
De fractie is de vooruitgeschoven post van je po-
litieke beweging op het politieke slagveld. Je ver-
tegenwoordigt als woordvoerder op verschil-
lende beleidsterreinen je fractie en daarmee je
partij. De partij legitimeert de fractie en de frac-
tie op haar beurt rechtvaardigt het politiek han-
delen van de afzonderlijke fractieleden. Met an-
dere partijen kun je alleen namens je fractie
onderhandelen. De eigen mening doet er alleen
toe zolang deze niet in strijd is met die van de
fractie. De fractie bepaalt niet alleen de inhoude-
lijke lijn, maar ook de gang der dingen. In de
fractie worden competenties uitgevochten, posi-
ties bepaald en conflicten beslecht. De fractie is
platform voor onderlinge discussie en woorden-
strijd, maar tegelijkertijd instrument voor pacifi-
catie. Tenslotte vormt de fractie het decor van
bloei en neergang van individuele Kamerleden,
van gelegenheidscoalities, van politieke trends
en van de partij zelf. 
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Voorpublicatie

Een portret van de fractie
Ieder voor zich en allen voor Kok

Volgende maand verschijnt bij uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam het boek
Politiek Handwerk, geschreven door Bert Middel. In dit boek geeft Middel
inzage en inzicht in hoe de politiek in ons land en met name in de PvdA-
Tweede Kamerfractie bedreven wordt. 

bert middel

Over de auteur  Bert Middel was drie perioden lid van
de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, waarvan de
laatste zes jaar tevens lid van het fractiebestuur.
Momenteel is hij lector ‘Zorg en Welzijn’ aan de Noor-
delijke Hogeschool Leeuwarden.
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In veel opzichten vormt de fractie een drama
op zich. Nu eens inspirerend, dan weer frustre-
rend. Beurtelings motiverend en ontmoedigend.
De fractie vormt een eenheid en hangt tegelijker-
tijd als los zand aan elkaar. De fractie verenigt
een aantal partijgenoten, maar is daardoor be-
paald nog geen vriendenclub van partijkamera-
den.

De eigen Kamerfractie vormt in de politiek de
kern van je politiek handelen. Zonder fractie be-
gin je in de politiek niets, zoals velen tot hun
schande hebben moeten ervaren. Volgens de re-
glementen van je partij maak je als gekozen
volksvertegenwoordiger deel uit van de fractie
van deze partij. Een andere keuze is er niet, zo-
lang je de partij tenminste niet wilt verlaten. 

Als slippendrager van de lijsttrekker van de
partij ¬ in mijn geval drie keer achtereen Wim
Kok ¬ ben je tot Kamerlid gekozen en zo is je lot
deels bepaald. Je bent lid geworden van de fractie
van Kok. Formeel natuurlijk niet, maar feitelijk
des te meer. Als Kok met andere partijgenoten
tot het kabinet toetreedt, blijft je fractie toch de
‘fractie van Kok’. 

Dualisme is een groot goed, maar in de prak-
tijk wel eens lastig. In de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw introduceerde toenmalig vvd-leider
Ed Nijpels het ‘strategisch monisme’, waarmee
de vvd-bewindspersonen aan zijn leiband lie-
pen. Binnen de PvdA heerste in de jaren negentig
het ‘schijndualisme’. De PvdA-Kamerleden was
bijna alles toegestaan, zolang het de positie van
de eigen bewindspersonen ¬ en Kok in het bij-
zonder ¬ maar niet schaadde. Niet alleen kwam
dan de positie van het kabinet in het geding,
maar ook die van ‘de partij’. Bewindspersonen-
overleg, ‘Torentjesberaad’, ‘Catshuisoverleg’, en
andere bijeenkomsten in achterkamertjes be-
oogden vooral om tijdig de angel uit riskante
exercities te verwijderen.

De fractie kent zoals alle organisaties en ver-
banden een formele en een informele structuur.
De formele structuur is vastgelegd in het fractie-
reglement en af en toe wordt erop teruggegre-
pen, bijvoorbeeld in tijden van spanning en con-
flicten. De informele structuur is veel interes-

santer, omdat die de werkelijke machts- en ge-
zagsverhoudingen toont. Formeel en informeel
komen eigenlijk alleen tezamen in de positie van
de fractievoorzitter. Deze kan in het krachten-
veld tussen hem en andere fracties, de regering,
belangengroepen, de eigen achterban en de me-
dia alleen optimaal functioneren als zijn of
haar leiderschap zowel formeel als informeel
onbetwist is en als het kan ook onomstreden
blijft. Een fractieleider die steeds naar de eigen
stoelpoten moet kijken om te zien of deze al
bijna zijn doorgezaagd, functioneert in ieder
geval niet. Een fractieleider die alleen maar
benauwd is dat er aan zijn stoelpoten gezaagd
wordt evenmin.

het fractiecircuit

Hoewel de echte inhoudelijke debatten en het
verwerven van draagvlak voor je eigen opvattin-
gen vooral plaatsvinden in de fractiegroepen en
binnen het informele fractiecircuit van werkka-
mers, wandelgangen en koffiekamer, wordt de
interne discussie in de fractievergadering be-
slecht. Daar moet je je zaken regelen om er ver-
volgens mee op pad te kunnen gaan. Om dit te
realiseren is een zekere gezagspositie onontbeer-
lijk. Gezag verkrijg je op grond van je kwaliteit,
je optreden tijdens fractiebijeenkomsten en
daarbuiten, je omgang met collega’s, de resulta-
ten die je boekt, de helderheid waarmee je je
voorstellen presenteert, de originaliteit van je ar-
gumentatie en niet in de laatste plaats je per-
soonlijkheid, waarvan integriteit een belangrijk
bestanddeel moet vormen. 

Het gezag dat je in de fractie weet te verwer-
ven en je plek op de kandidatenlijst hebben niets
met elkaar te maken. Voor beide rankings gelden
geheel andere criteria en wordt het aspect ‘kwa-
liteit’ zeer verschillend gewaardeerd. Via een
hoge plaats op de lijst de fractie binnenkomen
biedt geen enkel voordeel. Van iedereen en van
de hooggeplaatsten des te meer wordt verwacht
dat men eerst maar eens laat zien wat men in
zijn mars heeft. Als je hoog binnenkomt zijn de
verwachtingen ¬ zeker bij je zelf ¬ wellicht te

s & d 1 / 2  |  20 0 3

80

Bert Middel  Een portret van de fractie

S&D 2003 01/02  06-02-2003  16:17  Pagina 80



s & d 1 / 2  |  20 0 3

81

Bert Middel  Een portret van de fractie

hooggespannen en kun je alleen nog maar tegen-
vallen en vervolgens diep vallen. Soms gaat het
goed, zoals bij Rick van der Ploeg. Het leek al
gauw alsof hij het financieel woordvoerderschap
er gewoon even bij deed. In 1994 kwam hij op
nummer tien binnen. 

Dit werd in 1998 herhaald door Judith Belin-
fante ¬ tot dan directeur van het Joods Histo-
risch Museum in Amsterdam ¬ en dat ging mis.
Haar hoge plaats en de wens van de fractie om
ook nieuwelingen in het fractiebestuur op te ne-
men, brachten haar op een ondankbare bestuurs-
zetel (secretaris organisatie). Daarnaast slaagde
ze er niet in van haar portefeuille veel te maken.
Als cultuurwoordvoerder van een coalitiepartij,
die ook nog eens jarenlang geen eigen cultuurbe-
leid had ontwikkeld, kon zij nauwelijks enige
ruimte veroveren op haar partijgenoot-bewinds-
man Van der Ploeg. 

In dergelijke gevallen toont de fractie zich
niet een veilige wijkplaats, waar de fractiegeno-
ten even tot zichzelf kunnen komen. Recupere-
ren en moraal opdoen, om het in wielertermen
te zeggen, is er niet bij. Van mededogen is door-
gaans geen sprake, terwijl een enkeling zelfs op
enig leedvermaak betrapt kan worden. ‘Als je het
niet kan, nou, dan kun je het dus niet. Plaatsma-
ken voor een ander. Punt uit’. Daar komt het ge-
woon op neer.

Daartegenover staat dat elke fractie leden
kent die misschien bij het grote publiek niet zo
bekend zijn, maar die intern telkens van on-
schatbare waarde blijken te zijn. Ze vervullen een
soort gewetensrol in de fractie. Als ze het woord
voeren wordt er niet alleen naar hen geluisterd,
maar kan de discussie ook een interessante wen-
ding nemen. Ze kunnen een standpunt doen
kantelen en dragen daarnaast bij aan een goede
sfeer. 

Als er fractiebestuursleden of voorzitters van
interne fractiecommissies moeten worden geko-
zen, hoeven zij zichzelf niet te kandideren. Ande-
ren hebben dat dan al voor hen gedaan. De Bra-
bander Frits Niessen, die ik tijdens Lubbers iii

als naaste collega meemaakte, was zo’n gezag-
hebbend fractielid. Hij drong zich nooit op de

voorgrond en zei niet zo vaak iets, maar wel als
het nodig was en dan werd naar hem geluisterd. 

Mijn kameraad uit Groningen, Martin Zijl-
stra, was een ander voorbeeld van een gezagheb-
bend fractielid. Gewoon zeggen wat je vindt,
want daar heb je het meeste aan. Dat was zijn
motto. In de fractie stond hij als ‘rechts’ bekend,
wat hij op sommige terreinen absoluut niet was.
Zijlstra praatte al over het verwijderen van de
drugs uit het strafrecht, toen dit binnen de partij
bepaald niet bon ton was. Als woordvoerder ge-
vangeniswezen was zijn remedie om jonge cri-
minelen weer op het goede spoor te krijgen sim-
pel maar doeltreffend: ‘een baan en vaste verke-
ring’. 

pikorde

Mijn ervaring met drie verschillende PvdA-frac-
ties met in totaal een kleine honderd verschil-
lende leden, gevoegd bij enig zicht op andere
grote fracties, leert dat er altijd en overal grofweg
drie soorten Kamerleden te onderscheiden zijn.
De eerste categorie wordt gevormd door de in-
vloedrijke generalisten, die soms vermomd als
fractiespecialist, hun stempel weten te drukken
op belangrijke discussies in de fractie. Ze hebben
gezag, spelen in de Kamer hun deuntje mee, ma-
ken op een zeker moment deel uit van het frac-
tiebestuur of van belangrijke commissies.
Kortom, zij doen ertoe, maar het zijn niet per se
de ‘frontbenchers’. Er wordt naar hen geluisterd,
in ieder geval door de fractievoorzitter. Meestal
houden deze leden het ook langer dan een enkele
zittingsperiode vol. 

Dat laatste geldt daarentegen niet voor de ca-
tegorie fractieleden die drukdoende zijn met
hun eigen liefhebberijen, die zij eigenlijk be-
langrijker vinden dan al het andere. Hun specia-
lisme biedt veiligheid in het politieke wereldje
dat zij toch als tamelijk bedreigend ervaren. Op
het verloop van fractiediscussies die hun eigen
portefeuille overstijgen of die de algemene poli-
tieke lijn betreffen, kunnen zij echter geen in-
vloed uitoefenen. Hun jaarlijkse bijdrage aan de
algemene politieke beschouwingen van de frac-
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tievoorzitter beperkt zich doorgaans tot een plei-
dooi om meer aandacht en geld te besteden aan
zaken die hun eigen portefeuille betreffen. Veel
verder kijken ze ook niet. Zij zijn de echte back-
benchers.

Een tussencategorie bestaat uit leden die zeer
verdienstelijk op hun eigen speelveld kunnen
opereren en daar ook enig gezag weten op te
bouwen. In de Kamer weten ze goed hun weg te
vinden. Het zijn fractieleden die om een bood-
schap gestuurd kunnen worden. Hun handicap
is vaak dat hun echte belangstelling en ambitie
ook ophouden bij de grenzen van hun eigen
speelveld, terwijl ze meestal meer in hun mars
hebben. 

De drie categorieën fractieleden zijn door-
gaans gelijkelijk over de fracties ¬ niet alleen die
van de PvdA ¬ verdeeld. Doorstroming is moge-
lijk, met name naar boven. Degradatie komt
nauwelijks voor, wel een definitief vertrek.
Overigens geldt dat niet in gelijke mate voor alle
categorieën. Nieuwelingen zijn al vrij gauw in
een van de categorieën onder te brengen en lopen
daardoor het risico er voorlopig in de collectieve
beeldvorming ook niet meer uit te komen.

Op het oog onbenullige zaken kunnen uitein-
delijk bepalend zijn voor het stijgen en dalen tus-
sen de drie categorieën en dus ook binnen de
pikorde van de fractie. Carrières kunnen in de
knop gebroken worden als je één keer op je bek
gaat, zelfs als het niet eens bewust door eigen
toedoen is. 

moor en melkert 

Zelf maakte ik een drastische ontgroening mee.
Na een bliksemstart in de Kamer, waarbij mijn
maidenspeech over de aanpak van de wao in fe-
bruari 1990 via Den Haag Vandaag onder de aan-
dacht werd gebracht, werd ik als ‘veelbelovende
nieuweling’ (aldus Vrij Nederland) voorzitter van
een speciaal in het leven geroepen fractiecommis-
sie. Deze moest in een zeer brede samenstelling
aangeven hoe het volumebeleid in de arbeidson-
geschiktheid het best ingevuld kon worden. Met
de term ‘volumebeleid’ werd een onderscheid

aangegeven met het door cda en vvd aangehan-
gen prijsbeleid, dat gericht was op een korting op
de duur en hoogte van de uitkeringen in geval van
arbeidsongeschiktheid. Volumebeleid moest via
onder meer preventie door betere arbeidsomstan-
digheden en een scherpere controle op de uitvoe-
ring van de ziektewet, door financiële prikkels
voor werkgevers (bonus-malus), door herkeurin-
gen, alsmede met een heroriëntatie van ‘passende
arbeid’ naar ‘gangbare arbeid’ leiden tot een ver-
mindering van het aantal arbeidsongeschikten,
dat inmiddels naar de één miljoen dreigde te
gaan. Met een commissie, waarin onder meer de
uitersten Frans Moor ¬ die veel praatte, maar het
vermogen om te luisteren volledig miste ¬ en Ad
Melkert ¬ die olie op het vuur gooide door met
cda en vvd de koppeling tussen lonen en uitke-
ringen ter discussie te stellen ¬ het eens moesten
worden, ging ik vol goede moed aan de slag. Met
Jan en alleman op het terrein van de sociale zeker-
heid werd gesproken. 

Het resultaat was een afgewogen fractienoti-
tie, waarin werd aangegeven hoe bij een structu-
rele effectieve aanpak van het volume van de
wao/aaw een ingrijpen in de hoogte en duur
van de uitkeringen hoe dan ook voorkomen kon
worden. Het moest ook op termijn afgelopen
zijn met het grove misbruik van de wao door de
werkgevers, die deze wet vooral zagen als een
goedkope afvloeiingsroute voor overbodige of
versleten werknemers, die de stijgende produc-
tiedruk niet meer konden bijbenen. Het kostte
de werkgevers niets, want de werknemers be-
taalden de wao-premies. De werknemers op hun
beurt kregen een betere regeling dan de ww of
Bijstand, waren tot hun pensioen verzekerd van
een vaak via de cao tot honderd procent van hun
laatste loon aangevulde uitkering en werden niet
gehinderd door een vermogenstoets, zodat ze
hun eventuele eigen huis niet hoefden op te
eten. 

In het late voorjaar van 1991 vergaderde de
plenaire fractie in twee sessies over de door mij-
zelf verdedigde notitie. De notitie werd vrijwel
ongewijzigd overgenomen en was daarmee tot
fractiestandpunt verheven, waarbij ik de woord-
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voerder bleef. Enkele weken later besloot het ka-
binet tot een ingreep in de hoogte en duur van
wao-uitkeringen, waarbij zelfs de bestaande ge-
vallen niet werden ontzien. Daardoor week het
op essentiële punten af van de opvatting van de
fractie. De fractie dacht met het volumebeleid de
wao-groei te kunnen keren, terwijl onze partij-
genoten in het kabinet plots het prijsbeleid ble-
ken te omarmen.

wao-crisis

Fractiestandpunt of niet, maar de fractie wist in-
tussen van niets. De fractievoorzitter zat op het
moment suprême, zoals wel vaker, in zijn lieve-
lingscafé te Kerkrade en de fractiewoordvoerders
moesten de onheilstijding via het NOS-journaal
vernemen. De wao-crisis was een feit. 

Enkele dagen later ¬ het was inmiddels zo-
merreces ¬ werden de meest betrokken fractie-
leden en Dick Benschop, de politiek adviseur van
Kok, ontboden ten huize van fractieleider Thijs
Wöltgens in Kerkrade. Het meest opvallende van
die zeer zonnige dag was de korte broek waarin
Wöltgens zich gestoken bleek te hebben. Over de
inhoud van het wao-voorstel van het kabinet
werd nauwelijks gesproken, over de nu te volgen
strategie van de fractie des te meer. Het leidde al-
lemaal tot niets.

Als woordvoerder liet ik in bedekte termen
via de media weten mij niet te kunnen voorstel-
len dat de PvdA-fractie akkoord zou gaan met dit
in wezen asociale kabinetsvoorstel. Volgens vice-
voorzitter Frans Leijnse had ik dit niet mogen
doen. Hij bleek inmiddels intern mijn woord-
voerderschap overgenomen te hebben zonder
dat ik daarvan op de hoogte was gesteld. Hij
voerde overleg met de betrokken bewindsperso-
nen, te weten Kok, staatssecretaris Elske ter Veld,
die eerder had laten weten dat zij eerst moest
worden afgeschaft als men de wao wilde afschaf-
fen en cda-minister Bert de Vries. 

Naar buiten toe en in de ogen van de rest van
de fractie bleef ik woordvoerder. Ik moest de
woede in de wao-comités sussen, de achterban
in de partij en daarbuiten geruststellen en op

grote manifestaties en demonstraties van de vak-
beweging het fractiestandpunt toelichten. Dit
bleek onbegonnen werk te zijn. Ik werd uitge-
joeld en bedreigd, diende vooral als de kop van
Jut, maar bleef altijd loyaal aan de partij. Dus ver-
dedigde ik Kok, Ter Veld, de partij, fractie en
noem verder maar op. Wel nam ik de vrijheid te
zeggen dat het onmogelijk was dat de PvdA de
bestaande gevallen in de wao zou willen korten,
want voor deze groep was immers geen compen-
satie via cao-onderhandelingen of herverzeke-
ring mogelijk. Geen particuliere verzekering zal
een brandend huis willen verzekeren. Maar ook
dit mocht ik niet zeggen van de fractieleiding. Ik
deed het toch. Achteraf bleek daarmee, zij het
nog altijd stilzwijgend, mijn lot als fractiewoord-
voerder bezegeld te zijn. 

Een klein jaar later, op de eerste mei van 1992
in Terwolde, zou Leijnse zelf ¬ zonder enige af-
stemming of vooroverleg ¬ het ontzien van de
bestaande gevallen in de wao als PvdA-standpunt
naar buiten brengen. De fractie was ziedend, niet
vanwege dit nieuwe ‘officiële’ fractiestandpunt,
maar om de manier van doen. Terwijl zijn fractie-
genoten op een 1-meibijeenkomst elders de
achterban uitlegden waarom de fractie het niet
aandurfde om af te wijken van het kabinetsstand-
punt, maakte Leijnse ondertussen mooie sier met
zijn verhaal in Gelderland. ‘Weinig collegiaal’,
was de vriendelijkste kwalificatie van deze solo-
tour van de eigen vice-fractievoorzitter.

Al die tijd had de fractie niet voltallig over de
kwestie gesproken. Frans Moor en Piet de Visser
hadden met veel bombarie zichzelf via de media
als de enige ware sociaal-democraten geaffi-
cheerd. Daarmee diskwalificeerden zij op voor-
hand hun zevenenveertig fractiegenoten, die lie-
ver eerst met elkaar wilden beraadslagen in
plaats van dit via de media te doen. De fractie
kwam pas aan het einde van het reces in conclaaf
bijeen in de bossen bij Doorn. Zij ging daar door
de bocht toen bleek dat onze coalitiepartner, het
cda, bij monde van haar fractievoorzitter Brink-
man, had voorgesteld dan maar de koppeling ¬
tussen lonen en uitkeringen ¬ geheel af te
schaffen. De chantage was hiermee compleet,
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het alternatief was het vertrek van de PvdA uit
het kabinet waar we na jarenlange vruchteloze
oppositie net in teruggekeerd waren. Binnen de
fractie nam de weerzin tegen de zogenaamde
christelijke politiek van het cda weer ouder-
wetse vormen aan.

Nog altijd was ik voor de buitenwacht de offi-
ciële woordvoerder volumebeleid, nog altijd
repte ik mij van hot naar her om het onuitleg-
bare uit te leggen en nog altijd werd ik buiten het
interne partijoverleg gehouden. Ik was blijkbaar
niet belangrijk ¬ ‘zwaar’¬ genoeg en liet me in-
tussen wel gebruiken. In het interne wao-debat
was ik echter ‘afgeserveerd’.

gebrek aan lef

Het zou ook anderen overkomen dat zij plots de
facto van een woordvoerderschap werden afge-
haald, zonder dat dit met zoveel woorden tegen
hen werd gezegd. Sluipenderwijs gebeurde het
en je moest het maar aanvoelen en verder niet
zeuren. Zo bleek bijvoorbeeld dat Jacqueline Beij-
len opeens als woordvoerder ouderenbeleid ver-
vangen was door fractiebestuurslid Margo Vlie-
genthart. Ze schreef de fractie nog een verdrie-
tige brief over dit staaltje van fractiemanage-
ment, maar niemand nam haar serieus. Iedereen
had het druk genoeg met zichzelf. Verder moest
je het gewoon ‘politiek bekijken’, dat was het ex-
cuus voor alles. Niemand ¬ ikzelf incluis ¬
vroeg wat dan betekende. Ook Margo Vliegent-
hart kon de opkomst van de ouderenpartijen in
1994 niet keren. Jacqueline Beijlen werd ge-
dwongen tot een definitief afscheid van de frac-
tie, dat zij letterlijk kotsend onderging.

De grootste fout die ik in de wao-crisis
maakte was dat ik mijn naar buiten toe getoonde
lef niet in de fractie etaleerde. Ik trok daar niet
aan de bel, hoewel enkelen mij daartoe opriepen
zonder dat ik wist of ze mij ook metterdaad zou-
den steunen. Misschien had het geholpen, maar
waarschijnlijk niet. De fractieleiding liet zich
volledig chanteren door de confronterende op-
stelling van onze coalitiepartner, het cda van
Brinkman. 

Wöltgens cum suis hadden boter op het hoofd
want zij stonden letterlijk buitenspel toen het er
in het kabinet op aan kwam. Medio juli 1991 had-
den onze bewindspersonen in het kabinet tot de
onmogelijke ingreep in de wao besloten zonder
enige ruggespraak met de fractie. Toen was er
blijkbaar opeens wel sprake van dualisme. Ver-
der bleek ook ¬ of juist ¬ in de wao-crisis dat
fractievoorzitter Wöltgens het in het zadel hou-
den van het kabinet-Lubbers iii als zijn belang-
rijkste opdracht zag. Wim Kok moest hoe dan
ook gesteund worden. Niet weer terug naar de
oppositiebanken, want daar had de PvdA wel al-
tijd het gelijk aan haar zijde gehad, maar nooit
gekregen. De fractie was gedegradeerd tot een
werktuig van de ¬ ook in contacten met de frac-
tie ¬ steeds meer getergde Kok en de zelfs in
deze omstandigheden blijmoedige Wöltgens
was zijn zetbaas. Ook de zeer slechte peilingen
van dat moment droegen intern bij aan een sfeer
van angst en lafheid. Eerder dat jaar had de PvdA
bij de Statenverkiezingen (fictief) meer dan een-
derde van haar zetels verloren. Een kabinetscri-
sis, waarbij volgens de overlevering ‘de breker
betaalt’, zou desastreuze gevolgen voor onze elec-
torale positie hebben. Achteraf bleek dat dit ook
gold voor het blijven zitten, zij het iets minder
desastreus, want er was een verlies van een
kwart van de aanhang bij de verkiezingen van
1994.

‘je verantwoordelijkheid nemen’

In tal van interviews en geschriften ¬ zoals de
veelbesproken nrc-bijlage (februari 2001) van
Gerard van Westerloo ¬ komt het beeld naar
voren dat de PvdA-fractie sinds jaar en dag ge-
teisterd wordt door een ijzeren fractiediscipline.
Deze fractiedwang, die nog het meest doet den-
ken aan het democratisch-centralisme van de
oude CPN, zou elke creativiteit in de kiem smo-
ren, carrières in de knop breken en de technocra-
ten bij voorbaat het heft in handen geven.

Dit beeld is zwaar overdreven. Binnen de frac-
tie en met name de fractiegroepen kon men de
eigen opvatting vrijelijk en vaak tot vervelens toe
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belijden. De vraag was wel wat er vervolgens mee
gedaan werd. Uiteindelijk moest er wel altijd een
fractiestandpunt geformuleerd worden, want
een fractiewoordvoerder moet altijd weten waar
hij of zij aan toe is. Soms kwam het voor dat een
eenling of enkele fractiegenoten zich niet wen-
sten neer te leggen bij de meerderheidsopvatting
van de fractie. Dit kon zijn omdat men het prin-
cipieel niet eens was met deze opvatting, die
zelfs in strijd met het eigen geweten kon zijn.
Zelfs enig intern ‘masseren’ door de fractielei-
ding, met daarbij een zwaar beroep op de loya-
liteit aan Kok en de partij, bracht hier niet altijd
verandering in. 

Vaker ging het er ook om eens ‘een lekker
links standpunt’ in te nemen, want dat voelt ge-
woon goed. Er werd dan ook regelmatig met
enige jaloezie gekeken naar de stellingnames
van GroenLinks en vooral de sp. Goed links, dat
wel, maar je blijft vervolgens wel aan de zijlijn
staan kijken naar wat er zonder jou op het poli-
tieke speelveld beslecht wordt. Sommige fractie-
leden bleven soms zo overtuigd van het eigen
linkse gelijk, dat zij hun egotripperij tot en met
de stemmingen in de Kamer vol wisten te hou-
den. Daarmee verzekerden zij zich van een luxe
zetel in het socialistische hiernamaals, maar de
praktische progressieve politiek werd er meestal
niet mee gediend. Het eigen linkse profiel daar-
entegen wel. 

Op een enkele uitzondering na ¬ zoals bij het
verdrag van Schengen ¬ leverde ik mijn aanvan-
kelijke minderheidsstandpunten in ten behoeve
van een zo eensgezind mogelijke fractie. Een ver-
deelde PvdA boet per definitie aan macht en in-
vloed in en presenteert zichzelf zo als speelbal van
andere partijen. Soms was het heel moeilijk om te
slikken, zoals bij de conclusies van de Bijlmeren-
quête. Met onze woordvoerder Van Gijzel en en-
kele anderen was ik van mening dat met name
minister Borst beter kon opstappen. Een speciaal
in het leven geroepen fractieclubje had de discus-
sie al zo voorgekookt dat deze weg politiek gezien
niet meer begaanbaar was. Aantoonbare manipu-
latie was het misschien niet, maar het kwam er
wel dichtbij. Het was gewoon ‘politiek’.

Soms was ook een gebrek aan tijd of een krak-
kemikkige voorbereiding een reden om niet met
een van tevoren af aan als ‘vanzelfsprekend’ be-
schouwd en reeds door de fractievoorzitter bele-
den fractiestandpunt mee te gaan. Meteen na 11
september 2001 brak een soort hysterie uit,
waarin ook Nederland de oorlog moest verklaren
aan het internationale terrorisme en zijn vazal-
len, waaronder enkele schurkenstaten. Zowel de
betreffende fractiegroep ¬ Buitenlands Beleid,
waar ik voorzitter van was ¬ als de fractie had-
den nauwelijks de gelegenheid gehad om deze
kwestie op haar merites te bekijken. Als we ble-
ven dralen, ‘weigerden we onze verantwoorde-
lijkheid te nemen,’ zoals fractievoorzitter Mel-
kert het noemde. Dat wilde niemand op zijn ge-
weten hebben en dus gingen we gedwee mee.
Met het ene oog keken we weer eens jaloers naar
de sp, die zich de kop niet gek liet maken. Met
het andere oog zagen we met enig leedvermaak
de worsteling van GroenLinks op dit punt. Maar
wij ‘hadden onze verantwoordelijkheid geno-
men’ en konden door anderen niet als slappelin-
gen in de hoek worden gezet. Bush en Blair kon-
den trots op ons zijn.

De opvolging van het F-16-gevechtsvliegtuig
door de Joint Strike Fighter (JSF) leidde tot een
scherpe verdeeldheid in de fractie, waarbij beide
zijden hun hakken in het zand zetten. Het voort-
bestaan van het tweede kabinet-Kok leek ervan af
te hangen. Toen het kabinet vanwege een andere
reden ¬ Srebrenica ¬ demissionair werd, ver-
klaarde PvdA-fractievoorzitter Melkert opeens
dat de fractie tegen was. Enkele weken daarvoor
had hij uit vrees voor een conflict met onze eigen
bewindspersonen publiekelijk het tegengestelde
gesuggereerd. Het deed me toch een beetje den-
ken aan al die goede vaderlanders die in het ver-
zet gingen toen de oorlog feitelijk al afgelopen
was.

principes en praktijk

Politiek bedrijven in de PvdA betekent dat je
moet kunnen omgaan met de spanning tussen
principes en praktijk. Juist daarom voelde ik mij
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altijd het meest geïnspireerd door sdap-voor-
man Pieter Jelles Troelstra: zeer gedreven door
proletarisch sentiment en toch pragmatisch in-
gesteld, en als persoon een romanticus. Voor de
meeste collega’s in de fractie was Troelstra echter
een grote onbekende. Iemand naar wie straten
genoemd waren en meer niet. Zij hoefden niet te
weten waar wij vandaan kwamen om de weg
naar de toekomst te vinden. Het leek op ‘Voor-
waarts, en de rest vergeten’.

Het was ‘ouderwets’ om op Troelstra en diens
ideologische drijfveren terug te vallen. De yup-
piesocialisten hadden hun eigen inspiratiebron,
namelijk zichzelf. ‘Gun niet alleen jezelf een leuk
leven, maar ook een ander, zolang je daar zelf dan
maar geen last van hebt’, leek het onuitgespro-
ken motto van de frisse generatie partijvernieu-
wers te zijn. Zij manifesteerden zich in clubjes
als NietNix en ideologisch en inhoudelijk gezien
stelde het uiteindelijk niks voor. Politiek werd
door hen gezien als een bedrijfsmatig proces en
dus niet als een kwestie van kiezen op grond van
ideeën en idealen. Toch werden ook zij soms,
doorgaans geheel onverwacht, geconfronteerd
met minderheidsstandpunten die gebaseerd wa-
ren op principes. Principes van anderen welte-
verstaan.

Met name bij zogeheten ethische onderwer-
pen kwam de gewetensstrijd van sommigen
naar boven. In ieder geval bij mezelf. In de meer
traditionele sociaal-democratie worden door-
gaans zeer linkse standpunten ingenomen over
sociaal-economische thema’s. Daarentegen wor-
den  tamelijk behoudende opvattingen aange-
hangen als het gaat om burgerlijke vrijheden en
ideële onderwerpen, ofwel de postmaterialisti-
sche thema’s. Dit bleek ook op mij van toepas-
sing te zijn. Over sociale zekerheid, werkgele-
genheid en inkomensverdeling konden wij als
partij volgens mij vanuit onze traditie en missie
niet gauw links genoeg zijn. Sociale recht-
vaardigheid vormde toch vanouds het hart van
onze Beweging, alhoewel men dat tegenwoordig
corebusiness zou noemen. Als hoeder van de

rechtstaat en beschaving moest de sociaal-demo-
cratie zich in mijn ogen ook principieel opstellen
als het ging om het vreemdelingen- en asielbe-
leid, het recht, antidiscriminatie en vrijheid van
meningsuiting. Als exponent van een emancipa-
tiebeweging zouden wij de toegankelijkheid en
kwaliteit van het onderwijs ¬ ook het vermale-
dijde vmbo, waar juist veel van onze mensen
mee te maken hadden ¬ prioriteit moeten ver-
schaffen. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor
de zwakkeren en degenen die zichzelf niet zo
goed kunnen redden, zou ons stelsel van zorg en
welzijn als lichtend voorbeeld moeten dienen.
En ten slotte zouden we iedereen een leefbare
woonomgeving en een veilige en schone pu-
blieke ruimte moeten gunnen. 

Zo zou het allemaal moeten zijn, maar zo was
het nog lang niet. Er was nog een lange weg voor
de sociaal-democratie te gaan, waarbij we ons
niet te veel moesten laten ophouden door discus-
sies over immateriële thema’s. Ik besefte dat dit
misschien een weinig verheffend standpunt
was, maar kwesties als vrijheid van abortus,
recht op euthanasie en het homohuwelijk be-
zorgden mij geen warm gevoel, maar zelfs enig
onbehagen. Vanzelfsprekend moet elke vrouw
baas in eigen buik zijn, maar ik moest er niet aan
denken ooit zelf mee te moeten beslissen over
het moedwillig afbreken van een zwangerschap
in mijn privé-omgeving. Een soortgelijk di-
lemma trad naar voren tijdens de fractiediscus-
sie over de euthanasiewetgeving. Alleen de term
al bezorgt me ongewild de meest verschrikke-
lijke associaties, terwijl ik toch met kracht van
argumenten een pleitbezorger ben voor het zelf-
beschikkingsrecht van de mens. De pil van Drion
lijkt me als het erop aankomt een uitkomst, maar
ik zou hem niet graag vrijelijk willen verstrek-
ken. Met dit soort dilemma’s worstelde ik en met
mij in de fractie ook anderen. Ratio noch emotie
bleken bij bepaalde vraagstukken doorslagge-
vend te kunnen zijn. Het verstand kon niet altijd
op voorhand zegevieren. Het gevoel evenmin.
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