
Het Nederlandse publiek wordt niet erg ver-
wend met actuele en spannende verslagen uit de
binnenkamers van de politiek. De hoofdrolspe-
lers werken liever anoniem mee aan een journa-
listieke reconstructie dan dat ze zelf hun erva-
ringen opschrijven. Eén van de weinige uitzon-
deringen is Ed van Thijn met zijn Dagboek van
een onderhandelaar over de kabinetsformatie van
1977. Bijna van dag tot dag schetst de toenmalige
fractievoorzitter het verloop van de onderhande-
lingen, de interne spanningen in de PvdA, maar
vooral zijn confrontaties met cda-leider Van
Agt, de bad guy in het formatiedrama.

Vijfentwintig jaar later is Jacques Monasch,
campagnemanager van de PvdA, erin geslaagd
een boek te schrijven dat minstens even boeiend
en onthullend is. Alhoewel zijn boek geen dag-
boek is maar thematisch is opgebouwd om in-
zicht te geven in een aantal kernelementen van
een campagne, is de kracht van het boek toch
vooral de analyse van de interne verhoudingen
in de PvdA. Zijn ervaringen in Moskou, Kiev en
zelfs de Amsterdamse Pijp zijn vaak wel interes-
sant, maar vormen zeker niet de hoofdzaak. 

Het boek biedt een spannend inkijkje in het
spel om de macht, maar het is ook een ontnuch-

terend kijkje. Natuurlijk weten we dat het poli-
tici niet alleen om hun idealen gaat, maar dat het
spel om de macht en de eigen positie zo hard en
gewetenloos wordt gespeeld in de PvdA is toch
wel verbijsterend. Natuurlijk weten we dat er in
de PvdA vaak spanningen zijn tussen de Haagse
partijtop en het Amsterdamse partijbestuur,
maar in het verleden werd deze strijd op min of
meer open wijze uitgevochten in het partijbe-
stuur. Als men de zaken nu op een rij zet, ziet
men vooral samenzweringen en intriges de re-
vue passeren. De vijanden zitten deze keer
vooral in de eigen partij. 

Het begint in september 2000 met de val van
partijvoorzitter Marijke van Hees. Alhoewel  de
feiten bekend zijn en Monasch, die toen zelf nog
in Moskou zat, geen nieuwe feiten toevoegt, is
hij ervan overtuigd dat de val van Van Hees alles
te maken heeft met de voorbereiding van de
campagne. De lancering van Melkert diende on-
der leiding te staan van dezelfde mensen die in
1994 zo succesvol voor Kok campagne hadden
gevoerd. Onder verantwoordelijkheid van par-
tijvoorzitter Felix Rottenberg was Jan van Ingen
Schenau toen campagneleider en was Dick Ben-
schop zijn rechterhand. Van Hees moest weg
omdat ze in de zomer van 2000 weigerde in te
stemmen met de benoeming van het duo Ben-
schop/Van Ingen Schenau tot campagneleiding. 
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Van Ingen Schenau, op dat moment penning-
meester van het partijbestuur, lekt naar een be-
vriende journalist over mogelijke financiële on-
regelmatigheden van Van Hees. Het is dan snel
gedaan met haar partijvoorzitterschap. Een dag
na het vertrek van Van Hees benoemt het partij-
bestuur, onder leiding van waarnemend voorzit-
ter Marjet Hamer, Benschop tot campagneleider.
Enige tijd later, als bekend wordt dat alle oude le-
den van het partijbestuur dienen te worden ver-
vangen, stapt Van Ingen Schenau met onmiddel-
lijke ingang boos op als penningmeester.

In maart 2001 wordt de nieuwe partijvoorzit-
ter, Ruud Koole door het congres gekozen. Hij
was niet bepaald de kandidaat van de partijtop,
die hadden hun zinnen gezet op kamerlid Sha-
ron Dijksma. De reactie van Melkert is tekenend
voor het isolement waarin de partijleiding toen
al verkeerde: hij begreep niet dat er zoveel weer-
zin in de partij tegen het establishment was, het
verontrustte hem (p. 137). Het is de vraag of
mensen als Melkert en Benschop de nieuwe par-
tijvoorzitter ooit als een van de hunnen zijn
gaan zien. Als het even kan houden ze Koole bui-
ten het campagne-overleg. Monasch geeft en-
kele staaltjes van gekonkel en stuitende intriges.  

�  
Een complot

Vlak na het decembercongres waarop Melkert
officieel tot lijsttrekker wordt verkozen, blijkt
bij een informeel overleg van Benschop, Melkert
en Monasch ook Van Ingen Schenau aan te
schuiven. Vanaf dat moment gaat Van Ingen
Schenau zich achter de schermen met de cam-
pagneorganisatie bemoeien. Het komt de sfeer
in het campagneteam niet ten goede. Het wordt
dan ook duidelijk wie de bad guys zijn in het
boek: Benschop en Van Ingen Schenau.

Enkele dagen later vindt er opnieuw overleg
plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken
tussen Benschop, Van Ingen Schenau en Mo-
nasch. Na overleg met Felix Rottenberg (!) was
men tot de conclusie gekomen dat de zaken an-
ders dienden te worden aangepakt. Benschop
stelde voor: 
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‘Laten we gedrieën elke maandagochtend de
campagne doorspreken en werkafspraken
maken. Met z’n drieën kunnen we het. Daar
hoeft verder niemand iets van te weten.’
(p. 143) 

Monasch bedankt voor de eer: 
‘Fantastisch hoe ze zonder enige autoriteit tot
dit soort acties in staat waren. Hoe Benschop
het partijbestuur negeerde en respectloos
voor de partijvoorzitter hiertoe in staat was.
Eigenlijk moet je daar toch wel weer ontzag
voor hebben. Dat je tot zoveel doortraptheid
en gebrek aan respect in staat bent.  (...) Een
gekozen partijbestuur, een nieuwe partij-
voorzitter, het was het laatste waar men ken-
nelijk een boodschap aan had.’ 

Melkert bleek op de hoogte van dit complot. Op
7 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezin-
gen, doet zich een vergelijkbare scène voor. Ben-
schop vindt het niet nodig om de partijvoorzit-
ter uit te nodigen voor een extra campagne-over-
leg. Als Monasch dat wel noodzakelijk vindt
moet hij dat zelf maar doen (p. 318). Het zal niet
verbazen dat Monasch met enig leedvermaak
beschrijft hoe partijvoorzitter Koole op de avond
van de verkiezingen voorkomt dat Benschop de
nieuwe politieke leider wordt.

Er staat natuurlijk meer in het boek. Zeker de
hoofdstukken over electoraal onderzoek en de
relatie met de media zijn zeer de moeite waard
voor iedereen die iets van een moderne cam-
pagne wil begrijpen. Toch blijft er wel grond
voor twijfel over onderdelen uit het boek. Is Mo-
nasch niet vooral bezig de lezer ervan te overtui-
gen dat het niet aan hem gelegen heeft? Hij heeft
het allemaal wel zien aankomen, de anderen wil-
den echter niet luisteren. Dat verhaal is maar ten
dele geloofwaardig. Ervaren campaigners als Mo-
nasch komen soms ook tot een verkeerde ana-
lyse. Monasch illustreert dat ongewild door een
korte passage over de val van het kabinet Balke-
nende. Vol bewondering schrijft hij over Zalm
die het spel tijdens de formatie al messcherp en
snoeihard speelt om te concluderen dat Bal-
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kende in oktober een dictaat van de vvd gepre-
senteerd krijgt: ‘Hij kon zijn kabinet niet bij el-
kaar houden. Zalm dicteerde het spel, de lpf

spleet, Balkenende liep averij op.’ (p. 131). Een
iets te snelle conclusie, voorlopig is Zalm de
grote verliezer gebleken.  

Op de analyse van de PvdA-campagne tot 6
maart is ook nog wel het nodige af te dingen. Hij
heeft al eerder geschreven dat het beruchte de-
bat op de avond van de gemeenteraads-verkie-
zingen de omslag in de campagne vormt. Deze
lijn houdt hij hier vol: ‘De PvdA was in het nacht-
elijke debat van 6 maart 2002 geheel tegen de
opzet en strategie in, in het establishment kamp
terechtgekomen. In de weken daarna sloot het
zich daar steeds verder in op’ (p. 173). Hoe zag die
strategie voor 6 maart er dan uit? Zaten de PvdA
en Melkert al niet sinds het vertrek van Rob van
Gijzel in de establishment hoek? Hoe werd de si-
tuatie in de cruciale maanden januari en febru-
ari geanalyseerd. Wanneer zag men dat het mis
ging, dat Fortuyn ging inbreken bij de PvdA. We
lezen wel dat Melkert niets voelt voor een cen-
trale boodschap rond de leuze Veel gedaan, veel te
doen en in februari kiest voor het  fantasieloze
Samen sterk en sociaal. We horen ook dat de pre-
sentatie van deze leuze op het bewindslieden-

overleg gevolgd wordt door een stilte van onge-
loof en verbazing (p. 182). Allemaal aanwijzin-
gen dat de campagne al ruim voor 6 maart grote
problemen kende, dat men geen antwoord had
op Fortuyn. Monasch maakt wel duidelijk dat hij
in die periode vond dat Fortuyn niet emotioneel
mocht worden aangevallen, maar dat Melkert en
Kok zich daar niet aan hielden. Dat inzicht was
misschien adequaat, maar dat is nog geen door-
dachte campagnestrategie, zeker geen strategie
die voorkomt dat de PvdA in de hoek van het
establishment wordt geplaatst. Ik denk nog
steeds dat die er nooit is geweest (zoals ik eerder
schreef in mijn analyse van de PvdA-campagne
in s&d (5/6, 2002, p. 10–16)). Er is vanaf het begin
ongelooflijk veel mis gegaan in deze campagne;
soms heeft Monasch daar inderdaad voor ge-
waarschuwd, maar zelfs als al zijn adviezen wa-
ren opgevolgd, was de uitslag nog desastreus ge-
weest. Vanaf het moment dat Kok zijn vertrek
aankondigde liep bijna alles fout. Het campagne-
team heeft als collectief simpelweg niet de sleu-
tel gevonden om met Melkert succesvol cam-
pagne te voeren. 
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