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De bestuursjungle 
van de PvdA 

De recente gebeurtenissen 
in het bestuur van de PvdA 
passen in een aantal tradi-
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1

T VELD de team-metafoor dan die 
van de arena of jungle. Oat 

ties van deze partij: 
- grote onzekerheid over de prioritering van 
functies van de partij 
- onduidelijkheid over de toekenning van lei
derschap en over de verplichtingen die leider
schap met zich brengt 
- gapende culturele kloven aangaande mense
lijkeomgang 

De collectieve zwijgzaarnheid van de PvdA na de 
heenzending van de voorzitter staat in schril contrast 
tot het massieve en onophoudelijke lekken vanuit 
het dagelijks bestuur dat aan haar ondergang vooraf 
ging. Beide lijken functioned: het lekken vooraf 
schiep het klimaat waarin de slachtpartij werd gele
gitimeerd. Het grote zwijgen daarna doofde de ver
ontwaardiging. 

In normale organisaties vinden periodieke func
tioneringsgesprekken plaats. Voor goed begrip, dat 
zijn uitwisselingen van oordelen over elkaars func
tioneren van twee of meer mensen die in een func
tionele relatie tot elkaar verkeren . Die gesprekken 
eindigen vaakin afspraken die moeten leiden tot ver
beteringen. Daar waar mensen tot een duurzame re
latie zijn veroordeeld - bijvoorbeeld omdat ze allen 
door een congres zijn verkozen - bestaat te meer 
aanleiding voor dit type van ontmoetingen. Je kunt 
ook een eenvoudige fatsoensregel formuleren dat je 
tijdig naar een teamgenoot stapt als je moeite met 
diens functioneren hebt. 

Daar waar teams moeten functioneren, besteden 
professionals zeer veel aandacht aan voorbereiding 
en samenstelling. Het kweken van vertrouwen en 
benutting van complementariteit staan daarin voor
op. Het is natuurlijk niet noodzakelijk de team
metafoor te kiezen voor het dagelijks bestuur van 
een politieke partij. Je kunt ook spreken over een 
arena of een jungle. Daar gelden andere spelregels, 
of geen. Daar is moord onderdeel van de natuur. De 
PvdA van nu kiest voor haar interne relaties eerder 

is ook begrijpelijk omdat er 
in het geheel geen grote verschillen van opvatting lij
ken te bestaan, noch over 'de partij' zelf, noch over 
het programma. 

Er lijkt stilzwijgend overeenstemming te bestaan 
over de hoofdkarakteristiek van de PvdA als een or
ganisatie die uit is op maximale steun in de Neder
landse samenleving en dus programmatisch een po
sitie kiest die bij dat streven past. 

Aangezien ook de andere grote politieke partijen 
in ons land zich dienovereenkomstig gedragen, ver
dringen ze zich alle rond het politieke centrum. De 
programmatische bandbreedte wordt dan ook 
vooral gevormd door splinterpartijen. 

Diezelfde hoofdkarakteristiek bepaalt ook de funda
mentele verhoudingen tussen de topfunctionaris
sen: de premier, de fractievoorzitter en de partij 
voorzitter. De premier is gericht op behoud van de 
coalitie en op de kracht van de positie van het eigen 
smaldeel daarbinnen, de fractievoorzitter moet de 
fractie leiden in overeenstemming met het belang 
van de coalitie en de partijvoorzitter moet laveren 
tussen kabinet, fractie en partijkader. Gezien de 
hoofdkarakteristiek van de partij is de pikorde een 
logische: de premier domineert, de fractievoorzit
ter is een behoedzame uil en de partijvoorzitter 
heeft inhoudelijk nauwelijks een positie. 

Naarmate deze karakteristiek meer en meer ver
start, zal deze pikorde niet alleen betrekking hebben 
op inhoud, programma en praktisch politiek hande
len, maar ook op de vraag waarover het interne par
tijdebat wel en niet mag worden gevoerd . Zo be
staan er ongewenste discussiethema's omdat die wel 
eens zouden kunnen leiden tot standpunten die kie
zers van de PvdA verwijderen. De denivellerende 
effecten van onze belastingwetgeving, waaronder de 
hypotheekaftrek, vormen een mooi voorbeeld . Het 
gegrom in de marge over die discussietaboes, zoals 
in dit tijdschrift, leidt zelfs niet meer tot een reactie 
van de echte leiders. 
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De PvdA als vereniging bestaat uit 6o.ooo men
sen, van wie een groot dee! de partij graag zou be
nutten als forum voor verbinding van individuele 
passie en collectiefhandelen. Een kleiner dee! benut 
het lidmaatschap bij de opbouw van een maatschap
pelijke positie als volksvertegenwoordiger of be
stuurder. Er bestaat vee! hartstocht over beleidsdo
meinen als zorg en onderwijs. En de meerderheid 
van die mensen heeft andersoortige waarnemingen 
dan de premier, die op 2 1 september uitsprak dat de 
kwaliteit van het onderwijs in de afgelopen jaren is 
gestegen. Goed georganiseerde partijbijeenkom
sten leveren ideeen op over noodzakelijke verande
ringen in de fundamentele structuur van onder 
meer het onderwijsbeleid. Voor zover de fractie re
ageert, domineert de verdediging van het bestaande 
beleid. De voornaamste woordvoerster van de frac
tie verdedigt het bestaande zelfs luider en conse
quenter dan de eigen staatssecretaris. 

De opgave voor het partijbestuur om wat opborrelt 
in de kenniscentra te converteren in de politieke wil 
van de partij is gegeven de voornoemde hoofdkarak
teristiek van de partij dus een onmogelijke op tal van 
cruciale punten. 

Ooit was de PvdA een beginselpartij die pro
grammatisch een actueel handelingsperspectief ont
wierp vanuit het sociaal-democratische ideologi
sche gedachtegoed. Kiezersgunst was belangrijk 

maar ondergeschikt aan het 'juiste' programma. 
Vertegenwoordigers werden door de partij kandi
daat gesteld op grond van vermoedens om trent hun 
vermogen om dat programma uit te voeren . 

De huidige hoofdkarakteristiek van de PvdA 
leidt tot geheel andere processen voor de aanwijzing 
van politieke ambtsdragers: risico's voor reputatie
schade spelen een belangrijke rol, en de sociaal-cul
turele karakteristiek van de kandidaat is heel wat be
langrijker dan programmatische slagkracht. Perio
dieke vluchtige headhunting is dus vee] belangrijker 
dan duurzame training van high potentials. En doorle
ren door degenen die een ambt bekleden is al hele
maal geen opgave voor de partij. Daarvoor bestaan 
dan ook geen budgetten. 

Het zou dus interessant zijn om de evaluatie van 
wat is gebeurd en de voorbereiding van de opvolging 
van de voorzitter te benutten voor een meer funda
menteel gesprek over de prioritering van functies 
binnen de partij en de consequenties daarvan. 

Cultuur en structuur zijn onderling sterk ver
weven. De jungle past bij gebrek aan ordening op 
systematisch niveau. In dat geval blijven de intriges 
bestaan. 
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