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PARTIJVERNJEUWJNG, MAAR HOE? 

De kiezer 
centraal 

'De en IS m de PvdA is lnternetdiscussie 
Ons Volkskrantartikel werd groat: de ledenvereniging, 

met haar formele structu
rcn en amcndementencul
tuur, lcidt af van het maat
s happelijk debat en is een 
stooncnder in de relatie 
tu sen d gekozen PvdA
v •rtcgcnwoordigers en de 
vele kiezer die sympathi-

JAN WILLEM DUKER & ook op de website van de 
krant geplaatst. Daardoor 
maakte het onderdeel wt 
van een wekenlange discus
sie die op deze site werd ge
voerd onder het motto 
'Het rommelt in de PvdA'. 
Ook via e-mail kwamen 
vee! reacties binnen, nadat 
we het artikel verstuurd 
hadden naar aile e-mail 

GRITTA NOTTELMAN 

ren met de sociaal-demo
cratic. Daar zal geen Poli 
ti k Forum of Partijparle

Deels als reactie op het vorige nummer van s&.P, 
deels als commentaar op het partij

vernieuwingsrapport van de commissie-Brouwer 
dat op de agenda staat van het komende 

PvdA-congres op 16 en 17 maart in Rotterdam, 
volgen hier twee bijdragen aan de discussie . 

mcnl iet a an veranderen. Ons voorstel is: verlaat de 
f1cti van de formele partijdemocratie en bouw de 
PvdA om tot een professioneel geleide activistische 
ki vcrcniging.' 

Zo b gonnen wij ons artikel met als titel: 'De 
. PvdA i dood, !eve de sociaal-democratie' op de Fo
rumpagina van de Volkskrant op 29 november 2ooo. 

In dit artikel hebben we in het kort aangegeven 
waarom wij denken dat de PvdA in een crisis ver
kc rt, wat de oorzaken daarvan zijn en met behulp 
van w Ike prioriteitsstelling en aan de hand van 
w lk organi atorische vorm de PvdA wt die crisis 
zou kunnen komen. De hoofdlijn van de professio
n I gcleide, activisti che kiesvereniging: niet de 
hdA-Ieden, maar de PvdA-kiezers moeten meer 
imloed krijgen op de kandidaatstelling en het inhou
d lijk debat. Aileen dan kan de PvdA als politieke 
partij een vooraanstaande rol blijven spelen in onze 
d mocratie. 

Uit de vele reacties die we kregen, bleek al snel 
dat d t rm 'kiesvereniging' een pavlov-reactie bij 
men en teweegbrengt. Een kiesvereniging is onde
mo rati ch, ondermijnt het inhoudelijke debat, is 
populistisch, zijn voorbeelden van reacties van 
m ·n · n waarvan wij vermoeden dat ze zijn opge
houdcn met lezen nadat ze het woord 'kiesvereni
ging' tegcnkwamen. Vandaar dat wij het aanbod van 
s&;l om in te gaan op de kritiek en ons voorstel 
nadcr toe tc lichten, met beide handen hebben aan
gcgr pen . 

adressen die we via de landelijke site van PvdA ken
den achterhalen. Eerder was op de landelijke PvdA
site al een discussie ontstaan naar aanleiding van 
twee stellingen over de wenselijkheid van interne 
partijdemocratie en de behoefte aan een kiesvereni
ging. Ook op websites van lokale afdelingen, zoals 
die van de PvdA-Amsterdam, kwam een discussie 
over partijvernieuwing op gang. We kunnen dus ge
rust stellen dat op het internet een zeer wtvoerige 
discussie is gevoerd over de toekomst van de PvdA, 
door leden en niet-leden. Een aantal enthousiaste 
steunbetuigingen daargelaten, waren de reacties op 
het idee van een kiesvereniging op de verschillende 
websites overwegend negatief. Wij willen een pa
ging wagen om deze kritiek samen te vatten en een 
antwoord te formuleren op de vele vragen die het 
idee van een kiesvereniging oproept. 

Kiesvereniging en democratie 
Becker en Cuperus onderscheidden in de laatste 
s &.P-special 'Politi eke partijen op drift' twee dimen
sies in het debat over de rol en positie van politieke 
partijen'. De eerste dimensie heeft betrekking op de 
externe functies van partijen en de rol die zij vervul 
len in ons democratisch stelsel. Deze dimensie heeft 
vaak een normatieve inslag. De tweede dimensie is 
die van de interne organisatie van partijen en gaat 
meer over rationele of empirische overwegingen. 
De kritiek op het idee van een kiesvereniging laat 
zich goed ordenen op basis van deze twee dimensies. 
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De kritiek langs de lijn van het democratiebegrip 
is drieledig. In de eerste plaats wordt gesteld dat de 
kiesvereniging, anders dan de leden vereniging, par
tijen naar het midden drijft, wat depolitisering en 
verschraling van het politieke debat met zich mee
brengt . ' Met name de leden, de meedenkers, de 
vertalers van het maatschappelijk beleven, zijn on
misbaar voor een politieke partij als de PvdA. Zij zijn 
het immers die midden in de maatschappij staan, die 
geen of in ieder geval minder rekening hoeven hou
den met coalitievorming en poldermodellen om 
deze idealen te verwoorden. Zij kunnen de idealen 
van de partij zo ongekleurd mogelijk neerzetten.' 2 

Een tweede argument is dat ledenpartijen de consis
tentie in de politiek bevorderen en bij uitstek ge
schikt zijn om bepaalde issues op de agenda te hou
den. 'De partijorganisatie kan zich de luxe permitte
ren om zich meer bezig te houden met de langere 
terrnijn en vormt zo een nuchter tegenwicht voor de 
politieke waan van de dag waaraan de fractie bloot
staat' 3. Het derde kritiekpunt op de kiesvereniging in 
relatie tot ons democratisch stelsel, is dat in een der
gelijke organisatievorm de partijleiding niet of nau
welijks verantwoording aflegt aan haar achterban. 
Macht en invloed verschuiven hierdoor van de 'ge
wone man' naar maatschappelijke organisaties, be
drijven en andere bezitters van middelen. 'Het ont
slaan van iedere verantwoordingsplicht aan de leden 
geeft niet meer ruimte aan invloed van de burger, 
maar geeft de vertegenwoordigers juist carte blanche 

om te doen wat hen goeddunkt'4. 
Bovenstaande kritiek op de kiesvereniging ge

tuigt van onderschatting van een aantal maatschappe
lijke ontwikkelingen en van overschatting van het de
mocratisch gehalte van de ledenpartij . De hier be
doelde maatschappelijke ontwikkelingen en hun ge
volgen voor politieke partijen zijn reeds uitvoerig in 
het vorige nwnmer van s & . .Ds (en elders) beschre
ven: individualisering, ontideologisering, verplaat
sing van de politiek en fragmentarisering van de 
media . Dit zijn voor een deel autonome ontwikke
lingen. Dat wil zeggen dat ze de wijze waarop poli-

tieke partijen functioneren beïnvloeden, maar dat 
dit andersom nauwelijks het geval is. Depolitisering, 
populisme en verschuiving van macht en invloed, 
zijn hierdoor voor een belangrijk deel onvermijde
lijk geworden . Het beste bewijs hiervan is dat de hui
dige ledenpartijen deze ontwikkelingen niet hebben 
kunnen tegengaan, en er sterk door beïnvloed zijn. 

De bijdrage van ledenpartijen aan ons democra
tisch stelsel wordt vaak overschat. Wat is er zo de
mocratisch aan de macht van een select groepje 
leden? Het model van de kiesvereniging schaft veel 
van de bestaande procedures en machtsposities af. 
Het geeft een nieuwe invulling aan de wijze waarop 
politieke leiders verantwoording afleggen aan hun 
achterban. Hierdoor ontstaat een vrijer en opener 
publiek debat, met minder wantrouwen en een gro
tere gelijkwaardigheid van de deelnemers. Dit zal 
meer mensen bij het debat betrekken dan in het 
geval van de klassieke ledenpartij . Tot slot menen 
wij dat een revitalisering van de democratie desge
wenst ook zeer goed buiten de partijorganisaties om 
gezocht kan worden, bijvoorbeeld door wijziging 
van het kiesstelsel, door meer directe vormen van 
democratie of door de democratie meer toe te ver
trouwen aan de civiele of private samenleving6

. 

Kiesvereniging en partijorganisatie 

De tweede dimensie in het debat over de rol en pos i
tie van politieke partijen heeft betrekking op de in
terne partijorganisatie. Op dit punt is de kritiek op 
de kiesvereniging het m eest volledig en vergaand 
verwoord door Ruud Koole7. In de internetdiscus
sie heeft dit onderwerp nauwelijks aandacht gekre
gen. Koole noemt een aantal voordelen van een le
denpartij ten opzichte van een kiesvereniging. Hier
onder worden deze voordelen opgesomd, en is per 
item aangeven waarom deze ook, op een andere ma
nier, of zelfs in sterkere mate van toepassing zijn op 
de kiesvereniging. 

a. Een partijorganisatie reduceert de transactiekosten 8 

voor politieke leiders, doordat z ij de werking van de (kie

zers)markt deels vervangt door interne hiërarchie. 

1 Frans Becker en René Cuperus, 'De 
benarde positie van politieke partijen 
zoals de PvdA', in : s&._o, jrg. s7! sB 
(2oool2oo1) nr. 12/1. 

PvdA Amsterdam, www. pvda. nl/ 
-Amsterdam, november 2ooo. 

wenselijk is de campagnepartij ?', in: 
s&._o, jrg. s71sB (2ooo/2oo1) nr. 12/1. 
6 Vgl. Peter Mair, idem, p. s6•. 

2 Anonieme reactie op de stelling 'De 
PvdA: politieke partij of ki es
vereniging?', landelijke webs ite PvdA, 
'"'VV\v.pvda.nl, januari 2oo 1. 

3 Bouwe Olij e.a., 'Politiek is kiezen en 
beslissen door mensen', website van de 

4 Anonieme reactie op de vraag ' Hoe 
democratisch is een politieke partij ?', 
landelijke website PvdA, www.pvda.nl, 
januari 2oo 1. 
s Zie met name Peter Mair, 'De toe
komstmogelijkheden van poli tieke par
tijen, links en de democratie' en Philip 
van Praag, ' Hoe onvermijdelijk en hoe 

7 Ruud Koole, ' De toekomst van 
democratische ledenpartijen ', in: s&..o, 
jrg. nlsB (2ooo/2oo 1)nr. 12/1. 
8 Koole defmieert transactiekosten als 
search and iriformation casts, bargaining 

and decisioncosts en polieins and 
eriforcement casts, idem, p. 590. 
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In het huidige politieke systeem zijn de transac
ti •kostcn sterk gedaald als gevolg van, onder andere, 
t ·chnologi che ontwikkelingen en de opkomst van 
ni uw media. Politi eke !eiders kunnen daarom met 
d z •lfd in panning een directer contact hebben 
met n vee! grotere groep kiezers. In een kiesver
eniging staat de politick Ieider, met behulp van een 
kl in professioneel ondersteuningsbureau en door 
hct ontbreken van een hierarchische partijorganisa
ti , in directer contact met de kiezer. Zo kan de po
liti k Ieider zjch ook beter profileren en verschil-
1 nd opvattingen en ideeen tot zich nemen. Zijn 
im t zal dan een hogere opbrengst krijgen. 

b. Partijen lassen voor politieke !eiders het probleem van 
colleweve actie op door middel van 'selectieve prikkels' 
roor !eden. 

In ccn kiesvereniging bestaat evengoed de moge
lijkh id tot het geven van 'selectieve prikkels', bij
' orb cld door het bij elkaar brengen van 'geleer
d n' n 'lecrgierigen', het verdelen van taken ofhet 
ovcrnemcn van specifieke opvattingen van de (ac
tie' ) kiezer . Ook het individueel meebeslissen 
m r de kandidatenlijst en het programma zijn voor
bc 'ld n van selectieve prikkels in een kiesvereni
gmg. 

c. Lcdcn 7Ijn (nos steeds) een belanarijkefinancierinas
•bron . 

Ecn partij zonder !eden ontvangt geen contribu
ti mccr, maar heeft wei donateurs. De (psychologi
sche) drcmpel om een financiele bijdrage aan een 
partij te gevcn zou bij een kiesvereniging lager kun
n n zijn Ue hoeft je ziel niet te verkopen). Voor
\\aarde i uiteraard wei dat grenzen gesteld worden 
aan de hoogte van de donaties en dat deze openbaar 
1ijn. 

d. Partijleden vormen een rekruterinasreservoir voor po
hlici. 

Rekrutering blijft een belangrijke functie van 
ki ,·ercnigingen. Door de partijstructuur meer 
open tc st lien voor voorheen nietactieve sympathi
ant n, wordt het rekruteringsreservoir aileen maar 

groter. Zcker wanneer een professioneel partijbu
rcau zorgt voor opleidingen en werving en selectie. 

e. Pamjen met !eden die ook actiif zijn in vele andere 
maatschappelijke verbanden beschikken daarmee over een 
IJeciinreservoir, watsterk kan verschillen van de voedinB uit 

het bureaucratisch apparaat if uit technocratische advies
oraanen. 

Dit is bij een kiesvereniging niet anders. Daar
naast zal het in een partij waar besluitvormingspro
cedures tot een minimum zijn beperkt, bruisen van 
de ideeen en zal de openheid en toegankelijkheid ga
rant staan voor een gevarieerd aanbod. Een denk
tank als de Wiardi Beckman Stichting zal onderdeel 
uitmaken van het professionele partijbureau. Ook 
kenniscentra kunnen een belangrijke bijdrage leve
ren aan de inhoudelijke voeding van de partijleiding. 

j De toeaana tot Jree publicity' wordt aediend met een 
levendiae partijoraanisatie. 

Voor een creatieve geest zijn de mogelijkheden 
voor free publicity in dit mediatijdperk vrijwel onuit
puttelijk. Ook kenniscentra en nieuwe vormen van 
debat verlevendigen de vereniging. 

B· Het imaao van een open en toeaankelijke partij bij 
het a rote publiek kan door een ledenoraanisatie worden ver
sterkt. 

Het getuigt van demagogic om de ledenorganisa
tie te associeren met een open en toegankelijke par
tij en een kiesvereniging blijkbaar met een gesloten 
en afstandelijke partij. Het idee van een kiesvereni 
ging is juist om meer mensen bij de partij te betrek
ken; door individuele kiezers rninder, maar wezen
lijker, formele bevoegdheden te geven. 

Een prifessioneel aeleide, activistische kiesvereniainB 
Uit de diversiteit van de reacties blijkt dater ondui
delijkheid is over hoe een door ons voorgestelde 
professioneel geleide, activistische kiesvereniging 
eruit ziet, wat dat betekent voor de invloed van kie
zers en sympathisanten op de inhoud van.politieke 
beslissingen en wat de gevolgen zijn voor de organi
satie van de PvdA. Laat ons daarom duidelijk zijn 
over wat wij bedoelen met een professioneel ge
leide, activistische kiesvereniging. 

Over definities kun je lang discussieren, maar 
Iaten we dat hier niet doen. Een politieke partij als 
kiesvereniging is tenminste een vereniging van kie
zers die beslissen wie er namens hen, en op basis van 
welk gemeenschappelijk programma, voor de 
volksvertegenwoordiging kandidaat staat9. Deze 
dsfmitie heeft twee aspecten: de kandidaatstelling 
en een gemeenschappelijk programma. De, hieron-

9 Vgl. Bart Tromp, 'Een partijloze 
democratie, of: het einde van de 
politicke partij?', in: s&.P, jrg. S7 I sB 
(2ooo / 2oo1) nr. 12/1. 
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der beschreven, concrete invulling van de twee as
pecten leidt tot een activistische kiesvereniging, met 
een minimum aan formele interne besluitvormings
structuren. Dit heeft tot gevolg dat kiezers en sym
pathisanten zich betrokken weten bij de partij en dat 
de partijleiding het inhoudelijke debat met haar ach
terban aangaat. 

Kandidaatstellina 
Wij stellen voor om geregistreerde kiezers en sym
pathisanten door middel van voorverkiezingen de 
mogelijkheid te bieden om zich kandidaat te stellen. 
Nadat deze kandidaten door het partijbureau globaal 
gescreend zijn op hun geschiktheid (strafblad, etc.), 
wordt een kandidatenlijst opgesteld. De geregis
treerde kiezers bepalen vervolgens via een schrifte
lijke en elektronische stemming wie er namens de 
kiesvereniging kandidaat gesteld wordt voor de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer. Kandidaten zul
len zich in een dergelijke voorverkiezing (inhoude
lijk) moeten profileren om ge(her)kozen te worden. 
Hierdoor verlevendigt het inhoudelijk debat in de 
partij. Ook de kenniscentra kunnen hierin een be
langrijke rol spelen, zeker wanneer de wederzijdse 
afhankelijkheid tussen (kandidaat-) kamerleden en 
kenniscentra gestimuleerd wordt. Ons voorstel is 
daarom kamerleden de inhoudelijke leiding van de 
kenniscentra in handen te geven 10

, hierbij organisa
torisch ondersteund door het partijbureau . Kandi
daten voor het kamerlidmaatschap zullen daardoor 
beoordeeld worden op de mate waarin zij sympathi
seren met de ideeën die binnen de kenniscentra 
leven en de mate waarin zij geacht worden serieus 
leiding te kunnen geven aan deze kenniscentra. Voor 
kandidaten zijn de kenniscentra tegelijkertijd be
langrijke netwerken voor inhoudelijke 'voeding' en 
voor draagvlak ten behoeve van hun kandidatuur. 

Gemeenschappelijk proarammo 
Het andere aspect van de kiesvereniging is de over-

eenstemming over een gemeenschappelijk pro
gramma. De tijd van het tot op de punten en kom
ma's vastleggen van een partijprogramma is voor
goed voorbij. Zoveel kiezers, zoveel meningen . 
Toch zullen de ' leden' van een kiesvereniging een 
bepaalde oriëntatie op de meest wenselijke inrich
ting van de maatschappij delen. Dat is voor hen im
mers de reden om zich te verenigen. Die gemeen
schappelijke maatschappijoriëntatie is noodge
dwongen beknopt van omvang. Het huidige begin
selprogramma komt qua vorm het meest in de rich
ting van wat een gemeenschappelijk programma 
voor een kiesvereniging zou kunnen zijn . Uiteinde
lijk kunnen zo potentiële kiezers in één oogopslag 
zien waar de vereniging, en met haar de gekozen 
kandidaten, voor staan. 

Dit gemeenschappelijk programma kan tot
standkomen door middel van een referendum onder 
de geregistreerde kiezers. Het is van weinig belang 
wie dit programma opstelt; de opstellers zullen hoe 
dan ook de instemming van (bijvoorbeeld twee
derde van) de ' leden' van de kiesvereniging moeten 
krijgen. Vervolgens staat het de geregistreerde kie
zers vrij een van tevoren bepaalde hoeveelheid hand
tekeningen te verzamelen voor het aanvragen van 
een correctief referendum op het programma . Dit 
mechanisme staat garant voor continuïteit in de dis
cussie over het gemeenschappelijk programma van 
de kiesvereniging. Deze discussie wordt gevoed 
door de kenniscentra en andere discussiefora. 

De weg naar een professioneel geleide, activisti
sche kiesvereniging lijkt een lange weg. Toch kan in 
onze ogen het voorstel voortbouwen op wat er nu 
nog over is van de PvdA . Met als grote verschil dat 
niet het PvdA-lid maar de PvdA-kiezer centraal zal 
staan. 

JAN WILLEM DUKER EN 

GR ITTA NOTTELMAN 

zijn beiden politicolooa 

1 o In het belang van ons dualistisch 
stelse llijkt het wenselijk ten tijde van 
regeringsdeelname bewindslieden van 
deze bevoegdheid uit te sluiten. 




