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De PvdA als 

Over de vraag hoe de PvdA 
een democratische vereni-

professionele 
vereniging* 

en overtuigd worden. De 
televisie die in dezelfde pe· 

gingsstructuur kan combi
neren met professiona
lisme in handelen en optre
den van de partij wordt te 
zeer gedacht in termen van 
onverzoenlijke tegenstel
lingen. Een echt democra
tische organisatie zou zich 
slecht ver staan met de te
genwoordig vereiste pro
fessionaliteit , zo luidt een 
van de visies. Deze invals-
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riode opkwam , was daarbij 
een belangrijk middel om 
die kiezers te bereiken. 
Opiniepeilingen en andere 
methoden werden ontwik· 
keld om de voorkeuren en 
ideeën van met name de 
weifelende kiezers in kaart 
te brengen. Als politieke 
ondernemers zouden par
tij en de inhoud en de vorm-
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hock is ons inziens verkeerd of gaat ten minste mank 
aan eenzijdigheid. Bij professionalisering van poli 
tieke partijen wordt te veel gedacht aan de deskun
dige verhoging van electorale effectiviteit. Hoezeer 
deze stemmenmaximalisatie-zeker tijdens verkie
zingscampagnes - ook van belang is voor politieke 
partijen, voor een partij als de PvdA kan dit ni et het 
enige doel zijn. 

Theoretische en historische achtersrond 
In de politi cologische literatuur worden tegenwoor 
dig veelal drie typen activiteiten van partij en onder
scheiden. 1 Stemmenmaximalisatie (vote seekins) is 
daar één van . Volgens de economische theorie van de 
democratie , die in de jaren zestig ingang vond , is 
stemmenmaximalisatie het belangrijkste doel van 
politieke partij en . 2 Partij en gedragen zich als poli 
tieke ondernemers op een kiezer smarkt en probe
ren daarvan een zo groot mogelijk segment te be
heersen, net zoals gewone ondernemers hun winst 
proberen te optimaliseren door een zo groot moge
lijk deel van de goederenmarkt te veroveren . De 
toename van het aantal zwevende kiezer s maakte 
politieke partijen kwetsbaar. Terwij l verkiezingen in 
Nederland in de periode van de verzuiling (tot 
midden jaren zestig) wel zijn aangeduid als ' rituele 
volkstell ingen', 3 konden partijen in de periode 
daarna veel minder dan voorheen rekenen op een 
vaste aanhang van kiezers . Kiezer s moesten gezocht 

geving van hun waar aan
passen aan de wensen van hun potentiële klanten , de 
kiezer . 

Maar de analogie met de markt heeft zijn beper· 
kingen. Er worden ten minste nog twee andere 
typen activite iten van politieke partijen onderschei
den. Politieke partijen proberen namelijk ook re
geermacht te verwerven (<1Jice-seekins). Daarvoor is 
natuurlijk ook een behoorlijke ki ezer saanhang van 
belang, maar niet altijd loopt dit doel van regeer
macht parallel met stemmenmaximalisatie. Bijvoor
beeld : door sterk te groeien zonder een absolute 
meerderheid te verwer ven, zou een poli tieke partij 
wel eens te bedreigend kunnen worden voor poten· 
ti ële coalitiepartner s. Wanneer de PvdA bij de vo
rige Tweede Kamerverkiezingen alle stemmen en 
zetels van GroenLinks zou hebben behaald naast de 
nu reeds zelf behaalde, dan zou zij wel eens te groot 
kunnen zijn geworden voor de vv o , di e een zeer 
ondergeschikte positie in een kabinet zou hebben af. 
gewezen . In plaats daarvan had de vvDdan wellicht 
aan een coalitie met D66 en het e DA de voorkeur ge· 
geven . Voor een werkbare tweede paarse coalitie 
kwam het wellicht niet slecht uit dat de PvdA niet 
veel groter werd dan het uiteindelijk behaalde resul· 
taat . 

Belangrijker is het derde type activiteiten: het 
streven naar het verwezenlijken van een bepaald 
type beleid (policy seekins) . Deze activiteit kan de 
andere onder steunen, maar stelt er tegelijk 
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grenzen aan . Een eigen politi ek-inhoudelijke bood
schap geeft de partij een eigen profiel en kan daar
door de zichtbaarheid van de partij bij verki ezingen 
1crgroten, maar tevens kan dat inhoudelijke profi el 
om ook hinderlijk zijn bij het streven naar meer 

kiezer . Een duidelijk pleidooi voor meer geld voor 
ontwikkeling samenwerking mag bij het kader van 
de partij wellicht goed vallen , de kiezers zouden 
daar wel eens veel minder belang aan kunnen hech
ten. Een genuanceerd standpunt over asielzoeker s 
zou misschien zelfs stemmen kunnen ko ten . 

Duidelijk is dat er tussen de drie hoedanigheden 
1an een partij spanning kan zitten. Onder invlo d 
1an de massamedia lijken de politieke partij en zich 
tr ontwikkelen in de richting van catch-al/ partijen 
of electoraal-professionele partijen, zoals een domi 
nante politicologische theorie het noemt .4 In der
g ·lijke partijen neemt de gerichtheid op de kiezers 
toe en h t belang van partijleden af. De ideologische 
lading van partijen wordt gereduceerd , zodat 
(grote) partijen steeds meer op elkaar gaan lijken. 
Bovendien neemt de macht van de partijtop binnen 
de partijorganisatie toe. 

Wat ons inziens nu ten onrechte gebeurt, is dat een 
mogelijke ontwikkeling van partij en als on vermijde
lijk wordt beschouwd en soms zelfs als het zalig
makende model. Maar partij en zijn geen willoos 
.~ lach tolT r van maatschappelijke ontwikkelingen, zij 
kunnen \'Oor een deel die ontwikkelingen proberen 
t~: bcïnvlo den. Zeker voor een partij als de PvdA 
dient de vraag voorop te staan welk type partij zij wil 
11jn. Pas dan komt aan de orde hoe dat doel zo effec
tief mogelijk kan worden nage treefd . 

Voor een sociaal -democratische partij geldt dat 
11j haar identiteit en herkenbaarheid in hoge mate 
ontleent aan haar visie op verdelingsvraagstukken, 

met als doel sociale rechtvaardigheid, en aan haar 
principiële acceptatie van de recht staat .> Tevens 
geldt dat een sociaal -democratische partij in haar eigen 
organisatie het democratisch principe hoog dient te 
houden. 

Dat laatste is ni etaltijd even makkelijk. Al aan het 
begin van deze eeuw heeft Miehels in zijn bekende 
werk over socialisti sche partijen de ijzeren wet van de 
oliaarchie geformuleerd: 'wie organisatie zegt , zegt 
oligarchie'. 6 De tendens in de richting van oligar
chische kliek-vorming aan de top van een partij is al 
tijd groot geweest. Michels' teleurstelling daarover 
was zo groot , dat hij uiteindelijk van socialist fascist 
werd . Als er dan toch geen democratie is, dan maar 
een krachtige leider in plaats van ondoorzichtige, 
informele vriendj espolitiek aan d top. In de S OAP 

was het vooral Bonger die zich - in de jaren dertig 
verzette tegen Michels' pessimistische analyse. 7 

Democratie (in en bulten een partij) was wel dege
lijk mogelijk, zei hij, maar op voorwaarde dat zij 
' selectionlsti eh' is. Met andere woorden : indien 
een partij er in slaagt om op democratische wijze 'de 
besten ' te rekruteren voor bestuurs- en vertegen
woordigende functi es in en buiten de partij, kan het 
gevaar van ondemocratische oligarchievorming ge
keerd worden. Tot de criteria om 'de besten' te 
selecteren behoorde volgens Bonger njet al.leen vak
kennis en politieke bedrevenheid, maar ook demo
cratische gezindheid . Dat laatste mocht men echter 
niet verwarren met een pleidooi voor directe demo
cratie. Daar was Bonger juist fel op tegen (behalve in 
kleine gezclschappen).Was immers Michels' teleur
stelling in het (intern) fun ctioneren van partijen niet 
het gevolg van een naïef geloof in de mogelijkheid 
van directe democratie? 

Michels' analyse van de onvermijdelijkheid van 
oligarchie-vorming is het meest dujdelijk onderuit 

• Ou artikel is ontstaan n. a. v. een 
IH!rkgrocp op de PvdA -congres
wnfcrcnti l', Zwolle, 1 2 sept. 1998, 
113Jr jJn 1an Ingen Schcnau en Ruud 
Koole een inleiding hi elden en die 
1oorgctctcn werd door Ma rijke van 
lire . De auteurs danken de overige 
clcdncm rs aan di bij eenkomst voor 
hun mbrcng in de discussie. 

1 . Vgl. K. Stre m , ' A Behaviora! Theo ry 
of Competi ti ve Po li tica! Par t ics', in : 

1966 , pp. •77 ·2oo; A. Panebianco, 
Politica / Parties: Oraanization and Power, 
Cambridgc , 1988. 

[ rn deel "an de voorsteUen aan het 
cmd 1an dit artikel vertoont 
1crwants hap met enkele ideeën in de 
,,·solutie l'an het parlijbestuur ' De 
P•dA m de 21ste eeuw', die ter 
di ussir staat op het PvdA -congres van 
rmd fehruari ' 999· 

American Joum al rfPoli tical Science, 
vol. 34 (1990), nr. 2 , pp. >6>·>98. 
2 . Z ie met name : A. Downs, An 
Economie Th eory rf Democracy, New 
Yo rk, 19>7 . 
3· R.B. Andewcg, ' De burger in de 
Nederlandse politi ek', in : Politiek in 
Nederland, Alphen aan den Rijn , 1989, 
hoofdstuk 4· 
4 · 0. Kirchheimer, 'The Transformation 
of tbc Western European Par ty 
Systems', in : J. Lapalom ba ra en 
M. Weiner (red .), Politica / Parties 
and Poli tica/ Development, Princeton, 

>. Natuurlijk is er meer te zeggen 
over het inhoudelijk profi el van de 
PvdA, maar dat valt buiten het bestek 
van di t artike l. 
6. R. Michels, Zur Sociolaaie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie: 
Umersuchunaen über die oliaaraischen 
Tendenzen des Gruppen lebens, tuttgart, 
19 11 . 

7. W A. Bonger, Problemen der 
Demokratie: een socioloaische en 
psycholoaische studie. Amsterdam , 1934 
(in 1976 herdrukt). 
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gehaald door Lipset, Trow en Coleman in hun ana
lyse van de vakbandsorganisatie ITU. 

8 Lipset et al. 
toonden aan dat oligarchievorming in organisaties 
kan worden tegengegaan door interne concurren
tie. Wanneer de top verdeeld is, heeft de basis meer 
macht, zo zou men hun conclusie kunnen samen
vatten. 

Inmiddels ligt de tijd van Michels, Bongeren Lipset 
ver achter ons. In de analyse van politieke partijen 
wordt vaak gesteld dat de tijd van de 'klassieke 
massa-organisatie' achter de rug is. In één adem 
wordt dan vaak gesuggereerd dat de daarbij be
horende structuren van interne democratie tegen
woordig niet meer voldoen. Inderdaad, is er de laat
ste decennia veel gewijzigd in de organisatie en het 
functioneren van politieke partijen. Van 'massa-par
tijen' kan in numerieke zin niet echt meer gesproken 
worden, nu nog geen drie procent van de kies
gerechtigden lid is van een politieke partij. 9 Het ver
leden moet daarbij overigens niet geïdealiseerd 
worden. In Nederland zijn de partijen nooit echt 
massa-partijen geweest. In de jaren vijftig was onge
veer I 5 procent van de kiezers ook lid van een partij, 
en van die leden was ook toen hooguit I o procent 
actief. De kracht van de zogeheten 'massa' -partijen 
lag destijds voor een belangrijk deel in hun relatie tot 
hun zuil. Bij verkiezingen kon de PvdA rekenen op 
de mobiliserende kracht van vele andere organisa
ties uit de Rooie Familie. Als de PvdA ooit een 'net
werk' -partij is geweest was het toen! 

Door de ontzuiling kwamen de partijen er alleen 
voor te staan. De PvdA heeft in de jaren zeventig ge
probeerd een 'actiepartij' te worden door middel 
van nauwe contacten met allerlei 'aktiegroepen' die 
het verlies aan verwante zuilorganisaties zouden 
moeten goed maken. Het gevaar dreigde toen dat de 
partij op sleeptouw zou worden genomen door de 
belangen van specifieke groepen zonder dat de 
noodzakelijke afweging daartussen voldoende zou 
plaatsvinden. 10 De 'aktiepartij' kwam mede daar
door niet van de grond. Wat in die tijd wellukte was 
de ledenachteruitgang te keren. Hoe men ook ver
der over de polarisatiestrategie moge denken, zij 

8. S.M. Lipset, M. Trow en]. Coleman, 
Uni on Democracy: The lnternal Politics if 
the International1jpographical Uni on, 
Glencoe, 1956. 
9· R.A. Koole, De opkomst van de moderne 
kaderpartij: 1•eranderende partijorganisatie in 
Nederland 1960-1990, Utrecht, 1992. 

hielp zeer waarschijnlijk de interesse voor het partij
lidmaatschap te vergroten. De politieke tegenstel
lingen gaven het gevoel dat politiek er kennelijk iets 
toe deed en het partijlidmaatschap werd door meer 
dan roo.ooo PvdA-ers gekozen om hun politieke in
teresse nader vorm te geven. 1 1 Tegelijk had eind 
jaren zestig met de opkomst van Nieuw Links een 
belangrijke verandering in de partijorganisatie 
plaatsgevonden. Het centralisme in de partij (het 
'regentendom') werd gehekeld. Miehels werd her
ontdekt; aan de Bongeriaanse invloed in de partij 
kwam een einde. De partij moest gedemocratiseerd 
worden. Een en ander resulteerde onder andere in 
de decentralisatie van de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer, waarvan het zwaartepunt bij de ge
westen kwam te liggen. Dat zou later als een cruciale 
fout ervaren worden. In ieder geval kan men zeggen 
dat, hoewel de directe democratie vaak als ideaal 
werd beleden, daarvan binnen de partij geen sprake 
was: het decentraliseringsproces stokte op het mid
denniveau en de rol van het individuele partijlid 
werd er niet door versterkt. Integendeel, tot het 
midden van de jaren zestig werd over inhoudelijke 
kwesties regelmatig een referendum onder de leden 
gehouden. Door de geringe participatie van de ge
wone leden werd dit instrument om' democratische 
redenen' afgeschaft (in de jaren tachtig zou het om 
dezelfde 'democratische redenen' overigens weer 
formeel worden ingevoerd, hoewel het nog nooit is 
toegepast!). 

Na het formatiedeMcle van I977 belandde de 
PvdA langdurig in de oppositie (het tweede kabinet 
Van Agt, I98I-I982, waaraan de PvdA deelnam, 
was in feite een voortgezette oppositie). In I 9 8 9 
kwam de partij daar ondanks verlies bij verkiezingen 
weer uit, doordat de VVD de coalitie met het CDA 

had opgeblazen. De PvdA was in de ogen van het 
CDA als regeringspartner weer acceptabel gewor
den, doordat het de polarisatiestrategie had afge
zworen en op politiek-inhoudelijk terrein genuan
ceerd was gaan denken over de maakbaarheid van de 
samenleving. Maar de verdere vernieuwing in per
sonele, organisatorische en inhoudelijke zin stolde 
al gauw weer. Intussen werd de electorale positie 

10. Partij, Parlement,Aktil'isme. Rapport 
van de werkgroep 'Partij in actie' van de 
Wiardi Beekman Stichting, Deventer, 
19]8. 
1 1. Ph. van Praag jr., Strategie en illusie: 
elfjaar intern debat in de PvdA ( 1966-
1977),Amsterdam, 1990, 38o. 
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1an de PvdA er niet beter op. In I 990 werd bij de 
raadsverkiezingen fors verloren. De gestolde ver
nieuwing en de slechte verkiezingsresultaten waren 
de aanleiding tot de instelling van de commissie
Van K menade, die begin juli '99' haar rapport 
publiceerde. 12 Een belangrijke hinderpaal voor ver
cl re vernieuwing werd gezien in de krachtige posi
tie 1an de middenlaag in de partij. Gepleit werd 
daarom - naast programmatische vernieuwing -
,·oor terugbrenging van de invloed van de gewesten 
en \OOr afschaffing van de partijraad, die door de ge
we t n werd gedomineerd. Als tegenwichten voor 

n mogelijk al te grote dominantie van de dage
lijk,.,c partijleiding werd in de plannen de positie van 
h t uitgebreide partijbestuur versterkt en kreeg het 
ongre als hoogste orgaan van de partij, bestaande 

uit de afgevaardigden van de afdelingen, een belang
rijker rol toebedeeld . 

Direct na de presentatie van het rapport van de 
commis ie-Van Kemenade brak in de zomer van 
1991 de WAO-crisis uit. De voornemens van het 
DA-PvdA-kabinet tot forse ingrepen in de WAO en 

de Ziektewet zorgden tot verwarring in de partij en 
dompelden haar in een diepe crisis. Partijvoorzitter 
Marjanne int trad af, vice-premier Wim Kok mocht 
uit indelijk aanblijven als politiek leider. De crisis 
v rergerde de positie waarin de PvdA was komen te 
\Crkcren nog eens. In deze sfeer nam het partij
congres van begin 199 2 twee besluiten die voor het 
\ rdcr functioneren van de PvdA als organisatie 
van groot gewicht zouden zijn. De aanbevelingen 
1an de commi sic-Van Kemenade werden grosso 
modo overgenomen en het partijvoorzitterschap 
w •rd in handen gelegd van een duo: Felix Rotten
berg n RuudVreeman. Zij concentreerden hun ver
nil'Uwing pogingen op het aanzwengelen van het 
publi kc debat en op de personele vernieuwing. Vele 
initiati ven werden genomen; niet alle waren zij 
su CCS\'Ol. De centra voor economie of voor cultuur 
en wetenschap, bijvoorbeeld, kwamen niet van de 
gr nd . W !lukte het in 1994, ondanks fors verlies, 
de fra tie van de Tweede Kamer grondig te vernieu
wen door te werken met een centrale kandidaat
st lling. H t partijbestuur werd vernieuwd en de 

integratie van de Rooie Vrouwen werd onderstreept 
met een kwaliteitszetel in het dagelijks bestuur van 
de partij voor het zogeheten ROS A-programma. Dit 
programma stelde zich de vernieuwing van ideeën, 
personen en praktijken (werkvormen) ten doel. De 
partij moest weer aantrekkelijk worden als 'inhou
delijk platform' voor leden en sympathisanten. Er 
werden allerlei pogingen gedaan de politieke agenda 
te beheersen door de partij vooral als discussieplat
form te gebruiken. Deze pogingen waren zeker niet 
zonder succes. Wat echter ontbrak was aandacht 
voor de partijorganisatie als vereniging. Het vereni 
gingsleven, dat overigens met name op lokaal niveau 
al veel eerder sleetse plekken vertoonde, werd er 
niet beter op. De partijorganisatie werd op verschil 
lende terreinen gecentraliseerd en soms verwaar
loosd. De gewesten hadden een grondig wantrou
wen tegenover de partijtop: verdere centralisatie 
van activiteiten zonder voldoende aandacht voor de 
vitaliteit van oude structuren werd niet wenselijk 
geacht. De discussie hierover werd uitgesteld . De 
centrale bindende doelstelling van de partij was het 
terugbrengen van de PvdA als sociaal-democrati
sche beweging in het centrum van de bestuurlijke 
macht. Interne formele besluitvorming werd in 
sterke mate een ritueel; de echt belangrijke beslui
ten werden in toenemende mate op informele wijze 
genomen. De partij als vereniging van .leden werd 
ondergeschikt gemaakt aan de oriëntatie op de 
kiezers. Ook onder het voorzitterschap van Karin 
Adelmund kreeg het aspect van de partij als vereni
ging niet de aandacht die het verdiende. 1 3 

Eerherstel voor de partij als vereniging 
De verkiezingen van 1998 hebben een deel van het 
verlies in de voorgaande periode goed gemaakt. 
Wim Kok is opnieuw premier. Het gevaar is daarom 
niet denkbeeldig dat door de electoraal verbeterde 
positie de benodigde aandacht voor de partij als ver
eniging achterwege blijft. 

Waarom is die aandacht nodig? Het aantalleden 
is gering en is het daarom niet verstandig de energie 
vooral te richten op de kiezers van de partij? Om 
twee redenen menen wij dat het onverstandig is de 

1 2. Een partij om te kiezen. Rapport 
Commissie-Van Kemenade. 
Amsterdam, 1991 . 
1 3. F. Becker en R. Vermey, 'De 
onuitstaanbare braafheid van de PvdA ' , 
in: Socialisme &_Democratie, 1998, no. 6; 
B. Tromp, 'Inzake partijvernieuwing', 
in: Socialisme &_Democratie, 1996, nr. 1. 
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aandacht eenzijdig te richten op de kiezers. Ten eer
ste is het voor een sociaal-democratisch partij van 
belang er alles aan de doen om te voorkomen dat de 
partij verwordt tot een Berlusconi-achtige organisa
tie, gericht op korte termijn electoraal succes, 
waarin een kle.ine kliek politici samen met in
gehuurde communicatiedeskundigen domineren, 
zonder ter verantwoording geroepen te kunnen 
worden binnen een democratische partijorganisatie. 
Zover is het in de PvdA nog niet: ook de laatste der
tig jaar - tot en met dit jaar - waren, bijvoorbeeld, 
de campagneleiders uit de sociaal-democratische 
beweging zelf afkomstig. Maar New Labour van Tony 
Blair gaat een heel eind in die richting. Een sociaal
democratische partij is echter in de eerste plaats een 
organisatie waarin mensen zitten die het gemeen
schappelijk ideaal van een sociaal rechtvaardige en 
democratische samenleving met elkaar delen en 
daar in een gezamenlijk verband vorm aan willen 
geven. De PvdA moet daarom niet louter een elec
toraal-professionele partij willen zijn, ook al is de 
druk om zich in die richting te ontwikkelen groot. 
Ten tweede kan de electorale gerichtheid op de 
korte termijn wel eens strijdig zijn met een sterke 
electorale positie op langere termijn. Een massale 
aanhang van partijleden is inderdaad niet meer nodig 
om tijdens verkiezingscampagnes de kiezers te be
reiken. Maar om weifelende kiezers te overtuigen 
om op de partij te stemmen is een duwtje in de 
goede richting door mensen die in eigen kring hun 
lidmaatschap van de partij openlijk en met enige 
trots verdedigen, soms zeer effectief (de two step flow 
if communication, heet dat in het jargon '4). Partij
leden zullen dat niet doen, wanneer zij door de eigen 
organisatie niet serieus (meer) worden genomen, 
met mogelijk desastreuze electorale gevolgen op de 
langere termijn. Daarbij komt nog dat partijleden in 
de Nederlandse situatie voor de inkomsten van de 
partijen, voor het draaiende houden van de organisa
tie en als rekruteringsreservoir voor het politieke 
personeel van groot belang zijn, terwijl er ook bij de 
ideeënvorming een beroep op hen moet worden 
gedaan. 

Weliswaar is er de laatste jaren - terecht - meer 
interesse voor ledenwervinB gekomen, maar leden
behoud heeft veel te weinig aandacht gekregen. Een 
belangrijke beweegreden om partijlid te worden of 

te blijven is nog steeds dat dat lidmaatschap een ka
naal biedt om de politieke besluitvorming in het land 
te beïnvloeden. Ook als lang niet alle leden politiek 
actief zijn, is het van belang de kanalen binnen de 
partij open te houden. Daarvoor is een 'betrouw
bare, voorspelbare partijorganisatie' van belang: een 
vereniging, waarin de interne spelregels gerespec
teerd worden, waarin leden tijdig geïnformeerd 
worden en waarin eventuele oppositionele geluiden 
de kans krijgen zich te manifesteren. Een dergelijke 
partij biedt ook een mogelijkheid om het gevoel van 
verbondenheid met andere sociaal-democraten 
vorm te geven. 

Voorkomen moet worden dat de partijorganisa
tie een tombola van activiteiten is, die geheel los 
staan van de formele besluitvorming. De vitaliteit 
van de partij wordt voor een groot deel bepaald door 
de ruimte die er bestaat voor interne oppositie. Die 
ruimte moet worden vergroot. Dat kan enerzijds 
door de interne regelgeving (statuten, reglement) 
meer te respecteren: congresvoorbereiding netjes 
volgens de termijnen die er voor staan, de ROSA· 

activiteiten beter in die regelgeving te verankeren, 
tijdige voorlichting aan alle leden en betrokken 
organen. Anderzijds dient het gewicht van bet partij
bestuur en van het congres te worden vergroot, vol
gens de oorspronkelijke voorstellen van de commis
sie-Van Kemenade. De interne checks and balances 
kunnen hierdoor beter tot hun recht komen. 

Om de partij als vereniging op deze manier op te 
waarderen, is professionele leiding van de partij
organisatie gewenst. Het liefst met een voorzitter 
die daar fulltime voor beschikbaar is. Professionali
teit bestaat niet alleen op het terrein van campagne
voeren, maar ook op het gebied van leidinggeven aan 
een organisatie, die voor het grootste deel uit vrij
willigers bestaat. Een goede vereniging kan eiet 
zonder een professionele, betaalde voorhoede en 
een goede voorhoede kan een democratisch con
trolelichaam als een vereniging alleen maar zien als 
inspiratie. 

Dat betekent niet dat niet tevens gestreefd moet 
worden naar een professionele campagnevoering. 
Tussen de verkiezingen door dient het partijbestuur 
de algemene beeldvorming van de partij in de gaten 
te houden. En in de perioden voorafgaande aan ver-

'4· P.F. Lazarsfeld, B. Berelson 
en H. Gaudet, The People's Choice, 
NewYork, 1948. 
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kiezingen moet met behulp van een uitgebreide pro
~ ionel campagnestaf geprobeerd worden een zo 
go d mogelijk resultaat te bereiken. Maar wat abso
luut niet dient te gebeuren is het modelleren van de 
partijorgani atie als aeheel naar de manier waarop 
c n campagneteam functioneert (zo heeftTony Blair 
zijn war room van waaruit de campagne werd ge-
oördineerd, ook na de campagne gehandhaafd). 1 s 

Zoal gezegd dient een sociaal-democratische partij 
meer te zijn dan een verkiezingsapparaat gericht op 
stemmcnmaximalisatie. Bovendien is het overplaat-

n van het model van een kleine, tijdelijke cam
pagne-organisatie naar een structurele, veel grotere 
partijergani atie onmogelijk. 

Parrijvernieuwina; zes voorstellen 
Dit pleidooi voor een eerherstel van de partij als 
vereniging moet niet worden misverstaan als een 
no talgi eh vcrlangen naar een schitterend verle
d n, dat overigens nooit heeft bestaan. Ook bij een 
rolwaardig functioneren van de partij als vereniging 
i vcrni uwing op verschillende terreinen wenselijk 
en noodzakelijk. We noemen enkele voorbeelden, 
zonder daarbij uitputtend te willen zijn. 

1. De thema-krins 
E n veel genoemd probleem blijft het gegeven dat 

n partijlid voornamelijk aktief kan worden via de 
lokal afdelingen, waar de meeste tijd - begrijpelij
k rwijs- wordt besteed aan lokale politiek. Demo
g •lijkheid zou moeten worden geschapen om als par
tijlid op regionaal niveau (tijdelijk) aktief te zijn bin
n n een themagericht partij -orgaan, bijvoorbeeld 
over int mationale politiek, economie, onderwijs, 
milieu- en of ruimtelijke ordeningsvraagstukken, 
etc. n themagebonden aanpak kan flexibel inspe
len op actuele vraag tukken en komt tegemoet aan 
d w n van vele partijleden zich te kunnen inzetten 
op hun interessegebied. Bovendien kan via een 
d rgelijk themagericht partij-orgaan (de 'thema
kring'?) gebruik worden gemaakt van de inbreng van 
partijled n met specifieke deskundigheid op dat 
t rrcin (al dan niet via 'netwerken' opgedaan). ' 6 

1 S· Vgl. H. Anker, 'De PvdA-campagne 
van 1998 : over koers en organisatie', 
in: Socialisme &.Democratie, 1998, nr. 
7/8, 299-3 I I . 

1 6. Deze themakringen hebben enkele 
kenmerken gemeen met de inmiddels 
door het partijbestuur voorgestelde 
'kenniscentra' in de resolutie 'De PvdA 

Die 'thema-kringen' sluiten aan bij de pogingen 
van Felix Rottenberg en Ruud Vreeman om de par
tij als discussieplatform te laten functioneren. Maar 
om de relatie tot de partij als vereniging te verzeke
ren zou moeten worden overwogen om aan die 
thema-kringen het amendementsrecht te geven voor 
inhoudelijke notities en programma's, waarover het 
congres beslist. Dat zouden niet alleen de reguliere 
congressen moeten zijn, maar ook speciale 'onder
werp-congressen'. De opstellers van het amende
ment moeten dan ook spreekrecht op het congres krij 
gen om hun voorstel te verdedigen. Elke themakring 
zou eveneens het recht moeten krijgen een stem uit te 
brengen bij de besluitvorming over dat specifieke 
thema op het congres. Op deze wijze wordt voor
komen dat de discussies in de thema-kringen vrij
blijvend blijven of dat de deelnemers, na aanvan
kelijk enthousiasme, weer afhaken, omdat zij het 
gevoel krijgen dat er toch niets met hun inzet wordt 
gedaan. 

2. Fracties en partij 
Het politieke primaat ligt in het geval van de 
dagelijkse politieke besluitvorming vanzelfsprekend 
bij de fracties. De leden van de parlementaire frac
ties zouden echter meer dan tot nog toe hun oor te 
luisteren moeten kunnen leggen en hun inzichten 
moeten kunnen verkondigen en verantwoorden 
in partijverbanden (speciale bijeenkomsten in de 
afdelingen, gewesten of de 'thema-kringen'). Het 
landelijke partijbureau zou hier faciliterend en 
stimulerend moeten optreden door als 'makelaar' te 
fungeren tussen de partijverbanden en de leden van 
de fractie. 1 7 

3. Visie op termijn 
Juist voor een sociaal-democratische partij is de 
ontwikkeling van een eigen samenhangende visie op 
maatschappelijk vraagstukken op middellange en 
lange termijn van groot belang. Hier ligt de eerste 
verantwoordelijkheid bij de partijorganisatie. De 
sociaal-democratie moet het meer dan andere par
tijen hebben van haar eigen politieke project. De 

in de 2 1 ste eeuw', die op het congres 
van eind februari 1999 ter discussi e 
staat. 
1 7. Het partijbestuur en de fractie in de 
Tweede Kamer hebben onder de vlag 
van het zogeheten 'synergieproject' 
reeds enkele initiatieven in deze zin 
genomen. 
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ontwikkeling van een eigen visie op basis van een 
gedegen analyse van de actuele maatschappelijke 
verhoudingen is daarom van belang. Dat zou ener
zijds moeten gebeuren in een beginselprogramma of 
programma van uitgangspunten, I 8 en anderzijds 
door de ontwikkeling van visies op deelterreinen via 
de genoemde themagebonden aanpak. De aanpak 
van de discussie over de notitie 'Sociale Zekerheid 
bij de tijd' zou daarbij een leidraad kunnen zijn. 

4· Diaitale cifdelinaen 
In het verlengde van het eerste punt kan veel meer 
dan tot nog toe geëxperimenteerd worden met 
nieuwe technieken om leden bij de partij te betrek
ken. Zo kan gedacht worden aan de mogelijkheid dat 
via de internetsite van de PvdA 'virtuele' discussie
groepen opgezet worden, die net als de 'thema-krin
gen' amendementsrecht krijgen bij congresnotities, 
waarin het desbetreffende onderwerp aan de orde 
is, en waarvan een vertegenwoordiger spreek- en 
stemrecht krijgt op het congres om het amende
ment te verdedigen en er over mee te beslissen. Op 
dezelfde wijze zou men kunnen denken aan 'digitale 
afdelingen', die niet specifiek op één thema gericht 
zijn, maar net als gewone afdelingen kunnen deelne
men aan de voorbereiding van en besluitvorming op 
de landelijke partijcongressen. Het experimentele 
karakter van een dergelijke mogelijkheden moet te
voren aan een tijdslimiet gebonden worden (bij
voorbeeld drie jaar); daarna wordt besloten of deze 
mogelijkheden een definitieve plaats in de partijor
ganisatie krijgen of niet worden voortgezet. 

5. Ledenpeilina 
Tevens zou meer gebruik gemaakt kunnen worden 
van de statutaire mogelijkheid van ledenraadpleging 
over inhoudelijke zaken. Ruimhartig experimente
ren met ledenpeilingen, binnen een bepaalde, tevo
ren afgesproken periode, zou hieraan voorafkunnen 
gaan. Een dergelijke 'ledenpeiling' dient zorgvuldig 
te worden voorbereid en mag - vanzelfsprekend -
geen manipulatie-instrument in handen van de par
tijtop worden. Het initiatief tot dergelijke peilingen 
zou kunnen uitgaan van het partijbestuur èn van een 
aantal afdelingen, die gezamenlijk een zeker aandeel 

1 8. De statuten van de PvdA zeggen in 
art 2. bovendien: 'De partij stelt zich als 
doel de verwezenlijking van een 
democratisch-socialistische 
maatschappij zoals deze nader is 
omschreven in het door het congres 

van het ledenbestand vertegenwoordigen. De uit· 
voering van de peiling zou in handen gelegd kunnen 
worden van een' onafhankelijke peiling-commissie', 
net zoals er een onafhankelijk congrespresidium 
bestaat. De uitkomst van de peiling wordt, na be· 
sproken te zijn in het partijbestuur, (onder andere 
via internet) openbaar gemaakt en 'meegenomen' in 
de besluitvorming over het betreffende onderwerp 
in de partij. Na ommekomst van de experimenteer· 
periode vinden nog slechts de statutair verankerde 
ledenraadplegingen plaats, waarbij gebruikt ge· 
maakt kan worden van de ervaringen met genoemde 
peilingen. 

Ook 'phone-ins' zouden op een vergelijkbare 
wijze kunnen worden georganiseerd. Daarbij geeft 
elk partijlid, na zijn of haar lidmaatschapsnummer te 
hebben ingetikt op een drukknoptelefoon, via die· 
zelfde drukknoppen antwoorden op vragen over 
specifieke kwesties. 

6. Geen partijraad, maar taakaroep 

Voor urgente controversiële politieke kwesties, 
waarover het verkiezingsprogramma niet of onvol· 
doende uitsluitsel geeft over het standpunt van de 
PvdA en waarvoor het bijeenroepen van een partij· 
congres om tijdsredenen onmogelijk zou zijn, 
moet - bij ontstentenis van een partijraad - gezocht 
worden naar een mogelijkheid om de inbreng van de 
partijleden in het te formuleren standpunt van de 
partij te waarborgen. Te denken valt daarbij aan het 
instrument van een door het partijbestuur in te stel· 
I en 'taakgroep', die - gezien de verschillende opvat· 
tingen die over dit onderwerp binnen de partij 
leven - evenwichtig is samengesteld en die de op· 
dracht krijgt om binnen het kader van het verkie· 
zingsprogramma en (eventueel) het regeerakkoord 
op korte termijn een concE.pt-standpunt te formule· 
ren over deze specifieke kwestie (bijvoorbeeld ow:r 
de groei van Schiphol of over het asielzoekersbe· 
leid). Dit standpunt wordt ter discussie gesteld op 
een speciale openbare conferentie, waarvoor alle 
partijleden via het ledenblad worden uitgenodigd en 
waarvan ook alle afdelingen door het partijbestuur 
rechtstreeks en tijdig op de hoogte worden gesteld. 
Van de discussie wordt op korte terrnijn een verslag 

vastgestelde beginsel program'. Alleen al 
daarom is de poging om te komen tot 
een nieuw beginselprogramma 
noodzakelijk, wanneer men -.:indt dat 
het beginselprogramma van I 977 niet 
meer voldoet. 
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g maakt, dat in ieder geval aan alle aanwezigen 
wordt gestuurd. Dit verslag wordt bovendien samen 
met het concept-standpunt ter kennis gebracht van 
de fractie in de Eerste en Tweede Kamer, die daar
m in hun standpuntbepaling serieus rekening hou
den. De Kamerleden leggen over hun definitieve 
. tandpunt verantwoording af volgens het onder 2. 

genoemd model en op het eerstvolgende reguliere 
partij ongres. 

Deze voorstellen vereisen een professioneel geleide 
ver niging, waarin deskundige leiding en een goed 
functionerend apparaat gekoppeld worden aan een 
goede verantwoording volgens de regels van de eigen 
partijdcmocratie. De partij mag nimmer verworden 
tot een 'partij van netwerken', waarin verregaande 
informalisering van politieke processen leidt tot 

kliekvorming en oncontroleerbare politieke besluit
vorming. Dat wil niet zeggen dat geen gebruik ge
maakt kan worden van de kennis en inzichten die 
partijleden uit hun omgeving (netwerk) meenemen. 
Het wil evenmin zeggen dat de partij haar activitei
ten tot de formele besluitvorming dient te beperken. 
Dat is nooit zo geweest. Vroeger werd er gedanst 
rond de meiboom op de Paasheuvel, nu zijn er jonge
renfestivals die veel belangstelling trekken. Nieuwe 
initiatieven zijn de afgelopen jaren ontwikkeld die de 
moeite waard zijn om verder uit te werken; andere 
initiatieven zijn mislukt. Dat kan men de initiatief
nemers niet altijd verwijten. De PvdA dient in dat 
opzicht een lerende organisatie te zijn. Maar de dis
cussies in de partij dienen uiteindelijk uit te monden 
in doorzichtige besluitvorming, waarover verant
woording kan en moet worden afgelegd. 
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