
De Partij van de Arbeid werd op 
6 mei I998 opnieuw de grootste 
partij in de Tweede Kamer, 
boekte de grootste zetelwinst van 
aile partijen en manoeuvreerde 
zich in een politieke positie met 
een zo groot mogelijke kans op 
voortzetting van regeringsdeel
name. Tijdens de verkiezings
campagne heeft de PvdA zo vee! 
mogelijk de nadruk gelegd op 
haar 'sterk en sociaal' -boodschap 
en hielden haar politici - natio
naal en lokaal - daar in hun 
publieke optredens goed aan 
vast. Voor een door Perscentrum 
Nieuwspoort ingestelde jury was 
dit zelfs reden om de PvdA te 
belonen met de prijs voor de 
'beste campagne', een prijs die in 
I998 voor het eerst werd uitge
loofd. 

Dit succesvolle beeld vormt 
een opvallend contrast met de 
somber stemmende electorale 
positie van de PvdA in het begin 
van de jaren negentig. De partij 
kon toen in de peilingen lange 
tijd slechts op de helft van het 
huidige aantal stemmen rekenen 
en leek ten dode opgeschreven. 
Het beeld is evenzeer opvallend 
als we het contrasteren met de 
politiek hopeloze situatie van de 
PvdA halverwege de jaren tach
tig, toen regeringsdeelname 
ondanks grote electorale succes
sen verder weg leek dan ooit. 
Deze contrasten roepen de vraag 
op welke veranderingen hebben 
bijgedragen aan de gunstige situ
atie anno I998 en welke lessen 
daar uit te trekken zijn om deze 
positie ook voor de verdere toe
komst veilig te stellen. 

In deze bijdrage probeer ik 
deze vragen te beantwoorden, 
waarbij ik me in het bijzonder zal 
richten op de Tweede
Kamerverkiezingen van 6 mei 
I998. Daartoe schets ik bij wijze 

HET GEHEIM VAN MODERNE 

VERKI EZI NGSCAMPAGN ES 

De PvdA-
campagne van 

1998 
Over koers en 

organisatie 

HANS ANKER* 

De auteur was lid van het 

campasneteam van de 

Partij van de Arbeid 

van achtergrond eerst de ontwik
keling van de PvdA vanaf het 
begin van de jaren zeventig tot 
aan de vooravond van de campag
ne van I 9 9 8 (paragraaf I ) . 

Vervolgens beschrijf ik de opzet 
van de PvdA-campagne van I998 
en de wijze waarop de campagne 
uiteindelijk is uitgepakt (para
graaf 2). Daarna geef ik een korte 
beschrijving en analyse van de 
verkiezingsuitslag van 6 mei 
(paragraaf 3). Ten slotte staan wij 
uitgebreid stil bij de wijze waarop 
een aantal inzichten van de cam
pagne verder geextrapoleerd 
kunnen worden naar de toekomst 
van de PvdA, in het bijzonder 
voor wat betreft de inhoudelijke 
koers en de interne organisatie 
van de partij (paragraaf 4). 

1. Achtersrond en uitsansssituatie 

voor 1998' 

Twintig jaar geleden, bij de ver
kiezingen van 1977, boekte de 
Partij van de Arbeid een histori
sche zege: de partij won maar 
liefst tien zetels en eindigde op 
een totaal van 53. Het tweede 
kabinet-Den Uyl kwam er, zoals 
bekend, echter niet en het kabi
net Van Agt-Wiegel wei. Het 
Ievert de PvdA een langdurig 
trauma op. In de jaren tachtig 
krijgt 'rechts' ook internationaal 
de wind in de zeilen en komt de 
verzorgingsstaat steeds meer 
onder druk te staan. Binnen intel
lectuele kringen wordt zelfs 
gesproken over het einde van de 
sociaal-democratie. 2 De PvdA 
richt haar voornaamste krachten 
op het opponeren tegen het 'no 
nonsense' -beleid van het kabinet 
Lubbers-!, kernenergie, kernra
ketten en 'de bezuinigingen' in 
het algemeen. Deze koers, waar
bij een voldoende reeel alterna
tief ontbreekt, legt de PvdA in 
electoraal opzicht geen windei-
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eren, zoals bij de verkiezingen van I 986 blijkt. In 
politiek opzicht, echter, isoleert de PvdA zich 
steeds meer. De 'overwinningsnederlaag', waarbij 
de PvdA zetelwinst paart aan de totale afwezigheid 
van enig perspectief op regeringsmacht, dwingt de 
partij om de realiteit onder ogen te zien en zich te 
bezinnen op haar politieke en electorale strategie. 
Dat gebeurt ook en valt deels samen met de leider
schapswissel waarbij oud-FNV -voorzitter Wim Kok 
het stokje van Den Uyl overneemt. Tijdens de hier
opvolgende jaren verandert de opstelling van de 
PvdA en bereidt de partij zich langzaam maar zeker 
voor op regeringsdeelname. Enigszins bij toeval 
komt de.partij in 1989 terug in de regering nadat het 
kabinet Lubbers-!! gestruikeld was over het reiskos
tenforfait. Het kabinet Lubbers-Ill, bestaande uit 
COA en PvdA (maar zonder o 6 6 ), is dan een feit. 

Eenmaal in de regering wordt duidelijk dat de 
oppositiecultuur binnen de PvdA allesbehalve is uit
gewist. Door de tegenvallende economische ont
wikkeling blijken extra ingrepen in de sociale zeker
heid noodzakelijk. Deze maatregelen stuiten op 
groot maatschappelijk verzet met de Tussenbalans 
en de w A o als bekendste voorbeelden. De partij 
raakt intern verscheurd en velen spelen met de 
gedachte om uit het kabinet te stappen. De PvdA 
volhardt niettemin en blijft in het kabinet. Dat 
besluit blijkt achteraf een kritisch moment waarbij 
de partij defmitief kiest voor het (mee)dragen van 
verantwoordelijkheid voor de hervorming van de 
verzorgingsstaat en tegen het voeren van oppositie 
zonder reele alternatieven. Internationaalloopt de 
PvdA daarmee voorop in de transformatie van soci
aal-democratische partijen in een meer gematigde 
richting met een beter oog voor de economische 
randvoorwaarden voor duurzaam sociaal beleid. 

De politieke gevolgen van deze qua draagvlak 
niet voldoende voorbereide en daardoor electoraal 
riskante koers worden pijnlijk duidelijk bij de 

Tweede-Kamerverkiezingen van I 994· De PvdA 
verliest twaalf zetels en komt uit op een totaal van 
3 7. Geluk bij een ongeluk is dat het co A door haar 
interne deconfiture maar liefst twintig zetels ver
liest, waardoor de PvdA alsnog de grootste partij 
wordt. De formatie resulteert in een unieke 
'Paarse' coalitie van PvdA, o 6 6, en vvo met Wim 
Kok als premier. Voor het eerst in ruim zeventig 
jaar wordt Nederland geregeerd door een kabinet 
zonder confessionelen. 

Het kabinet-Kok legt een grote besluitvaardig
heid aan de dag. De mogelijkheid om de vruchten te 
plukken van het beleid van voorgaande jaren leidt 
tot ongekende prestaties die scherp afsteken bij die 
van de buurlanden: halvering van het overheidste
kort, ruim I 8 miljard gulden aan lastenverlichting 
voor burgers en het bedrijfsleven, een robuuste 
economische groei van gemiddeld meer dan. 3 pro
cent en meer dan soo.ooo nieuwe banen. Het kabi
net wordt getypeerd als het meest succesvolle sinds 
de Tweede Wereldoorlog. In Nederland wordt 
enthousiast gesproken over het 'poldermodel' en in 
het buitenland over het 'Dutch miracle'. Het consu
menten-vertrouwen bereikt een record-hoogte. De 
mensen in hetland zijn zeer tevreden met de presta
ties van het kabinet, zien derhalve graag dat het 
beleid wordt gecontinueerd en steunen daarom de 
voortzetting van de paarse coalitie onder Ieiding van 
premier Kok. 

Aan de vooravond van de verkiezingen van I 998 
lijkt het tij derhalve gunstig voor de PvdA. De partij 
beschikt over goede mogelijkheden om zich als 
'marktleider' op de Nederlandse kiezersmarkt te 
vestigen, waarbij de PvdA zich een politieke en 
electorale spilpositie kan verschaffen die zich ook op 
de langere termijn zou kunnen uitbetalen . Maar er 
zijn ook bedreigingen. Zo maken kiezers zich onder 
invloed van de gebeurtenissen rondom de dood van 
Meindert Tjoelker - op straat doodgeschopt nadat 

• Ik ben speciale dank verschuldigd aan 
Jan-Marinus Wiersma en Arend 
Hilhorst voor hun kritische opmerkin
gen bij een eerdere versie van deze bij
drage . Het campagneteam bestond uit, 
in. alfabetische volgorde, Karin 
Adelmund, Hans Anker, Susan Baart, 
Lennart Booij, Erik van Bruggen, 
Susanne Copini, Karlien van Dam, Paul 
Depla, Gea van Gorkum, Riny Greyn, 
Nicolien de Groot, Trees Haverkort, 
Femke Heine, Arend Hilhorst,.Michiel 
van Hulten, ElmaJonas, Alex 
Klusman, Godfried Lambriekx, 

Marieke Moorman, Noortje van 
Oostveen, Marike Simons, Roos 
Vermeij. Madeleine de Vries, Jan
Marinus Wiersma en Riet van der 
Zedde. Bart Bakker en lne Laurant 
waren de vaste vormgevers. De auteur 
dankt allen voor hun indirecte bijdrage 
die zij via hun werkzaamheden aan dit 
artikel hebben gegeven. 

Honderd Jaar Sociaal-Democratie in 

Nederland 1894-1994· Amsterdam: Bert 
Bakker 1994, pp 238-295, alsmede F. 
Becker en R. Cuperus. 'Dutch Social 
Democracy between Blair and J ospin', 
In : R. Cuperus and J. Kandel (eds.), 
Social Democracy. Traniformation in 
Proaress. Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting/Friedrich Ebert Stiftung 1998, 

PP· 245-255. 1 . Voor een uitgebreid overzicht van de 
recente geschiedenis van de Partij van de 
Arbeid verwijzen wij naar: F. Becker, 
'De Jaren '970·1994·' In: M. Brinkman, 
M. de Keizer en M. van Rossem (red.), 

2. Zie onder meer R. Dahrendorf, 'Na 
de Sociaal-Democratie', Social is me &_ 

Democratie, 38:326-343,1981. 
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hij tijdens een avondje uit een opmerking had 
gemaakt tegen enkele vandalen - ernstige zorgen 
over criminaliteit en het vervagen van normen en 
waarden. Bovendien bestaat er een reele voedings
bodem voor angst rondom de invoering van de 
Euro, de verdere toekomst van Europa en het 
allochtonen-vraagstuk. Mede door de economisch 
gunstige ontwikkeling maken burgers zich ook 
meer zorgen over de kwaliteit van het bestaan. Het 
gaat hen daarbij in het bijzonder om de kwaliteit van 
de gezondheidszorg en de vraag of de vruchten van 
de welvaart wei eerlijk worden verdeeld. 

2 . Opzet van de PvdA-campagne van 1998 

De centrale notie bij het denken over de PvdA-cam
pagne van I 998 was dat het in de eerste plaats zou 
gaan om een herverkiezingscampagne waarbij rege
ringsdeelname van de PvdA en de continuering van 
het premierschap van Wim Kok voorop stonden. 
De PvdA zou als regeringspartij en behept met de 
'frontman' van het kabinet de kiezer moeten zien te 
overtuigen van het nut van voortzetting van rege
ringsdeelname en als het even kan de kiezer om een 
mandaat moeten vragen. Als zodanig liet deze cam
pagne zich het beste vergelijken met de (her)verkie
zingscampagne van de Amerikaanse president Bill 
Clinton in I 996. Andere herverkiezingscampagnes 
die als inspiratie dienden waren de PvdA-campagne 
van I 977 (' Kies de minister-president'), de Reagan
campagne van I 9 84 ('Are you better off than four 
years ago?') en de CDA-campagne van I986 ('Laat 
Lubbers zijn karwei afmaken'). De campagne was 
minder goed vergelijkbaar met die van de Britse 
Labour-partij in I 997, omdat de voornaamste taak 
van Labour er uit hestand om kiezers te overtuigen 
van de geloofwaardigheid van Labour als betrouw
bare regeringspartij - een les die de PvdA al in het 
kabinet Lubbers-III had geleerd. 

Doel van de campagne was om de grootste partij 
te worden in de Tweede Kamer, bij voorkeur met 
een zo gunstig mogelijke uitgangspositie voor de 
kabinetsformatie en liefst met meer dan 3 7 zetels. 
In dit opzicht hielden de electorale en politieke 
doelstellingen van de campagne (vote-seeking en 1fi
ce-seeking)3 elkaar keurig in balans. Twee belangrij
ke aanvullende doelstellingen van de campagne 
waren verdere inhoudelijke verdieping via issues en 

maatschappelijke verbreding via contacten met 
maatschappelijke organisaties. 

De campagne werd aangestuurd vanuit het par
tijbureau op de Herengracht in Amsterdam, waarbij 
net als in I 994 de campagnes voor de gemeentera
den en Tweede Kamer ineen werden geschoven (de 
'2-in-I-campagne'). Het campagneteam kende val
gens de meest recente 'empowerment' -inzichten 
een platte structuur, hestand uit een groat aantal 
relatief jonge mensen en stand onder Ieiding van 
partijvoorzitter Karin Adelmund.4 
Na een uitgebreide omgevingsanalyse werden de 
volgende zes inhoudelijke uitgangspunten voor de 
PvdA-campagne geformuleerd: 
• Presta ties als basis voor ambities. Een klassiek punt bij 

de inrichting van herverkiezingscampagnes is de 
verhouding tussen de in het (nabije) verleden 
geleverde prestaties en de ambities voor de toe
komst.5 Bij het denken over deze vraag speelden 
twee belangrijke overwegingen een rol. Ten eer
ste moest uitdrukkelijk worden voorkomen dat 
de PvdA als regeringspartij en leverancier van de 
premier door andere partijen op een negatieve 
manier vereenzelvigd zou kurmen worden met de 
status quo. Ten tweede hestand er een reele 
mogelijkheid dat kiezers het kabinet-Kok zouden 
bedanken voor de geleverde prestaties op sociaal
economisch terrein en vervolgens hun aandacht 
zouden rich ten op nieuwe, niet-opgeloste proble
men (kwaliteit van het bestaan, criminaliteit, 
gezondheidszorg). Een al te grote cesuur zou 
andere partijen de mogelijkheid kurmen verschaf
fen om de 'inzet' van de verkiezingen te defmie
ren in voor hen gunstige en voor de PvdA moge
lijk ongunstige termen (bijvoorbeeld door te stel
len dat het economische karwei is afgerond en dat 
de verkiezingen vooral zouden gaan over de 
bestrijding van crinllnaliteit). Vandaar dat de 
PvdA er alles aan was gelegen om de continuiteit 
van prestaties zo innig mogelijk te verbinden aan 
de via (nader te formuleren) ambities voorgestane 
verandering. Op deze wijze zou bovendien greep 
kunnen worden gehouden op de termen waarin 
het politieke debat werd gevoerd . In een vroeg 
stadium van de campagne werd deze notie vervat 
onder de noemer 'Het gaat goed, daarom kan het 
beter'. Later werd deze notie meer en meer gem-

l· K. Str0m. 'A Behavioral Theory of 
Competitive Political Parties', 
American Journal of Political Science, 
34' 565-598, 1990-

4· Zie noot * voor de samenstelling van 
het carnpagneteam. 

Elections. New Haven: Yale University 
Press. 

s. Zie ook Fiorina, M.P . , 1981 . 
Retrospective VotinB in American National 
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ternaliseerd en kwam zij vooral tot uiting in een 
overzichtelijk aantal beleidsprioriteiten (kleinere 
klassen, 3o.ooo extra banen in de zorg, etc.- de 
ambities) op basis van de onderliggende idee dat 
daar door het kabinet-Kok de financiele ruimte 
voor is gemaakt (de prestaties). Aldus wierp de 
PvdA zich op als pleitbezorger van het 'juiste' 
type verandering en nam zij tegelijkertijd een 
algemene, ongedifferentieerde veranderings
boodschap ('change') de wind uit de zeilen. 

• Benutten waarderinB voor kabinet en lijsttrekker. 
Zowel het kabinet-Kok als de lijsttrekker van de 
PvdA genoten zeer brede en diepe waardering bij 
het publiek. Oat vergemakkelijkte de keuze van 
de PvdA om in te zetten op 'Paars-11' en de wen
selijkheid van andere regeringscombinaties daar
aan ondergeschikt te maken. Naast haar mede
verantwoordelijkheid voor de economische pres
taties liet de PvdA zich voorstaan op haar rol als 
hoeder van de sociale randvoorwaarden voor het 
paarse beleid. Die rol was onder andere zichtbaar 
geworden in het herstel van de koppeling van uit
keringen en A ow -pensioen aan de loonontwikke
ling in het bedrijfsleven, de forse verbetering van 
de huursubsidie, de instelling van het A ow
fonds, verruiming van de bijzondere bijstand en 
de ouderenaftrek. Voor een eventueel tweede 
paarse kabinet vroeg de PvdA daarboven aandacht 
voor de koppeling-plus, verdere armoedebestrij
ding en het tegengaan van het 'slapend rijk wor
den'. 

• Aansluiten bij behoifte aan balans en evenwicht. Aan 
het eind van de jaren negentig zijn kiezers in bin
nen- en buitenland wars van ideologische scherp
slijperij en hebben zij een sterke voorkeur voor 
samenwerking van partijen van links en rechts 
(bipartisanship in de Verenigde Staten; cohabitation 
in Frankrijk) . Deze hang naar evenwicht en balans 
werd ook bevestigd door eigen PvdA-onderzoek 
en het werd raadzaam geacht om daar zo veel 
mogelijk aansluiting bij te zoeken. Tot echte 
koerswijzigingen heeft dit inzicht echter niet 
geleid, omdat het in veel opzichten de bevestiging 
vormde van de politieke koers van de PvdA van 
de afgelopen jaren. 

• Aansluiten bij het perspectiif van aewone mensen. Net 
als de meeste andere politieke partijen in 

6. Zie voor Nederland: J. Kleinnijenhuis 
eta!. (red.), De Democratie op Drift. 
Evaluatie van de Verkiezinascampaanes van 
1994.Amsterdam:VU, 1995enK. 

Nederland is de PvdA nog altijd te vee! intern en 
te weinig extern gericht. Beoogd werd om hierin 
verandering te brengen door beter dan voorheen 
aan te sluiten bij de belevingswereld van gewone 
mensen ('micropolitiek'), het spreken van gewo
ne taal en een bescheiden, open opstelling. De 
PvdA zou een slagvaardige, vernieuwende en 
positieve partij moeten worden. De term 's.v.p'
benadering (de eerste letters van de woorden 
slagvaardig, vernieuwend en positief) werd het 
codewoord voor de aldus beoogde mentaliteits
verandering. 

• PvdA werkt aan oplossinaen. Daar waar de vvo en 
haar lijsttrekker in de ogen van kiezers vaak de 
neiging niet konden onderdrukken om veel te 
roepen en weinig klaar te maken probeerde de 
PvdA-campagne dit contrast met de vvo aan te 
scherpen door de PvdA neer te ietten als een par
tij die vooral werkt aan oplossingen waar de men
sen wat aan hebben. Dit alles ging gepaard met 
een sterke nadruk op inhoudelijk beleid en kreeg 
vorm in een lange reeks beleidsinitiatieven die tij
dens de campagne zijn gepresenteerd. De bedoe
ling daarbij was om een onderstroom te creeren 
die als tegenwicht kon dienen voor het vuurwerk 
van de mediacampagne welke traditioneel gericht 
is op de horse race en machtsvragen rondom coali
ties en premier. 6 Bijkomend voordeel was dat de 
initiatieven een uitstekend vehikel waren om de 
partij breed neer te zetten en de inhoudelijke ver
dieping te bevorderen. 

• Metcifoor: samen op reis naar 2 re eeuw. Tot slot was 
er de behoefte aan een metafoor die op adequate 
wijze de missie voor de PvdA voor de komende 
vier jaar zou kunnen samenvatten. Belangrijk was 
dat de eeuwwisseling hierin een plaats zou krij
gen, analoog aan de bridae to the 2 rst century van 
Clinton. De reis-metafoor was onder andere pro
minent aanwezig in de congresspeech van Wim 
Kok en werd onder meer gebruikt om verder 
inhoud te geven aan de noties van continwteit en 
verandering. 

Boodschap 

Bovenstaande noties werden zo veel mogelijk ver
werkt in de centrale campagneboodschap die gro
tendeels in het najaar van 1997 werd ontwikkeld. 

Brants en Ph. van Praag (red.) . De 
Verkoop van de Politiek . Amsterdam: Het 
Spinhuis, '995. 
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De daaropvolgende periode is gebruikt voor de ver
dere verfijning van de boodschap door verdere con
frontatie met het verkiezingsprogramma Een wereld 
te winnen, verschillende try outs in speeches en inter

views en door eenvoudig logisch nadenken. De 
boodschap waarmee de PvdA uiteindelijk de 
Kamerverkiezingen is ingegaan luidt als volgt: 

'De PvdA wil Nederland economisch en sociaal 

nos sterker maken. Iedereen moet kunnen 
delen in de welvaartsgroei, in een betere 
leefomgeving. Meer mensen uit de bijstand 
naar een baan, een rechtvaardig belasting
stelsel, kleinere klassen voor onze kinderen, 
3o.ooo extra banen in de gezondheidszorg, 
en de politie dichterbij. Daar hebben we de 
afgelopen jaren ruimte voor gemaakt. Het 
Nederland van de 2 1 e eeuw moet sterk en 
sociaal zijn ." 

Zoals een goede boodschap betaamt7 is de bood
schap helder en beknopt, straalt zij een zekere emo
tionele urgentie uit, sluit zij voldoende aan bij reeds 
bestaande cognities van kiezers, is zij geloofwaar
dig, en contrasteert zij in voldoende mate met de 
boodschappen van de andere partijen . De bood
schap bevat een herkenbaar thema ('sterk en soci
aal') dat niet aileen de missie van de PvdA 
beschrijft, maar tevens de concurrerende partijen 
'definieert'. De boodschap geeft impliciet aan dat 
politieke partijen ter rechterzijde van de PvdA te 
weinig aandacht hebben voor het sociale en dat men 
ondanks goede sociale intenties ter linkerzijde niet 
voldoet aan de economische randvoorwaarden voor 
duurzaam sociaal beleid. De PvdA, daarentegen, 
staat voor het juiste evenwicht tussen sterk en sociaal. 

Bijzonder aan de boodschap is de relatief grote 
nadruk op een sterke economie ('sterk') en de ver
houdingsgewijs grote aandacht voor criminaliteit 
('de politie dichterbij'). De boodschap breekt daar
mee met de gedachte dat de PvdA uitsluitend haar 
'eigen' issues (zoals werk en sociale zekerheid) zou 
moeten benadrukken en haar 'niet-eigen' issues 
(zoals criminaliteit en defensie) zo vee! mogelijk 
buiten de schijnwerpers zou moeten houden. 8 Deze 
aandacht voor 'niet-eigen' issues is een belangrijke 
les uit de herverkiezingscampagne van Clinton, die 
er bewust voor koos om 'niet-eigen' issues zoals het 
begrotingstekort en crin1inaliteit niet Ianger te 
negeren, maar juist te omarmen en een volwaardige 
plaats te geven naast de 'eigen' thema's Medicare, 

Medicaid, education and the environment. De overwe
ging daarbij was dat linkse partijen zich immuun 
moeten zien te maken voor aanvallen op de 'niet
eigen' issues ('inoculatie'). In de praktijk komt dit 
laatste meestal neer op een beweging naar het poli
tieke centrun1 .9 Een bijkomend voordeel is dat een 
aantal van deze gematigde standpunten (bijvoor
beeld de bereidheid om bij criminaliteit niet aileen 
naar preventie maar ook naar repressie te kijken) 
helpt om linkse partijen te 'aarden', in de zin dat zij 
vaste grond onder de voeten houden en niet beticht 
kunnen worden van enigerlei vorm van soft- of zwe
verigheid ( een klassiek aanvalspunt tegen linkse par
tijen). Eigen onderzoek gaf aan dat deze inzichten 
ook van toepassing bleken te zijn op de Partij van de 
Arbeid . Overigens client men bij deze softheid 
vooral te denken aan 'politieke correctheid' en gaat 
het uitdrukkelijk niet om het algemene, meer ver
zoenende en sociale karakter van de Partij van de 
Arbeid. 

De oorspronkelijke campagne-opzet was om na 

7. Zie J. Bradshaw, 'Who Will Vote for 
You and Why.' In: J.A. Thurber en C. 
Nelson (red .). Campaians and Elections 
American Style. Boulder: Westview 
Press, I 995 en H. Anker, 'De 
Campagne-strategie: Ontwikkeling, 
lmplementatie en Effectiviteit.' In : 
N.P.G.W.M. Kramer, E.H.T.M. 
Nijpels, B.M.J. Pauw, en L. Tiddens 
(red.). Po/itieke Marketina: Winst '![ 
Verlies? 's-Gravenhage: sou, I 996. 
8. Zie: I. Budge en D.J. Farlie. 
Explainina and Predictina Elections. Issue 
Effects and Party Strateaies in Twenty· Three 
Democracies. London: George Allen & 
Unwin, I983; Budge, 1., and D.J. 
Farlie. 'Party Competition· Selective 
Emphasis or Direct Confrontation? An 

Alternative View with Data.' In: Western 
European Party Systems. Continuity and
Chana•, ed. Hans Daalder, and Peter 
Mair. London: Sage, I 983; en J.R. 
Petrocik, 'Issue Owners!Up in 
Presidential Elections, With a I 98o 
Case Study.' American Journal '![Political 
Science 4o:825-85o, I 996 . Zie daarnaast 
M.N. Franklin, T.T. Mackie en H. 
Valen (red .). Electoral Chana•· Responses 
to Evolvina Social and Attitudinal Structures 
in Western Countries. Cambridge: 

9- De te volgen inoculatie-strategie is 
direct afhankelijk van de aard van het 
'niet-eigen ' issue. De meeste 'njet
eigen' issues zijn 'rechtse ' issues (zie 
BudgeenFarlie I983a en I983b),waar· 
door linkse partijen zich immuun kun· 
nen maken door naar het ideologische 
midden op te schuiven. Maar voor het 
milieu-vraagstuk, eigendom van 
Groen Links, ligt dit weer anders . De 
PvdA immuniseert zich daar niet nood
zakelijk door naar het midden op te 
schuiven. In I 998 koos de partij er voor 
om het issue van een ander 'frame' te 
voorzien door zo vee! mogelijk te wijzen 
op de noodzaak van economische duur
zaamheid. 

Cambridge University Press, voor aan
vullend empirisch bewijs dat kiezers in 
westerse democratieen zich bij hun par
tijkeuze steeds meer Iaten leiden door 
politiek-inhoudelijke overwegingen, 
waaronder issues. 



de raadsverkiezingen van 4 maart massief met de 
'sterk en sociaal'- boodschap naar buiten te komen 
en bij wijze van appel in de laatste tien dagen van de 
campagne nog een stevig 'Kies Kok' -accent te leg
gen . De slogan zou dan overgaan van 'sterk en soci
aal ' naar 'sterk en sociaal: Kies Kok'. De voor de 
maand april voorziene tweestrijd tussen Bolkestein 
en Kok speelde zich echter r eeds in februari af tij
dens de raadscampagne. Dit alles had tot gevolg dat, 
anders dan verwacht, de campagne voor de Tweede 
Kamer-verkiezingen voor het eerst sinds zeer lange 
tijd een tamelijk spanningsloos karakter droeg. De 
meeste kiezers en politieke waarnemers hadden a! 
in een vroeg stadium het gevoel dat de PvdA de 
grootste partij zou gaan worden. Over de aard van 
de nieuw te vormen coalitie (Paars-11) bestond 
evenmin vee! twijfel, of het zou de vraag moeten 
zijn of D 6 6 na de verkiezingen over voldoende 
zetels zou kunnen beschikken om op geioofwaardi
ge wijze haar deelname in een paars kabinet voort te 
kunnen zetten. 10 Tijdens de campagne bleek boven
dien een verrassend grote appellerende werking uit 
te gaan van de 'sterk en sociaal' -boodschap. Door a! 
deze ontwikkelingen ontstond geieidelijk aan twijfel 
over de vraag of een 'Kies Kok' -appe! nog wei nodig 
was. Uiteindelijk resulteerde dit in een enigszins 
schizofrene situatie waarbij bepaalde groepen kie
zers (zoals radioluisteraars) zullen zweren dat de 
PvdA massief heeft ingezet op 'Kies Kok', terwijl 
andere groepen kiezers (bijvoorbeeld krantenle
zers) met recht kunnen claimen nooit van die leus 
gehoord te hebben. 

Uitventen van de boodschap 

De beschikbaarheid van een goede boodschap aileen 
biedt geen enkele garantie voor een goede verkie
zingsuitslag. Een aanvullende taak is om de boodschap 
daadwerkelijk over het voetlicht te krijgen en zo vee! 
als mogelijk bij de mensen thuis te krijgen (in jargon: 
aettina the messaae out) I I. Oat vereist op zijn minst een 
goede boodschapper en een gedegen media-strategie. 
De PvdA heeft daarbij onmiskenbaar zeer vee) baat 
gehad bij de kwaliteiten van haar lijsttrekker Wim 
Kok die seiectief zichtbaar was en vooral vanuit kracht 
opereerde. Dat betekende dat hij aileen het conflict 
opzocht in situaties waarin dat echt nodig was . 

Voor wat betreft de vrije publiciteit is gekozen 
voor een media-campagne met nadruk op de lijst
trekker, waarbij de overige hooggeplaatste kandida
ten voor aanvullende publiciteit zorgden. De moge
lijkheid van een dagelijkse persconferentie werd 
wei overwogen, maar onder andere afgewezen 
omdat de inhoudelijke initiatieven de campagne al 
van voldoende voeding voorzagen . De lijsttrekker 
was in de hete fase van de campagne zichtbaar op 
bijeenkomsten in hetland met de 'Tafel van Kok' . 
Bij de optredens werden zowel de regionale als de 
landelijke media bediend. Daarnaast genereerden 
speciale campagne-activiteiten zoals de Future
festivals, de 1-mei bijeenkomst met Tony Blair, en 
de Polderboys de nodige extra publiciteit. Voorts 
werd getracht om via canvas-activiteiten (waaronder 
een landelijke can vas-dag op zaterdag 2 mei) het 
individueel contact met kiezers te bevorderen, 
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het partij 
kader te klein is geworden om dat zonder extra 
inspanningen met succes te kunnen doen. Het 
directe kiezerscontact kreeg bovendien veelvuldig 
gestalte via een groot aantal phone-ins georganiseerd 
door regionale dagbladen of radio- en teievisiesta
tions. Daaraan deden naast de lijsttrekker vele ande
re PvdA-politici mee. 

Voor de betaalde publiciteit werden verschillende 
middelen ingezet. Er was een modern vormgegeven 
website die voortdurend gevoed werd met de laatste 
informatie. Daarnaast werd gebruik gemaakt van affi
ches en billboards in grote steden (met foto's van de 
beroemde popfotograaf Anton Corbijn). In de laatste 
weken werd ruimschoots geadverteerd met reclame
boodschappen (3o seconden en 3-minuten) op de 
regionale televisiezenders . Op zeer bescheiden schaal 
werd gebruik gemaakt van reclameboodschappen op 
Radio 1. In feite was sprake van campagne-aimmick 
door het uitzenden van slechts enkele spotjes in de 
ochtend en de avond (de mom en ten waarop vooral 
politici en opinieleiders luisteren), bedoeid om de 
indruk te wekken dat de PvdA voortdurend in de 
Iucht was. Naast de traditionele foldertjes werd op de 
verkiezingsdag zelf gebruik gemaakt van een speciale 
ansichtkaart met daarop het verkiezingsaffiche. Er 
zijn vrijwel geen advertenties geplaatst en er was 
onvoldoende budget om aan direct mail te doen. 

1 o . Het belang van deze contextuele 
aspecten voor de uiteindelljke verkie
zingsuitslag valt moeilijk te overschat
ten. Recente verkiezingsstudies maken 
duidelijk dat kiezers zich zeer sterk Iaten 

leiden door de vraag hoe zij met hun 
stem de machtsverhoudingen het meest 
kunnen be'invloeden (zie C. van der Eijk 
en M.N. Franklin (eds.). Choosina 
Europe? The European Electorate and 

National Politics in the Face '![ Union. Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 
I 996). 
I 1. Zie Anker, I 996, ibid . 
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Tabel: Uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 1994 en 1998 

I994 I998 Verschil 

PvdA 37 
C DA 34 
VVD 3 I 
066 24 
Groen Links 5 
SP 2 
SGP/GPV/RPF 7 
Ouderenpartijen 7 
CD 3 

Einr!fase van de campaane. 

Zoals verwacht speelde tijdens de eindfase van de 
campagne de meeste dynamiek zich af tussen de 
PvdA en de VVD, zij het op minder intensieve wijze 
dan het geval was geweest als de premiervraag echt 
ter discussie had gestaan . Pas op het eind van de 
campagne ging de PvdA het debat aan m et 
GroenLinks nadat laatstgenoemde partij had ver
klaard eventueel bereid te zijn om regeringsverant
woordelijkheid te dragen . Zo werd de PvdA van 
links en van rechts aangevallen: van links omdat de 
PvdA niet sociaal genoeg zou zijn, van r echts omdat 
de PvdA niet genoeg zou doen aan het terugdringen 
van het financieringstekort en zich te weinig zou 
bekommeren om lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. AI deze schermutselingen speelden 
zich precies afbinnen het raamwerk van de 'sterk en 
sociaal' -boodschap en verschaften de PvdA de 
mogelijkheid om op volgens commentatoren 'onge
naakbare' wijze de aanvallen af te wen tel en. Slechts 
twee keer werd de PvdA echt getest: bij de kwestie 
rondom de aftrekbaarheid van de hypotheekrente 
(onder controle gebracht met : 'de aftrekbaarheid 
van de hypotheekrente is bij de PvdA in veilige han
den') en bij het asielzoekers-vraagstuk, waarbij een 
op Kok gerichte aanval van Bolkestein onmiddellijk 
en messcherp werd beantwoord nog voordat de 
vvo-lijsttrekker zijn woorden zelfs maar had uitge
sproken. 

3· De verkiezinasuitslaa van 6 mei 

Na een, zoals gezegd, betrekkelijk spanningsloze 
verkiezingscampagne kwam de PvdA op 6 mei als de 
grootste partij uit de bus (zie tabel) . De vvo werd 
voor het eerst de tweede partij van het land en hield 
het CDA (dat vijf zetels verloor) ver achter zich. Na 

I 2. Een grondiger analyse zallater dit 
jaar worden ondem omen wanneer de 
gegevens van het Nationaal 

45 + 8 

29 5 
38 + 7 
14 - IO 

I I + 6 

5 + 3 
8 + I 

0 7 
0 3 

zeer sombere voorspellingen hield D 6 6 zich met 
veertien zetels knap staande. GroenLinks profiteer
de van de afwezigheid van de tweestrijd tussen 
PvdA en VV D en verdubbelde haar aanhang (elf 
zetels). De partij wist daarmee voor het eerst in 
jaren een groot dee! van de haar in de peilingen 
beloofde kiezerswinst vast te houden. Ook de 
Socialistische Partij behaalde met vijf zetels een zeer 
verdienstelijk verkiezingsresultaat. De ouderenpar
tijen en de Centrum-democraten van Janmaat raak
ten al hun zetels kwijt en verdwenen uit de Tweede 
Kamer. Ondanks forse interne verschuivingen 
(winst voor PvdA en vvo; verlies voor 066) gin
gen de Paarse partijen er gezamenlijk vijf zetels op 
vooruit. Dat is betekenisvol omdat sinds I 977 de 
regeringspartijen gezamenlijk geen zetelwinst meer 
hadden geboekt. Opvallend ook is dat de li~e par
tijen (s P, Groen Links, PvdA en D 6 6) sam en pre
des de helft van de zetels bezetten en dat de combi
natie van CDA en vvo - net als in I994 - niet op 
een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. 
De electorale verschuivingen zijn fors : het aantal 
zetels dat van eigenaar wisselde bedroeg 24, verge
leken met het naoorlogse record van 3 2 dat in I 994 
werd gevestigd. 

Hoewel dit niet de plaats is voor een uitgebreide 
analyse van de verkiezingsuitslag, kunnen daar op 
basis van de exit-polls van Inter /View al wei een aan
tal aanwijzingen aan ontleend worden. I 2 Zo is voor 
het eerst sinds jaren sprake van een tamelijk gelijk
matige verdeling van PvdA-stemmers over de ver
schillende leeftijdsgroepen en zijn het niet Ianger 
overwegend de oudere kiezers die op de PvdA 
stemmen. Zelfs onder de jongste leeftijdsgroep 
(jonger dan 25 jaar) trekt de PvdA samen met de 

K.iezersonderzoek (NKO) van I 998 zijn 
opgeleverd. 



v v D de meeste kiezers ( respectievelijk 2 3 en 2 6 
procent). Dit is een zeer positieve ontwikkeling die 
overigens nauw samenhangt met de grote waarde
ring van Kok en minder te maken heeft met de aan
trekkingskracht van de PvdA als zodanig. Er zijn 
derhalve extra investeringen nodig om de electorale 
steun in deze groep te behouden en verder te ver
stevigen . 

Ook voor de sociale positie van kiezers geldt dat 
deze minder sterk dan voorheen samenhangt met 
het stemmen op de PvdA. Hoewel de PvdA nog 
steeds fors oververtegenwoordigd is onder kiezers 
met een inkomen onder modaal (4I procent, op 
eerbiedwaardige afstand gevolgd door het c D A met 
I 6 procent), is zij er goed in geslaagd om stemmen 
te trekken bij de middengroepen (modaal en twee 
keer modaal; respectievelijk 33 en 24 procent). De 
groep daarboven stemt overwegend vvo (42 pro
cent) en in vee) mindere mate PvdA (I9 procent). 
Ten opzichte van eerdere verkiezingen betekent dit 
alles dat de PvdA zich verhoudingsgewijs vooral 
versterkt heeft onder de middengroepen. 

Ten slotte is er de opkomende aender aap in 
Nederland: vrouwen stemmen vooral op 
GroenLinks, de PvdA en D 6 6; mannen stemmen 
vooral op de vvo en de SP. De komende jaren zul
len duidelijk maken in hoeverre deze kloof (die 
deels samenhangt met de lagere sociale positie van 
vrouwen) blijvend zal zijn. Het betreft hier een 
internationaal verschijnsel dat moeilijk los gezien 
kan worden van de harde stijl van rechtse politici 
zoals Bolkestein, Chirac, Gingrich en Netanyahu en 
de meer verzoenende stijl van figuren als Kok, 
Clinton en Blair . In de Verenigde Staten is de gen
der-kloof inmiddels diep vergroeid geraakt met de 
ideologische opvattingen van mannen en vrouwen. 
Bovendien is de kloof het sterkst zichtbaar bij jonge 
kiezers . I 3 

Een eerste analyse van de individuele kiezersbewe
gingen maakt duidelijk dat zoals gebruikelijk het 
grootste deel van de PvdA-winst afkomstig is van 
o 6 6 . Richting GroenLinks en s P is sprake van een 
beperkt netto-verlies van enkele zetels dat bijna vol
ledig wordt gecompenseerd door de winst afkom
stig van CDA en vvo. Per saldo betekent dit dat de 
winst van de PvdA vooral afkomstig is van rechts en 
dat het verlies naar links beperkt is gebleven. Dit 
beeld komt sterk overeen met dat van de interne 

I 3. Emily's List . Special Convention 
Report . The Emily's List Women's Monitor. 
Combined Results. Washington, D.C., 

peilingen van de PvdA zoals die tijdens de campagne 
werden verricht. 

4· Lessen voor de toekomst 

lnhoudelijke koers en stellinaname PvdA. Misschien wei 
de belangrijkste conclusie van de campagne van 
I 998 is dat de tijd waarin mensen van politieke par
tijen hielden en zich ermee identificeerden - de tijd 
van de massapartij - definitief achter ons ligt . Dat 
betekent dat de PvdA op een andere manier zal 
moeten gaan werken en opereren: liever dan zich te 
wentelen in nostalgie zal de partij de blik op de toe
komst moeten richten. Wil de PvdA in die toe
komst een politieke rol van betekenis blijven spe
len, dan zal zij door kiezers allereerst als een 
betrouwbare bondgenoot moeten worden gezien, 
als een partij die als aevolmachtiade van de kiezer 
'datgene doet wat juist is' (bet trustee-model van 
politieke representatie). En daar zit anno I 998 pre
des bet probleem: onderzoek maakt duidelijk dat 
kiezers er weliswaar van overtuigd zijn dat Kok 
'datgene zal doen wat juist is', maar dat diezelfde 
overtuiging voor de PvdA als geheel in mindere 
mate geldt. Hoopgevend daarbij is overigens dat dit 
beeld onder invloed van de verkiezingscampagne 
een stuk positiever werd in de weken direct vooraf
gaand aan 6 mei. En hierin schuilt de hoofdopdracht 
voor de komende jaren: bet doel zal moeten zijn om 
bet vertrouwen zoals dat op 6 mei in Wim Kok 
bestond om 'datgene te doen wat juist is' te verbre: 
den naar de Partij van de Arbeid. 

De vraag is natuurlijk hoe dat bet beste kan 
gebeuren, rekening houdend met bet vereiste even
wicht tussen de doelstellingen van stemmenmaxi
malisatie en regeringsdeelname. De receptuur 
bevat een reeks van punten die sterk doen denken 
aan de third way of radical middle-benadering zoals 
vormgegeven door Clinton en Labour . De naam 
radical middle is helaas wat ongelukkig gekozen 
omdat het ten onrechte de indruk zou kunnen wek
ken dat het er om zou gaan om van links naar bet 
midden te bewegen, I4 daar waar bet er in werke
lijkheid om gaat dat linkse partijen leren om gema
tigde standpunten in te nemen op hun 'niet-eigen' 
issues opdat hun geprononceerde standpunten op 
hun 'eigen' issues voldoende door kunnen komen. 
In plaats daarvan zullen wij gewoon spreken van de 
'sterk en sociaal' -benadering. De belangrijkste, 

I996 . 
I4. M.J. Penn, The Mandatejorthe 
Middle . Unpublished manuscript, I996. 
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elkaar deels overlappende elementen van deze 
benadering zijn als volgt: 
• De kiezer centraal. Dit is uitdrukkelijk iets anders 

dan de oren te Iaten hangen naar kiezers via focus
groepen en enquete-onderzoek. w aar het wei 
om gaat is dat politici geleidelijk aan op een ande
re manier politiek gaan bedrijven. Daarbij gaat 
het om de overgang van een intern gerichte, 
enigszins ambtelijke werkwijze naar een meer 
open, extroverte en meer ondernemende werk
wijze die expliciet r ekening houdt met de kiezers 
aan wie men uiteindelijk verantwoording moet 
afleggen. I 5 De moderne politicus wordt steeds 
meer een entrepreneur die draagvlak creeert voor 
zijn ofhaar ideeen en tegelijkertijd over voldoen
de flexibiliteit beschikt om slechte ideeen aan te 
passen. Dit alles dwingt politici om vaker aanslui
ting te zoeken bij het perspectief van de kiezer, 
waardoor politieke vraagstukken in steeds con
cretere en minder abstracte termen zullen wor
den gepresenteerd. 
Voor de PvdA gaat de meer centrale plaats van de 
kiezer onder andere gepaard met de volgende 
praktische consequenties: 
- Missie. Het gebruik van een verbindend thema 

blijft absoluut noodzakelijk om kiezers in staat 
te stellen de opvattingen en gedragingen van de 
PvdA in voldoende mate te kunnen duiden en 
interpreteren. Ook na 6 mei is de hoofddoel
stelling van de PvdA om Nederland econo
rnisch en sociaal nog sterker te maken ('sterk en 
sociaal') en blijft zij de partij voor wie 'iedereen 
telt ' (sociale rechtvaardigheid). 

- Gewone taal. Als de PvdA daadwerkelijk met 
kiezers wenst te communiceren, ligt het voor 
de hand om dat in begrijpelijk Nederlands te 
doen. De kiezer is immers druk bezet en heeft 
weinig tijd en animo om zich ook nog eens te 
verdiepen in de details van onbegrijpelijk 
beleidsjargon. 

- Doelen in plaats van instrumenten. De uitingen van 
de PvdA zouden zo vee! mogelijk moeten wor
den geformuleerd in termen van doelen en zo 
min mogelijk in termen van instrumenten. 

van de klant. 

Kiezers geven niet om instrumenten zo lang het 
doe! maar wordt bereikt. I 6 Dit alles is overi
gens makkelijker gezegd dan gedaan, omdat 
instrumenten vaak een centrale rol spelen in 
politieke discussies. 

- juiste balans tussen actie en discussie. Belangrijker 
dan waar de PvdA over praat is wat zij doet. Dat 
geldt a fortiori voor ingewikkelde abstracte, 
filosofische beschouwingen . De Partij van de 
Arbeid zal een scherp oog moeten houden voor 
de juiste verhouding tussen m eta-discussies (die 
noodzakelijk zijn) en zaken die minder acade
misch en meer praktisch van aard zijn en tot 
concrete resultaten lei den . I 7 

• De PvdA moet de belichaminB worden van politieke ver

anderinB. Als het tweede kabinet-Kok de rit vol
maakt viert de partij tegen de tijd van de volgende 
Kamerverkiezingen haar koperen jubileum in de 
regering. Dat biedt ruimte voor de oppositiepar
tijen voor een overtuigende roep om verande
ring . Daartegen bestaat maar een remedie: zelf de 
belichaming van verandering zijn. Om dat te 
bereiken zal de PvdA in ieder geval aan de volgen
de vereisten moeten voldoen: 
- Aanzwenaelen maatschappelijk debat (aaenda-set

tina). De komende jaren zal de PvdA zelfstandig 
een aantal issues op de politieke agenda moeten 
plaatsen. Daarbij zou in ieder geval moeten 
worden gedacht aan de politieke inrichting van 
Europa na de EMu, de verhouding tussen eco
logie en econornie, de vraag hoe allochtone jon
gens in grote steden voldoende perspectief kan 
worden gegeven, en de vraag hoe lokale 
gemeenschappen verder kunnen worden ver
sterkt. Er zijn natuurlijk nog vee! meer vraag
stukken die een plaats op de agenda verdienen 
(cultuur!) en de PvdA zal zich gerichter met die 
agenda bezig moeten houden dan de afgelopen 
jaren het geval is geweest. Tegelijkertijd is het 
daarbij van belang dat de PvdA een zekere mate 
van selectiviteit betracht . I 8 

- Creiiren van maatschappelijk draaavlak (transparan
tie). Naast het aanzwengelen van maatschappe
lijk debat zal de PvdA ook maatschappelijk 

I 5. De centralere rol van de k.iezers kan 
gezien worden als een specifieke manifes
tatie van een meer algemeen verschijnsel 
waarbij onder invloed van de technologi
sche ontwikkeling bijna aile organisaties 
(politieke en niet-politieke) gedwongen 
worden om vee! actiever dan voorheen 
rekening te houden met het perspectief 

I 6. Dit punt is bijna metaforisch voor de 
wijze waarop in de jaren zeventig en tach
tig de PvdA (en vee! van haar zusterpartij
en in het buitenland) het zicht op de hoofd
doelen kwijt raakten en concrete verwor
venheden gelijk stelden aan doelen. 

'Beginselprograrnma 's en Strategisch 
Management in Ondememingen' In: F. 
Becker et al. (red.). lnzake Beainselen, Het 
zeventiende Jaarboek voor het Democratisch 
Socialisme. Amsterdam: De 
Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 
I996,pp. I22 - I42. 

I 7. Zie tevens H. Banens, I8 . ZieookAnker, I996, ibid. 



draagvlak moeten creeren voor zware en inge
wikkelde besluiten. Daarbij gaat het vooral om 
het deHnieren van prohlemen, het schetsen van 
mogelijke oplossingen, en het maken van een 
deHnitieve keuze daaruit. Dat kan op een ver
gelijkbare project-matige manier plaats vinden 
als het AOW-project of het project 'Sociale 
zekerheid hij de tijd', maar zou eigenlijk op nog 
veel intensievere wijze moeten geheuren, met 
gebruikmaking van zo vee! mogelijk echelons in 
en buiten de partij. Een dergelijke transparante 
werkwijze stelt zeer zware eisen aan de partij 
en vereist een campagne-achtige managt;ment
structuur, waarhij men er tevens voor moet 
waken dater niet te vee! hooi op de vork wordt 
genomen. In dit verhand ligt samenwerking 
tussen partijbureau, fractie en maatschappelijke 
organisaties voor de hand. De heloning voor 
een dergelijke werkwijze zou er uit kunnen 
hestaan dat de PvdA hij de volgende verkiezin
gen de meeste sprankelende partij hlijkt te zijn 
met de meest verfrissende inzichten. 

- Besluitenmachine (besluitvaardiaheid). Partijen 
maken deel uit van de regering om dingen voor 
elkaar te krijgen en het land te hesturen, niet 
om dingen te traineren of van het pluche te 
genieten. Als de PvdA kiest voor een voortzet
ting van haar centrum-linkse koers (in plaats 
van de radikale koers van de jaren zeventig en 
tachtig) dan zal zij op een andere manier radi
kaal moeten zijn. De heste manier om dat te 
doen is door het tempo waarin besluiten wor
den genomen zo hoog mogelijk te houden. 

• Evenwicht via combinatie van 'eiaen' en 'niet-eiaen' 

issues. Aan het eind van de jaren negentig hestaat 
een goede campagnehoodschap uit zowel 'eigen' 
als 1niet-eigen' issues. Er zijn geen aanwijzingen 
dat hier op korte termijn vee] verandering in 
komt. Hierhij zijn in het hijzonder de volgende 
punten aan de orde: 
- VerdiepinB en verbredinB van de 'eiaen' issues. 

Traditioneel is de PvdA eigenaar van issues 
zoals werk, sociale zekerheid, onderwijs, en 
gezondheidszorg. T och he eft de PvdA met 
name op de laatste twee issues in de ogen van 
kiezers nog terrein te winnen. De partij zal 
daartoe aansprekende en geprononceerde 
standpunten moeten ontwikkelen, analoog aan 
de campagne-speerpunten 1

3 o. ooo extra han en 

1 9. Zie Budge en Far lie (ibid.) voor een 
uitgebreide beschrijving van de wijze 

in de zorg' en 1kleinere klassen in het onder
wijs'. Het is daarbij uiterst belangrijk dat de 
partij aansluit bij de emotionele beleving van 
deze beleidsterreinen en oog heeft voor de 
daarhij vereiste menselijke maat. Daarnaast valt 
er nog vee! werk te verrichten op het gebied 
van milieu, een issue dat in de ogen van kiezers 
eerder bij GroenLinks thuishoort dan bij de 
PvdA. 

- Actieve aansturinB van aandacht voor 'niet-eiaen' 
issues. De praktijk leert dat men zich weinig 
zorgen hoeft te maken over de vereiste nadruk 
op de 1 eigen' issues, omdat hierin bijna automa
tisch wordt voorzien. Binnen elke partij, en de 
PvdA is daarop geen uitzondering, bestaat de 
ingehouwde neiging om zich op de 1 eigen' 
issues te willen richten: dat is ook de raison 
d'etre van het hegrip 1 issue-eigenaarschap'. '9 

Zo is hinnen de PvdA het aantal criminaliteit
experts aanzienlijk kleiner dan het aantal des
kundigen op het gehied van de sociale zeker
heid. Het gevaar van een dergelijke bias is dat 
daardoor de 1 niet-eigen' beleidsterreinen 
ondergesneeuwd raken. De praktische conse
quentie hiervan is dat actieve aansturing vereist 
is om er voor te zorgen dat voldoende mensen 
zich op voldoende aansprekende wijze binnen 
de PvdA met de 1niet-eigen' issues hezig hou
den. 

-Alles is bespreekbaar (aeen taboe's) . Veel mensen 
hinnen de PvdA zijn bang dat puhlieke discus
sies over maatschappelijk gevoelige (en dus 
uiterst politieke) prohlemen, zoals het minder
hedenvraagstuk, de verkeerde reacties losma
ken. Zo vonden sommigen dat het asielzoekers
vraagstuk geen onderwerp in de afgelopen 
campagne had mogen zijn . Een dergelijke stel
lingname is echter ineffectief, zelfs contra-pro
ductief, zo hlijkt uit carnpagne-ervaringen in 
hinnen- en huitenland. Het Iaten voorthestaan 
van tahoe's verergert in de regel het probleem 
doordat allerlei verhalen een eigen Ieven gaan 
leiden en niet weersproken worden. Tahoe's 
vergroten hovendien de afstand tussen kiezers 
en gekozenen, omdat de laatsten 1doen alsof 
ons prohleem niet hestaat 1

• Ten slotte komt het 
opzettelijk Iaten voorthestaan van tahoe's neer 
op een ontkenning van de essentie van de poli
tiek. Politiek gaat immers primair over door 

waarop partijen 'eigenaar' worden van 
bepaalde issues . 
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burgers als reeel ervaren maatschappelijke pro
blemen. Aile partijen zijn vrij om, binnen alge
meen aanvaarde fatsoensregels, hun keuzes te 
maken over de wijze waarop zij met bestaande 
sentimenten om willen gaan . Als de PvdA het 
met de keuzes van andere partijen oneens is, is 
het aan haar om de discussie aan te gaan via een 
inhoudelijke redenering die aangeeft waarom 
ze dat vindt. Een dergelijke werkwijze boezemt 
vertrouwen in, neemt vee! maatschappelijke 
onrust weg en is per saldo effectiever dan een 
vraagstuk bewust buiten de orde te plaatsen. 

• Evenwichtiae benaderinB van problemen . Vee] kiezers 
ervaren de PvdA als enigszins nalef of op zijn 
minst mank gaand aan selectieve waarneming. Zij 
hebben daar ook goede redenen voor, omdat de 
PvdA jarenlang te weinig oog heeft gehad voor 
zaken als uitkeringsfraude of een vee! te eenzijdi
ge sympathie aan de dag heeft gelegd voor de 
zwakke sociale achtergrond van criminelen. 
Kiezers zoeken voortdurend naar een soort van 
geruststelling dat de PvdA het hele probleem in al 
zijn facetten overziet en niet doorslaat naar een 
bepaalde kant. In het geval van criminaliteit bete
kent dat bijvoorbeeld dat de PvdA aan moet 
geven dat zij vindt dat waar mensen over de 
schreef gaan hard moet worden opgetreden 
(repressie). Als de PvdA dat expliciet aangeeft 
blijken kiezers opeens zeer ontvankelijk voor 
mededelingen over de preventie van criminali
teit. Maar als men direct in termen van preventie 
begint te praten denken kiezers dat de PvdA het 
probleem ontkent. Een vergelijkbare structuur 
zien we bij het minderhedenvraagstuk. Kiezers 
blijken zeer positief te staan ten opzichte van een 
ruimhartig asielbeleid (liever iemand ten onrech
te in Nederland houden dan ten onrechte terug 
sturen) zolang maar van tevoren erkend wordt 
dat de asielregeling ook misbruikt kan worden en 
er derhalve goede waarborgen nodig zijn om mis
bruik zo veel mogelijk tegen te gaan. Het steeds 
weer terugkerende element in al deze boodschap
pen is een combinatie van 'hard' en 'zacht', in 
plaats van een eenzijdige nadruk op aileen 'zacht' . 

• Rechten meer samen Iaten aaan met verantwoordelijk

heden. De verzorgingsstaat wordt gedragen door 
een bijzondere coalitie van lagere- en middenin
komens, waarbij laatstgenoemden in belangrijke 
mate voor de financiering zorg dragen. De solida
riteit tussen beide inkomensgroepen is een oud 
leerstuk van de sociaal-democratie, waarvan het 

belang gemakkelijk uit het oog wordt verloren, 
zoals blijkt uit de ervaringen van de jaren zeventig 
en tachtig . De PvdA stelde toen de solidariteit 
tussen !age- en middeninkomens onnodig op de 
proef door te weinig aandacht te besteden aan het 
benodigde draagvlak voor de financiering van de 
verzorgingsstaat. Uit focusgroepen blijkt steeds 
weer opnieuw dat de middengroepen zeer vee! 
belang hechten aan een zorgvuldige besteding van 
het belastinggeld van hardwerkende mensen (zij
zelf, dus). Oat betekent voor hen dat de aan de 
verzorgingsstaat verbonden rechten (bijvoor
beeld het recht op een uitkering) gepaard behoren 
te gaan met verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld 
de verplichting om werk te zoeken). Het interes
sante van deze opvattingen is dat zij niet uniek zijn 
voor de middengroepen, maar in grote mate 
gedeeld worden door de mensen met een laag 
inkomen. Deze opinies kunnen daarom eenvou
dig door de PvdA worden gebruikt om de coalitie 
tussen beide groepen verder te verstevigen. Gelet 
op het historische en allesoverheersende belang 
van deze coalitie (sociale rechtvaardigheid) kan er 
geen twijfel over bestaan dat dit een van de aller
belangrijkste prioriteiten voor de PvdA client te 
zijn. 

• Financiele betrouwbaarheid. Een vereiste om als 
gevolmachtigde van kiezers te kunnen fungeren is 
dat men op verantwoorde wijze met de over
heidsfinancien weet om te gaan. Een van de meest 
effectieve aanvallen van andere partijen op de 
PvdA is echter dat de partij te gemakkelijk geld 
uitgeeft. Het betreft hier een beeld dat zeer diep 
geworteld is bij kiezers (tax and spend) en mede 
daardoor eenvoudig kan worden opgeroepen. 
Het beeld is overigens niet geheel onjuist, omdat 
de sociaal-democratie door haar nadruk op socia
le programma's en meeromvattende rol van de 
overheid meestal een grater beroep op de schat
kist doet dan rechtse partijen die dergelijke zaken 
achterwege Iaten of fors willen inkrimpen. 
Daarbij is het goed als de PvdA breed denkt: som
mige investeringen (bijvoorbeeld in de veiligheid 
van de grote steden) lijken op het eerste gezicht 
vee] geld te kosten, maar vormen uiteindelijk een 
diepte-investering in vergelijking met de situatie 
waarin gericht beleid achterwege blijft en de pro
blemen zich in snel tempo verergeren en de reke
ning exponentieel oploopt. Maar het geheel van 
de te plegen investeringen mag niet ten koste gaan 
van een gezond beheer van de overheidsfinancien. 



310 

W aar dat toe kan lei den kunnen we dagelijks 
waarnemen. Vandaag de dag betaalt Nederland 
jaarlijks zo'n 30 miljard gulden aan rente over de 
staatsschuld . Met de rente die gedurende een 
week over de staatsschuld wordt betaald (zo 'n 
6oo miljoen gulden) zou in een klap de door de 
PvdA zo vurig bepleite klassenverkleining kunnen 
worden gefinancierd . Een solide financieel-eco
nomisch beleid is daarom in het belang van de 
Partij van de Arbeid: gezonde overheidsfinancien 
stellen de partij in staat om maximaal te investe
ren in de samenleving zonder de rekening daar
voor bij toekomstige generaties neer te leggen . 

o Nieuwe aezichten . Ten slotte is het voor de PvdA 
zeer belangrijk dat zij de komende jaren geleide
lijk aan m eer ruimte geeft aan nieuwe mensen 
zodat de partij breder herkenbaar wordt. Dit alles 

. stelt tevens zware eisen aan de recrutering. Een 
meer op inhoudelijke interesses toegesneden par
tij -organisatie zou hier verdere verbetering in 
kunnen brengen (zie hieronder). 

Werkwijze en oraanisatie PvdA 
0 De partij-oraanisatie moet 'empowerd' worden . 2 0 Het 

carnpagneteam had een moderne, platte structuur 
en haar succesvolle manier van werken behoort 
richtinggevend te zijn voor de wijze waarop de rest 
van de PvdA de komende jaren aan de gang zou 
moeten gaan. Het team werkte zo vee! mogelijk in 
een ruimte, waardoor de lijnen korter zijn, perso
neel flexibeler kan worden ingezet en meer verant
woordelijkheid kan worden gegeven . In het huidi
ge tijdsgewricht, opgetrokken rond computernet
werken en andere informatietechnologie, funge
ren leidinggevenden vooral als coaches en staat het 
delen van informatie centraal. Organisaties die 
werken met deze empowerment-benadering 
scheppen een klimaat waarin hun werknemers flo
reren en vee! productiever zijn dan in traditionele 
hierarchische organisaties. Voor de Partij van de 
Arbeid betekent dit onder andere dat de gekunstel
de schotten tussen de zogeheten 'neveninstellin
gen' (de Wiardi Beckman Stichting, het Centrum 
voor Lokaal Bestuur, etc.) in de toekomst zo vee! 
mogelijk weggenomen moeten worden, uiteraard 
met volledige inachtneming van de verschillende 
verantwoordelijkheden van elk van de betrokken 
instellingen . 

2 o. Zie onder meer K. Blanchard, J .P. 
Carlos en A. Randolph, De Kracht van 
Empowerment. Drie Sleutels tot Succes. 

0 Speciale aandacht voor binden van j onae talenten . De 
PvdA zal de komende jaren wederom vee! werk 
moeten verzetten om jonge talenten aan zich te 
binden. Dat kan door middel van speciale activi
teiten . De 'wss -academie ' waarbij via een essay
wedstrijd geselecteerde jongeren in aanraking 
kwamen met tal van PvdA-prominenten washier 
van een prachtig voorbeeld . Eeh ander voorbeeld 
is het door Niet Nix georganiseerde 'detective
weekend ' op Texel , waarbij jongeren als 'detecti
ves' de sociale en politieke structuur van T exel in 
kaart hebben gebracht. De PvdA zou moeten 
nagaan in hoeverre dit soort initiatieven een vas
tere plaats kan worden gegeven in de partij als 
geheel. Daarbij zou speciale aandacht uit moeten 
gaan naar de aan de universiteiten werkzame 
Assistenten-in-Opleiding (AI O 's) . Zij vormen 
een zeer helder omschreven en zeer hoog opge
leide kweekvijver van talent die bovendien een
voudig te lokaliseren is - namelijk op de universi
teiten. De PvdA is bovendien een interessante 
partner omdat zij tal van faciliteiten te bieden 
heeft waar A I o 's goed gebruik van kunnen 
maken. Men denke aileen al aan de publicatiemo
gelijkheden, de mogelijkheid van samenwerking 
in projecten van voldoende wetenschappelijk 
gehalte , en het netwerk dat de PvdA biedt buiten 
de universiteit. 

o Een aanvullend inhoudelijk oraanisatie-model . Er 
!open in Nederland heel vee! mensen rond die 
best lid van de Partij van de Arbeid zouden willen 
worden maar opzien tegen het bezoeken van afde
lingsvergaderingen als een van de weinige manie
ren waarop ze in de partij kunnen participeren . 
De meeste mensen hebben belangstelling voor 
een beperkt aantal inhoudelijke terreinen (bijv. 
milieu, Europa, sociale zekerheid) . De PvdA zou 
hier op in kunnen spelen door haar geografische 
organisatie-model aan te vullen met een inhoude
lijk organisatie-model. Dergelijke inhoudelijke 
organisatiemodellen komen vee! voor bij intema
tionale beroepsorganisaties. Een voorbeeld is de 
American Political Science Association , waar mensen 
naast hun algehele lidmaatschap lid kunnen wor
den van enkele tientallen zogeheten 'secties' 
(Europese politiek, methodologie, etc.). De 
m eeste van deze secties kennen een levendig 
bestaan. 

Amsterdam/ Antwerpen : Contact, 
1 997 · 
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Op soortgelijke wijze is het zeer goed voorstel
baar dat de PvdA binnen een jaar of vijf over pak
weg vijfentwintig formele 'werkgroepen' 
beschikt, zoals de werkgroep Europa, de werk
groep milieu, de werkgroep minderheden, de 
werkgroep staatkundige verrueuwing, en zo 
voort. Men kan lid worden van een onbeperkt 
aantal werkgroepen, maar in de praktijk zijn de 
meeste mensen lid van twee of drie werkgroepen. 
Leden van de werkgroep ontvangen elk kwartaal 
het werkgroepblad (analoog aan het afdelings
blad), alsmede uitnodigingen voor regionale 
werkgroepbijeenkomsten met interessante spre
kers. Veel werkgroepen ondernemen daarnaast 
tal van andere activiteiten, zoals gezamenlijke stu
dieprojecten en werkbezoeken op lokatie. 
Denkbaar is dat elke werkgroep (geclausuleerd) 
stemrecht krijgt op de partijcongressen. 
Werkgroepen-in-oprichting dienen aan een aan
tal strenge criteria te voldoen (met name in ter
men van de geplande activiteiten) om als officiele 
PvdA-werkgroep te worden toegelaten. Werk
groepen-in-oprichting krijgen een startbudget en 
assistentie vanuit het partijbureau in Amsterdam. 
Bestaande netwerken (o.a. Rosa) worden zoveel 
mogelijk in de werkgroepen opgenomen, zodat 
de transparantie van de partij weer wordt her
steld. 
Oat er binnen de PvdA grote kansen bestaan voor 
een supplementair inhoudelijk orgarusatie-model 
blijkt onder andere uit het grote enthousiasme 
waarmee de lokale campagneleiders samenwerk
ten in het 'campagnenetwerk' dat speciaal ten 
behoeve van de campagne van 1998 werd opge
zet. Zo'n inhoudelijk orgarusatie-model zou van
zelfsprekend nooit de geografische grondslag van 
de partij mogen verdringen. Bovendien is het zeer 
goed denkbaar dat dwarsverbanden tussen afde
lingen en werkgroepen zeer positieve effecten 
zullen hebben: zo kan men zich eenvoudig voor-

stellen dat de afdeling Heerlen gei:nteresseerd is 
in de ideeen en opvattingen zoals die Ieven bij de 
werkgroep 'criminaliteit en veiligheid'. Deze 
gedachte is bovendien met rueuw: in een analyse 
van de campagne van 1994- sprak Benschop al op 
soortgelijke wijze over de PvdA als 'interesse
partij'. 21 

Ten slotte stelt een aanvullend inhoudelijk orga
rusatiemodel de PvdA vee! beter dan nu in staat 
om rueuwe leden te werven en te binden. Leden 
(en sympathisanten) vormen het kapitaal van de 
Partij van de Arbeid, zowel in termen van 'spe
lersmateriaal' (recruteringsfunctie) als in termen 
van financiele ondersteurung. De afgelopen jaren 
is veel belangrijk werk verricht om het ledenver
lies te stoppen en rueuwe !eden te werven . Maar 
een groot deel van deze inspanrungen, hoe nuttig 
ook, blijven te veel het karakter houden van 
symptoombestrijding en houden te weirug reke
ning met de werkelijke redenen waarom mensen 
geen lid meer willen worden van politieke partij
en. 2 2 Of bovengenoemde structuur dat wei doet 
is iets dat verder onderzocht zou moeten worden 
en waarmee op korte termijn op bescheiden 
schaal zou kunnen worden geexperimenteerd. 

Met dit overzicht van de belangrijkste elementen 
van de 'sterk en sociaal-benadering' kom ik tot het 
einde van deze beschouwing. Een aantal van de hier 
neergelegde ideeen en aanbevelingen zal ongetwij
feld tot verdere discussie aanleiding geven. De 
komende jaren zullen duidelijk maken in hoeverre 
de PvdA erin zal slagen om het hoven omschreven 
raamwerk verder in te vullen op een voor kiezers 
voldoende herkenbare en aantrekkelijke wijze. Dat 
alles z~l naar mijn merung sterk bepalend zijn voor 
de mate waarin de partij er in slaagt om de hoofdop
dracht - het verbreden van het vertrouwen in Wim 
Kok naar de Partij van de Arbeid als geheel - met 
succes te volbrengen. 

21. D. Benschop. 1 994· ' Kok en de 
PvdA-campagne. De Electorale 
Strategic van de PvdA'. Socialisme &. 
Democratie 51: 474-478. 
22. Empirisch onderzoek naar de 
beweegredenen van mensen om lid te 
worden van politieke partijen vormt een 
verbazingwekkend grote witte vlek bin
nen zowel de Nederlandse als de inter
nationale politicologie. Zo ontbreekt dit 
onderwerp in het standaardwerk van 
R.S . Katz en P. Mair (red.). How Parties 

Oraanize, Chanae and Adaptation in Party 
Oraanizations in Western Democracies. 

London: Sage, 1 994· Binnen de politico
logic wordt het partijlidmaatschap voor
al gezien als een vorrn van conventionele 
politieke participatie welke sterk samen
hangt met het opleidingsniveau (S. 
Verba, N.H. Nie, enJ. Kim. 
Participation and Political Equality. 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1 978). Onderzoek naar situatio
nele factoren is vrijwel afwezig (zie o .a. 
M. Kaase, ' Political Mobilization'. In: 

M.K. Jennings en J.W . van Deth (red.) 
Continuities in Political Action. A 
Lonaitudinal Study '!fPolitical Orientations 
in Three Western Democracies. Berlin: De 
Gruijter, 1 990). Een nuttig theoretisch 
startpunt over de beweegredenen van 
mensen om wei of geen lid te worden 
van politieke partijen is te vinden in R. 
Koole, De Opkomst van de Moderne 
Kaderpartij . Veranderende partijoraanisatie 
in Nederland 1960-1990. Utrecht: Aula, 
1992, pp. '5' · '53· 
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