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Kamerlid voor de 
Partij van de 

Arbeid 
Op I september I 997 
werd ik tussentijds lid van 

goed uit te dragen en in 
beleid om te zetten. 

de Tweede Kamer, omdat 
Gerda Dijksman teleurge
steld afhaakte. Ik had al 
eerder in de Kamer geze
ten, van juli 1990 tot aan 

Een terugblik 
In het navolgende wil ik 

enkele aspecten behande
len van het functioneren 
van een Tweede Kamer
lid, in het bijzonder een 
lid van de fractie van de 
Partij van de Arbeid . De 
lezer moet er rekening 
mee houden, dat het er 
sinds de verkiezing van 
een nieuwe Tweede 
Kamer anders aan toe kan 

de verkiezingen van I 994, 
maar door de twaalf zetels 
verlies kwam ik terecht 
op een opvolgersplaats . Ik 
had er niet op gerekend 
ooit weer Kamerlid te 
worden, maar toen het 

ARIE DEJONG 

Oud-lid van de Tweede Kamer voor de 
Partij van de Arbeid 

aan de orde was ben ik er 
ingestapt. Al snel werd overigens duidelijk dat het 
doek alsnog zou vallen bij de verkiezingen van 6 
mei; er bleek voor mij, tussen wal en schip bivakke
rend, geen plaats op de kandidatenlijst. 

In mijn korte nieuwe Kamerperiode ben ik met 
enthousiasme aan de slag gegaan, maar heb ik me 
ook steeds iemand gevoeld die participerend obser
veert. Als uitvloeisel hiervan kan dit artikel worden 
beschouwd . Wie na lezing concludeert dat ik een 
sombere visie op het Kamerwerk heb, vergist zich. 
Ik vind het helemaal niet bezwaarlijk, dat in de 
Nederlandse politieke cultuur de macht gaandeweg 
is verschoven van een evenwicht tussen volksverte
genwoordiging en regering naar dominantie van de 
regering. Ik neem voor lief dat daarmee het bestaan 
van volksvertegenwoordiger van mindere beteke
nis, en naar mijn gevoel vrijblijvender is geworden. 

Evenzo heb ik geleerd dat in een bestuurlijk ver 
ontwikkeld land als Nederland het bedrijven van 
politiek voor meer dan So% bestaat uit behoorlijk 
besturen en voor hooguit 2o% uit het vormgeven aan 
de ideal en van de politieke partij waartoe je behoort. 
De kwaliteit van het opereren van politieke partijen 
en hun representanten client dan ook in de eerste 
plaats afgemeten te worden aan de mate waarin die 
hoofdtaak, het behoorlijk besturen, goed wordt uit
geoefend. Pas daama is de vraag aan de orde of poli
tieke stromingen ook kans zien hun eigen gedachten-

gaan, maar erg waar-
schijnlijk is dat niet. 

Macht en anmacht van het individuele Kamerlid 

Wat kun je eigenlijk als individueel Kamerlid voor 
elkaar brengen? Ik kan natuurlijk wel obligaat 
opmerken, dat je deel uitmaakt van een fractie en 
dus als team functioneert, maar intellectueel en 
sociaal moet men zich daarbij niet te veel voorstel
len . Het komt er vooral op neer dat bij de m enings
vorming jouw geluid vermenigvuldigd wordt met 
de omvang van jouw fractie. Als je dan ook nog lid 
bent van een coalitiefractie, dan wordt daar nog 
eens een streep onder gezet. 

Het Kamerwerk wordt beheerst door een para
dox die goed tot uitdrukking kwam in de brief die 
Joanneke Liemburg schreefbij haar afscheid van het 
Kamerwerk. In het begin van de brief gaf ze aan wat 
haar in het Kamerwerk was tegengevallen. Een 
belangrijke factor daarbij was het volslagen gebrek 
aan teamwork in de PvdA-fractie . Maar aan het 
einde van haar brief sprak ze haar bewondering uit 
voor een collega, omdat deze zich aan alle gedoe van 
de fractie wist te onttrekken en geheel zijn eigen 
gang ging . Met andere woorden: ogenschijnlijk is er 
sprake van teamwork, omdat Kamerleden deel uit
maken van een fractie en daaraan ook hun macht 
ontlenen, maar in de werkelijkheid van alledag is dat 
teamwork weinig meer dan een taakverdeling en is 
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elk Kamer lid aan zichzelf overgeleverd. 
In de fractie is uiteraard sprake van een zekere 

rangorde. Waaraan ontlenen fractieleden een 
'hogere' positie in die rangorde? Er zijn allerlei 
posities in de fractie waarvoor !eden gekozen wor
den: fractievoorzitter, fracti esecretaris, vice-voor
zitter, groepsvoorzitter (dat zijn er vijf) en fman
cieel woordvoerder. Naar mijn waameming is 
zowel de interne als externe status van een fractie
functie laag, behalve die van fractievoorzitter. In de 
politiek wordt in formele zin erg gehecht aan 
ancienniteit, het aantal jaren dat je al meeloopt in 
een functie. Dat is de laatste decennia gaandeweg 
verwaterd. Als ancienniteit niet heeft geleid tot het 
vervullen van functies buiten de fractie en het 
opbouwen van relevante netwerken, dan heb je aan 
ancienniteit ook niet zoveel. Het geeft hooguit de 
kans bekender te zijn in en buiten de partij, en hoe 
vaag die notie van bekendheid ook is , het verschaft 
een zekere status. 

Van vee! m eer belang zijn de woordvoerder
schappen die een Kamerlid verzamelt; die vormen 
hetkapitaal waarmee je moet opereren. Ten dele is 
de impact voorspelbaar: een fmancieel woordvoer
der heeft altijd gezag, maar ook woordvoerder
schappen op het terrein van sociale zaken, inko
menspolitiek, volksgezondheid en buitenlandse 
zaken. Soms is de betekenis meer incidenteel. Nu er 
een toenemende aandacht is voor het Koninklijk 
Huis (zoals door de huwelijksperikelen van de prin
sen), krijgt dat woordvoerderschap tijdelijk een 
hogere status . De status wordt mede ontleend aan 
de publiciteitswaarde van dat woordvoerderschap, 
naast je deskundigheid op de betreffende terreinen 
en de vraag of die goed plaatsbaar zijn in je loop
baanplanning. J arenlang werd de w A o een erg 
technische wet gevonden, waarmee je bepaald niet 
in de krant kwam. Opeens was het een hot item. 

De pikorde hangt dus af van verschillende facto
ren en verandert bij de dag. Daarbij komt dat frac
tieleden ook nog op andere manieren naar elkaar 
kijken: onderlinge sympathie, onderlinge concur
rentie over woordvoerderschappen, en soms zelfs 
gelijkgezindheid over een te volgen politieke lijn, 
zodat er incidentele verbonden bestaan . Als men 
onderzoek zou doen en bijvoorbeeld aan elk frac
tielid zou vragen, welke tien collega's in zijn/haar 
visie het meest belangrijk zijn voor de fractie , dan 
zou de strategische beantwoording van die vraag 
niet voor een betrouwbaar resultaat zorgen. 
Gewapend met het kapitaal van zijn/haar woord-

voerderschappen zoekt het individuele Kamerlid 
een plaats in het krachtenveld van het bestuurlijk 
dualisme (tussen regering en parlement) en het 
politieke dualisme (tussen regerings- en oppositie
partij en) . 

Het overgrote deel van de Kamerleden uit coali
tiefracties krijgt te maken met het uitoefenen van 
druk door hun bewindspersonen, direct of indirect. 
De druk wordt vrijwel altijd uitgeoefend door de 
bewindspersoon uit hoofde van zijn/ haar junctie, en 
zelden op grond van een gemeenschappelijke ideolo
gische visie. De beloning voor het Kamerlid om 
onder dergelijke druk te bezwijken is gering. Meestal 
bestaat deze uit niet vee! meer dan een welwillende 
houding bij een motie of amendement waartegen 
anders meer weerstand zou zijn ontwikkeld. Daarom 
is het interessant om na te gaan waarom Kamerleden 
van coalitiefracties (en dat is onder paars niets veran
derd ten opzichte van vorige coalities) zo vaak en zo 
gemakkelijk onder druk zijn te zetten . Heeft dat te 
maken met twijfel over de eigen machtspositie van 
het afzonderlijke Kamerlid, of met twijfel over het 
ingenomen standpunt, omdat je de gelegenheid niet 
hebt je voldoende te informeren? 

Een Kamerlid behoort te weten, dat ook de druk 
uitoefenende bewindspersoon vaak niet in de eerste 
plaats inhoudelijke redenen heeft om je te bei"nvloe
den, maar de voorstellen verdedigt die uit het inter
departementale over leg zijn gerold, of het compro
rnis dat met maatschappelijke organisaties is geslo
ten - of simpelweg omdat de betreffende bewinds
persoon geen zin heeft om tijd te steken in aanpas
sing van de voorstellen. Je bespeurt ook snel dat, als 
je als Kamerlid op je standpunt blijft staan, het je 
meestal wellukt om dat door te drijven. Het kost 
helemaal niet zoveel moeite om je te verzetten 
tegen de druk van bewindspersonen, a! moet je daar 
wel in investeren . Zo gauw je merkt dat druk wordt 
uitgeoefend , moet je een coalitie vormen voor je 
stand punt, met je fractievoorzitter, met de woord
voerders van de coalitiepartijen of met een ander 
betrokken bewindspersoon, en eventueel met alle
maal tegelijk. Als je die coalitie weet te organiseren, 
dan weersta je bijna elke druk. 

In de praktijk betekent een en ander dat van het 
bestuurlijk dualisme niet vee! terechtkomt en dat 
het politieke dualisme domineert. Daarom is het 
bijzonder frustrerend om lid te zijn van een opposi
tiefractie. Bewindspersonen zorgen ervoor over 
vee! onderwerpen tijdig overleg te hebben met de 
woordvoerders van coalitiepartij en op hun terrein . 
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Daardoor kunnen ze zaken 'in de week leggen' die 
nog in voorbereiding zijn; ze kunnen eventuele 
weerstanden aftasten en vooral ook nagaan om 
welke aspecten het de betrokken Kamerleden gaat; 
en ze kunnen die dan op tijd depolitiseren, of (maar 
dat is hogere strategie voor de zeer bekwame 
bestuurders) een controversieel punt inbouwen 
waarop een Kamerlid zijn energie kan richten - vaak 
met een voor heiden bevredigende uitkomst. 

Ook in ander opzicht staat het bestuurlijk dualis
me laag genoteerd in de Tweede Kamer. Door de 
meeste leden wordt weinig werk gemaakt van de 
controlerende taak die de Kamer heeft. Dit met uit
zondering van kwesties die, meestal op de vleugels 
van de publiciteit, op een parlementaire enquete of 
een parlementair onderzoek uitlopen. Dan zijn 
Kamerleden opeens bereid zich vrij te maken en 
front te maken met de gehele Kamer tegenover de 
regering (soms met uitzondering van de fractie die 
verwant is met de bekritiseerde bewindspersoon). 

De verkokerinB 

Erik Jurgens heeft eens in de Staatscourant beschre
ven hoe in de Kamer de besluitvorming over het 
merendeel van de wetten en nota's tot stand komt. 
De kern van zijn waarneming was: de besluitvor
ming is een zaak van slechts enkele personen, die 
niet allemaal even bekwaam zijn en vaak onvoldoen
de gelnformeerd. Dit Ievert grote risico's op voor 
de kwaliteit en houdbaarheid van de besluiten die 
genomen worden. Jurgens sloeg daarmee de spijker 
op de kop. Hoe gaat het in de praktijk? In elke frac
tie zit een Kamer lid aan wie de behandeling van een 
wetsontwerp toevalt. In de meeste gevallen heeft 
dat Kamerlid geen last meer van de collega's uit de 
eigen fractie, of hooguit nog op een enkel punt. De 
Kamerleden bekijken in hun eentje het wetsvoorstel 
en noteren de vragen voor de schriftelijke inbreng, 
soms geholpen door belangenorganisaties, die ook 
a! ruimschoots de gelegenheid hebben gehad om 
hun visie en belangen in te brengen bij de departe
mentale voorbereiding. Een dee! van de Kamer
leden heeft voor een eigen beoordeling van een 
wetsontwerp niet eens de tijd en laat dat werk over 
aan een medewerker. Soms komt dit ook, omdat 
het Kamerlid niet goed in staat is het wetsvoorstel te 
doorgronden . Dit gaat zeker op voor vee! techni
sche en fiscale wetsvoorstellen, maar helaas ook 
voor voorstellen waarvan je zou mogen verwachten 
dat een gerniddeld Kamerlid die aan moet kunnen. 

Het echte denken begint voor velen pas als de 

antwoorden binnenkomen op die vragenstellerij. 
Een groat dee! van de debatten wordt vervolgens 
gevoerd door slechts vier tot zeven Kamerleden . 
Van dat kleine groepje hebben aileen de 
Kamerleden uit de coalitiefracties echte macht. Zij 
zoeken elkaar v66r het debat op en hebben meestal 
ook overleg met de betrokken bewindspersoon. In 
de afgelopen periode betekende dit derhalve dat 
vier mensen de uitkomst van het debat bepaalden . 
Mijn ervaring is dat als een van die vier zich echt 
druk maakt, deze het initiatief geheel naar zich toe 
kan halen. Om weerstanden te voorkomen, doe je 
er daarbij soms goed aan leden van coalitiefracties 
eerste ondertekenaar te Iaten zijn van enkele amen
dementen en moties. 

De belanghebbende buitenwereld heeft dit pro
ces meestal feilloos door . Yandaar de groei van het 
lobbywezen. Sleutelfiguren van belangenorganisa
ties of speciaal aangestelde functionarissen (zelfstan
dig gevestigde lobbyisten) richten zich op goed 
gekozen momenten tot de relevante Kamerleden. 
De beste momenten zijn natuurlijk als het Kamerlid 
nog niet echt heeft nagedacht (ter geruststelling: op 
enig moment gebeurt dit wei in meer of mindere 
mate) en zich zeker nog niet heeft vastgelegd . Dan is 
hij of zij te 'helpen' met zijn/haar schriftelijke 
inbreng of met het formuleren van amendementen. 
Om dit proces te bevorderen, moet ook een goede 
sfeer worden geschapen. De goede belanghebbende 
voelt aan dat je niet moet overdrijven, maar per
soonlijk contact is essentieel. Voor de echt belang
rijke onderwerpen kun je dus een hapje gaan eten, 
maar doe dit niet bij zaken van minder belang, want 
dan voelt het Kamerlid zich gemanipuleerd. 

Wat de belanghebbende helpt is, dat een dee! 
van de Kamerleden deze contacten graag zoekt: je 
hoort nog eens wat en je eet goed op kosten van een 
ander. lk bewaar vreugdevolle herinneringen aan 
zo'n etentje, waarbij enkele hoogstaande belang
hebbenden de belangrijkste woordvoerders hadden 
uitgenodigd voor een zeer goede maaltijd in een 
dure gelegenheid. Toen het bij het dessert nog niet 
was gelukt om hen over te halen, verzuchtte de 
voorzitter van het gezelschap uit de grand van zijn 
hart: 'waarom denkt u dat wij u deze dure maaltijd 
hebben aangeboden?' 

De rol van de publiciteit 

Tussen de volksvertegenwoordigers en het volk 
staan als intermediair de media. Voor de bevolking 
is politiek datgene waarover geschreven wordt, wat 
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op de televisie is te zien en wat op de radio wordt 
gehoord . Deze wetmatigheid geldt ook voor 
Tweede Kamerleden zelf, bij wie voor een groot 
deel het besef lijkt te ontbreken dat de besluitvor
ming in de Tweede Kamer een eigenstandig proces 
is - niet een toneelspel dat zijn betekenis slechts 
ontleent aan de aanwezigheid van publiek. 

De media kennen, vanuit de Kamerleden 
bezien, een duidelijke hierarchie. Bovenaan staat 
voor velen de televisie. Toppunt is het bereiken van 
het Journaal, mits sprekend en liefst gei:nterviewd; 
daarna volgen Den Haag Vandaag, maar dan liefst 
wei als gast (als gei:nterviewde in de ruimten van de 
Tweede Kamer gaat ook nog wel) en vervolgens 
andere veel bekeken programma's (als maar heel 
duidelijk wordt wie je bent). Bij wijze van spreken 
mag dat de Andre van Duinshow zijn. 

Vervolgens komen achtereenvolgens de landelij
ke dagbladen, de regionale dagbladen en de regiona
le radio en TV. Zeer bevredigend is het als er een 
artikel verschijnt over 'jouw' onderwerp en de 
betreffende journalist schrijft dat je het initiatief 
hebt in het debat. Maar het allermooiste is een 
interview met foto. Ik herinner me de jaloerse reac
ties, toen een niet vaak op de voorgrond tredende 
collega kort na elkaar enkele malen breeduit geci
teerd werd op de voorpagina van de Telesracif, waar
bij zelfs een foto van hem werd geplaatst; helaas wei 
een gedateerde foto. Maar altijd nog beter dan wat 
mij wei twee keer overkomen is: wei een interview, 
maar de foto erbij van een ander. 

De verhouding tussen politici en journalisten 
wordt gekenmerkt door een grote mate van onderlin
ge afhankelijkheid. Politici willen hun boodschap 
kwijt, en in elk geval in beeld komen. Journalisten 
(tegenover een Kan1erlid Staat tegenwoordig bijna 
anderhalve parlementaire journalist) willen een pro
dukt maken: nieuwtjes brengen, de meest rake quote, 
en in elk geval Iaten merken dat ze de juiste opinion 

leaders te pakken hebben gehad. Kan1erleden (en voor 
bewindspersonen geldt dit zeker zo sterk) gaan 
nieuwtjes en vertrouwelijke informatie toespelen aan 
bevriende journalisten, die op hun beurt dat Kan1erlid 
af en toe in het zonnetje zetten. Een enkele journalist 
treedt ook toe tot de huiselijke kring van sommige 
politici. Je kunt je afvragen of de bijbaan van procu
reur-generaal Steenhuis bij een adviesbureau niet een 
geringer vraagstuk is dan een journalist die de verjaar
dag bezoekt van een politicus waarover hij ook vak
matig moet schrijven. 

Deerniswekkend heb ik altijd de journalisten 

gevonden die in een wat slappere tijd bij de 
Kamerleden gaan leuren of er 'nog nieuws is' . Dit 
Ievert heel wat obligate stukjes op, maar door hei
den is in elk geval weer een punt gescoord . Niet 
minder deerniswekkend is het als Kamerleden, of 
namens hen een fractiemedewerker of een voorlich
tingsfunctionaris, journalisten bellen om, soms 
bijna smekend, te vragen om aandacht te besteden 
aan iets waarmee ze bezig zijn . Achter dergelijke 
waarnemingen doemt een fundamentele verschui
ving in de parlementaire journalistiek op. Ik doel op 
de verschuiving van analyse en verslaggeving naar 
het vooraf vissen bij politici wat hun inbreng zal zijn 
en het vooraf proberen te voorspellen waarover het 
debat zal gaan en wat de uitkomst zal zijn. 
Vervolgens zijn de media er zelden op te betrappen 
dat ze na het debat nagaan of men het wel bij het 
juiste eind heeft gehad, en is het genant om waar te 
nemen dat van de missers niet het geringste leer
effect uitgaat. 

De televisie, met z'n one liners en z'n 'snelle' 
presentatie, lijkt soms wel de norm voor alle media 
geworden. Men concurreert met zijn product en 
daarbij is het vasiliouden van zoveel mogelijk kij
kers, luisteraars of lezers in verband met maximali
satie van reclan1e-inkomsten het doorslaggevende 
criterium. Dit vergt korte items om de aandacht 
vast te houden; het herleiden van onderwerpen tot 
personen omdat dat meer de aandacht trekt; het 
opzoeken van conflicten ( ook als die er eigenlijk niet 
zijn) om het spannend te maken; en het zo snel 
mogelijk presenteren van de zaak om de suggestie te 
wekken dat je een primeur hebt. Al met allevert dit 
zo'n teleurstellend resultaat op, dat je extra waar
dering krijgt voor journalisten die zich niet in de 
eerste plaats Iaten leiden door het leveren van een 
ontspanningsproduct, maar die de integriteit van 
hun vak laten prevaleren. Voor deze meer 'ambach
telijke' vorm van journalistiek is aileen ruimte bij 
achtergrondprogramma's op televisie en radio en 
bij de schrijvende pers. 

Een resuliere fractieversaderinB 
Zoals bij elke organisatie, worden de werkwijze en 
cultuur van de PvdA-fractie bepaald door de omge
ving waarin deze opereert, de ervaringen tot dan 
toe en de karakters en opvattingen van de deel
nemers. 

Elke zittingsperiode is daarom een tikje anders . 
De omgeving verandert, zij het niet fundamenteel. 
Ervaringen worden opgebouwd, al is mijn indruk 
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dat de betekenis van die ervaringen vermindert, 
zoals in het gehele maatschappelijk Ieven, als gevolg 
van een grotere doorstroming. De karakters en 
opvattingen van de deelnemers zijn moeilijker te 
meten, a! zal het feit dat vee! nieuwe Kamerleden 
tegenwoordig vrijwel geen eerdere bestuurlijke 
ervaring (in het openbaar bestuur) meebrengen en 
vaak niet of nauwelijks in de politieke vereniging 
PvdA actief zijn geweest, ongetwijfeld een rol spe
len. Ook andere factoren zijn uiteraard van belang: 
neemt de PvdA dee! aan het kabinet of niet; hoe 
groat is de 'bestaffing' van de fractie en van afzon
derlijke !eden en hoe is deze georganiseerd? 

Overigens kunnen grate verschillen nog voor 
gelijke resultaten zorgen. Siep Posthumus, in de 
jaren vijftig secretaris van de fractie, maakte tijdens 
de fractievergaderingen aantekening van het 
besprokene; in de huidige situatie bestaat het ver
slag van de fractievergadering uit een bandopname. 
Gelet op de ontoegankelijkheid van het handschrift 
van Posthumus, is er geen sprake van voor- of 
achteruitgang. 

Om de werkwijze en cultuur van de huidige 
PvdA-fractie te schetsen, wil ik het verloop van een 
reguliere fractievergadering weergeven: dat is 
immers het ultieme moment waarop de fractie 
ruimtelijk als eenheid optreedt resp. inhoudelijk tot 
eenheid tracht te komen. 

De reguliere fractievergadering wordt elke dins
dagochtend gehouden, als begin van de vergader
week. Om halfelf, het aanvangstijdstip, is er nog 
bijna niemand. Meer algemeen heb ik de volgende 
wetmatigheid ontdekt: als vergaderingen uitgaan 
van de Tweede Kamer, dan begint een vergadering 
op tijd (Kamerleden hebben dan een bewonderens
waardig vermogen precies op tijd te zijn, geen 
minuut te vroeg, en geen minuut te laat); als verga
deringen uitgaan van de Kamerfractie, dan geldt als 
aanvangstijdstip het moment waarop een perso
neelslid het licht aandoet, waama de deelnemers 
binnendruppelen. Opeens, meestal zo'n tien minu
ten te laat, begint de vergadering. De fractieleden 
zitten in een rechthoekige opstelling, met allen een 
microfoon voor de neus. Er zijn geen vaste plaatsen, 
maar bijna iedereen kun je op een vaste stek terug
vinden. Soms wordt wei een mededeling gedaan 
over een zieke, maar het blijft ongewis wie er aan
wezig zal zijn en op welk tijdstip. 

De vergadering wordt voorgezeten door de 
vice-fractievoorzitter als technisch voorzitter . Oat 
geeft de fractievoorzitter de gelegenheid daadwer-

kelijk dee! te nemen aan de discussie en om politiek 
in te grijpen als dat nodig is, maar eventueel ook om 
te laat te komen of te vroeg weg te gaan . Bovendien 
heeft iemand die zich binnen de vergadering tekort 
gedaan voelt niet direct een aanvaring met de frac
tievoorzitter . Maar technisch voorzitten in een ega
litair gezelschap als de Kamerfractie kent zijn beper
kingen: iedereen krijgt het woord die daarom heeft 
gevraagd. Vermaningen zijn er wel (als iemand te 
langdradig is, als er zoveel geroezemoes is dat de 
bespreking niet te volgen is, of als de sprekers elkaar 
wei erg beginnen te herhalen), maar het moet wei 
heel bont worden voordat de voorzitter echt kan 
ingrijpen. Het is nooit helder wanneer punten aan 
de orde komen en hoe laat de vergadering wordt 
beeindigd. Het wordt als een aangename verrassing 
ervaren als dit laatste binnen twee uur het geval is . 

Aan het begin van de vergadering is het meestal 
erg onrustig . De helft van de te bespreken notities 
wordt dan pas rondgedeeld, als er althans een noti
tie is gemaakt. Somrnige strategisch opererende 
fractieleden leveren geen notitie, zodat deze ook 
niet besproken kan worden, en ze dus de vrije hand 
hebben. Kantinepersoneel schenkt koffie in en leurt 
met gebak en appelflappen;. fractieleden die net 
terug zijn van een buitenlandse reis of in het week
end de publieke belangstelling hebben gewekt, 
worden luid toegesproken. Anekdotes worden uit
gewisseld, laatkomers schuiven met een armvol 
papier aan en gaan op zoek naar nog gevulde koffie
kannen, en ondertussen worden de actualiteiten 
behandeld. Oat gaat dan meestal om de mondelinge 
vragen die dezelfde middag zullen worden gesteld, 
en die er vooral toe dienen om enig podium te 
geven aan GroenLinks, SP en CDA. Meestal zijn 
deze vragen gei:nspireerd door wat er dat weekend 
op de televisie was of wat er in de krant is opgete
kend uit de mond van de een of andere minister. 
Zo'n actualiteit kan ook aanleiding zijn een brief te 
vragen, die altijd 'nog deze week' bij de Kamer 
moetzijn. 

Over deze aangelegenheden worden afspraken 
gemaakt en beslissingen genomen, maar net als bij 
het verdere verloop van de vergadering zullen deze 
niet worden genotuleerd en nimmer worden nage
lopen of gecontroleerd. Hoezo niet? Ik zou het echt 
niet weten. Van fractievergaderingen bestaan geen 
verslagen, zelfs geen besluitenlijsten. Iedereen kan 
afspraken en beslissingen naar eigen inzicht inter
preteren. Een enkeling maakt het daarbij wel eens 
te gortig, maar dat Ievert ten hoogste een repriman-
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de opals de gevolgen al achter de rug zijn. 
Na de actualiteiten komen de bespreekpunten. 

Meestal zijn er wei twee of drie waar wat Ianger over 
wordt doorgepraat. Waarom deze wei en andere 
niet? In elk geval is voor een bespreekpunt nooit dos
sierkennis vereist, de notitie van de woordvoerder 
(indien voorhanden) volstaat. Wellicht is de publici
teitswaarde maatgevend, en soms het gegeven dat er 
in een eerdere bespreking (bv. in de fractiegroep) 
tegengestelde opinies zijn waargenomen. 

De meeste besprekingen hebben echter vooral 
rituele betekenis. De woordvoerder is het best gei'n
formeerd en heeft weinig weerstand te verwachten 
van deskundige collega' s, want dat zijn fractiegroep
leden die al eerder een kans hebben gehad en nu hun 
mond zouden moeten houden (of ze die kans ook in 
de groepsvergadering benut hebben, is wat anders). 
De meeste vragen getuigen van een behoefte aan 
verheldering, gaan over procedurele kwesties of 
betreffen de bekende weg. De woordvoerder geeft 
aan een enkele spreker een compliment en wekt bij 
de opmerkingen van sleutelfiguren (de fractievoor
zitter, de partijvoorzitter en de fmancieel woord
voerder) de indruk dat alles wel snor zit of dat hun 
nuttige suggesties worden overgenomen. Wie echt 
het debat wil aangaan, moet in de tweede termijn 
hardnekkig zijn, maar dat Ievert wei enige aversie 
op: het houdt de vergadering op. 

Soms willen erg vee! mensen wat zeggen, wat 
uitloopt op een 'rondje' en een lange zit. Na zes 
sprekers heb je dan wel het meeste gehoord, maar 
nooit wordt uitgeprobeerd of de woordvoerder een 
bevredigende tussenbalans kan maken. Latere spre
kers moeten dan de aandacht trekken om nog 
beluisterd te kunnen worden. Ze kunnen daartoe 
beginnen met een grap (methode Henk Vos), op 
opvallende wijze de controverse zoeken met de 
woordvoerder of een eerdere spreker, of met stem
verheffmg en een dwingende wijze van spreken het 
ingrijpen van de voorzitter voorkomen (methode 
Peter van Heemst). Dieptepunt van zo'n rituele 
ronde is de bespreking van de inbreng van de frac
tievoorzitter in een algemeen debat. Dat kan uren 
duren, omdat vrijwel aile fractieleden wat willen 
zeggen, wat uitmondt in het wegglijden naar een 
reeks van goedbedoelde opmerkingen op deelter
reinen, waarvan driekwart al niet eens kan worden 
gebruikt vanwege de spreektijdbeperking in de 
Kamer. Maar wie niets zegt, wordt ook niet 
gehoord. 

Aan het einde van de fractievergadering, waar na 

anderhalf uur een toenemend verloop in valt waar 
te nemen, komen kleinere punten aan de orde. De 
fractiesecretaris doet nog enige mededelingen en 
tenslotte worden de stemadviezen van de woord
voerders afgehamerd. Terwijl de laatsten de verga
dering verlaten, stelt een eenzame voorzitter voor 
de vergadering te sluiten. 

lriformele lijnen 
Ik kan begrijpen dat deze beschrijving van een frac
tievergadering niet de indruk geeft dat de besluit
vorming in de PvdA-fractie op een effectieve en 
kwalitatief verantwoorde wijze is ingericht. Bij een 
dergelijke waarneming moet het ook niet blijven. In 
de eerste plaats client men zich af te vragen hoe het 
komt dat enige tientallen volwassen en gekwalifi
ceerde mensen zich al vele jaren lang overgeven aan 
deze urenlange tijdsbesteding . In de tweede plaats 
rijst wellicht de vraag hoe de feitelijke besluitvor
ming, als de fractievergadering daarvoor niet het 
geeigende weg is, dan wei verloopt. 

Twee functies van de reguliere fractievergade
ring mogen niet onderschat worden. De woord
voerders oefenen voor hun optreden in de Kamer 
en krijgen de gelegenheid om ev. kritiek te verwer
ken. En daamaast raken de fractiegenoten, zij het 
vaak onvolledig en oppervlakkig, op de hoogte van 
water zoal speelt . Verder vormt het deelnemen aan 
de fractievergadering ook een gelegenheid om frac
tiegenoten te ontmoeten, de sfeer op te snuiven, en 
enig gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen. De 
fractievergadering heeft maar een beperkte rol in de 
besluitvomling in de fractie, al is het wel de finale 
plek waar de besluitvorming binnen en namens de 
fractie wordt gelegitimeerd . 

Waar vindt de feitelijke besluitvorming dan wel 
plaats? De rol van het fractiebureau in deze besluit
vorming is gering. Het vervult vooral een organisa
torische functie. Formeelloopt het voorportaal van 
de fractievergadering via groepsvergaderingen. Aile 
leden van de fractie die lid of plaatsvervanger zijn 
van een Kamercommissie waarvan het werkgebied 
tot dat van een fractiegroep gerekend wordt, zijn lid 
van een groep. Op papier is dat zeker de helft van de 
fractie. Maar bijna elke fractiegroep kent een harde 
kern van een stuk of zes led en plus een stuk of wat 
led en die af en toe meedoen. Ook de fractiegroepen 
volgen de Kameragenda, als ze er al niet achteraan 
hijgen, en zijn vrijwel niet initierend. 

T enslotte valt enig belang toe te dichten aan 
informele lijnen. Soms bestaan die uit niet meer dan 
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nauwe relaties tussen een senior-fractielid en een 
jonger Kamerlid die samen een bepaald beleidster
rein grotendeels bedienen. Soms gaat het om frac
tieleden die zich graag en regelmatig indekken bij de 
fractievoorzitter en daarbij ook onderwerpen 
'insteken' voor het bewindspersonenoverleg of het 
overleg in het Torentje. En dan heb je het wat vage
re samenklonteren van gelijkgezinden. Er is- ook in 
de pers - wei gesuggereerd dat er in de fractie een 
soort 'Felix-kliek' is ontstaan. Naar mijn waarne
ming is dat niet juist. De nieuwkomers uit 1994 

vormden geen homogeen opererende groep. Een 
dee! stapte vrij snel in de normale tredmolen van 
een Kamerlid; een dee! heeft zijn draai niet kunnen 
vinden in de Tweede Kamer; en tenslotte waren er 
enkele Kamer led en die probeerden om het vernieu
wingsvaandel hoog te houden - waarbij zich ook een 
enkele oudgediende aansloot. 

De Iaatste oprisping van deze derde groep was 
een interview in de Volkskrant voorafgaande aan het 
verkiezingscongres van februari 1 9 9 8, en of dit een 
basis vormt voor meer gestructureerd handelen valt 
zeer te betwijfelen. 

Daarmee belanden we bij de verhouding tussen 
fractie en partij, in het bijzonder de veranderingen 
die de afgelopen peri ode in de organisatie en cultuur 
van de PvdA zijn opgetreden. De vernieuwingen op 
dit terrein, gei:nitieerd door de Commissie-Van 
Kemenade en later uitgewerkt en opnieuw vormge
geven door het voorzittersduo Rottenberg/Vree
man, beoogde de PvdA om te vormen tot een 
mod erne progressieve partij, met een nieuw soort 
representanten, voor wie stijl minstens zo belang
rijk is als inhoud; met andere methoden om de wis
selwerking met de samenleving te onderhouden; en 
met relativering van het belang van een sterke par
tijorganisatie als basis voor het politiek handelen . 
Het zwaartepunt van de macht verschoof daarbij 
naar een smalle top: de partijleider, de fractievoor
zitter en de partijvoorzitter. Mochten twee van 
deze functies in de toekomst samenvallen in een 
persoon, dan zou de macht zelfs bij twee mensen 
komen te liggen. 

Deze veranderingen hebben de Tweede 
Kamerfractie van na 1994 getekend. De band tussen 
individuele Kamerleden en de partij is, zowel in 
vergelijking met het verre als met het meer recente 
verleden, op een zeer Iaag pitje komen te staan. De 
meeste Kamerleden missen elke achterban in de 
partij, hetzij in regionaal, hetzij in thematisch 
opzicht. Wat er 'leeft' in de partij is voor hen dan 

ook nauwelijks meer relevant; ook het partijpro
gramma verliest mede tegen die achtergrond aan 
bindende kracht. Wat in 1994 voor de nieuwe lich
ting PvdA-Kamerleden gold, geldt in 1998 mis
schien nag sterker: ze hebben weinig politiek
bestuurlijke ervaring en missen veelal elke band met 
de partijorganisatie. 

Het is hier niet de plaats om de pro's en contra's 
van deze wijze van rekruteren te evalueren. Wei 
kan worden geconcludeerd dat ze in de praktijk het 
betrekkelijke isolement waarin Kamerleden, onder 
de Haagse 'kaasstolp', hun werk verrichten, verder 
versterkt. 

Een paging tot organisatorische verandering 

Direct na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 

werd door de Kamerfractie besloten tot een ingrij
pende reorganisatie, op grand van twee overwegin
gen: de wens de fractie zo te organiseren dat deze 
voorop kan gaan in het maatschappelijk debat, en 
het opvangen van de gevolgen van de inkrimping 
van de fractiestaf (als gevolg van het verlies van 1 2 

Kamerzetels). Een en ander resulteerde in devol
gende beslissingen: 
• de fractie heeft een fractiebestuur, bestaande uit 

een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris 
en vijf groepsvoorzitters; 

• de fractie-organisatie is een matrixorganisatie, 
waarbij de groepsvoorzitters de lijnfuncties 
bekleden en zg. rapporteurs een lange-termijn
visie op een bepaald beleidsterrein uitwerken; 

• de basis van het fractiewerk vormt de fractiecom
missie, die qua werkterrein samenvalt met een 
Kamercommissie; de fractiecommissies worden 
'geclusterd' in vijf groepen; woordvoerders zijn 
fractieleden die als eerste aanspreekbaar zijn op 
een onderwerp en die daartoe netwerken binnen 
en buiten de Kamer onderhouden. 

In de uitwerking hiervan hebben de functionarissen, 
het fractiebestuur en de groepsvoorzitters allerhan
de taken toegekend gekregen, maar zonder de bij
behorende bevoegdheden - met als gevolg dat de 
matrixstructuur eigenlijk niet van de grand is geko
men. Het aantal strategische projecten is zeer 
beperkt gebleven en de enkele projecten die er 
waren vloeiden eerder voort uit een behoefte bij 
individuele Kamerleden. 

Fractiecommissies op het werkterrein van de 
Kamercommissies hebben bij mijn weten niet 
gefunctioneerd, waardoor er van teamwork vrijwel 
geen sprake is geweest. De fractiegroepen kwamen 
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elke week bijeen, maar het karakter van de vergade
ringen had veel weg van die van de fractie als geheel: 
vrijblijvend en weinig inspirerend . De verkokering 
binnen de fractie is m.i . eerder toegenomen dan 
verminderd. Onderlinge vervanging is vaak een 
groat probleem, want kennis van elkaars activitei
ten laat te wensen over . Het schrijven van notities 
die het namens de fractie ingenomen stand punt ver
duidelijken dan wei verder onderzoeken, wordt 
veelvuldig als een verplicht nun1mer gezien. Te 
vaak komt het voor, dat zo' n notitie is gemaakt door 
een medewerker, en dat het verantwoordelijke 
Kamerlid de inhoud ook zelf pas voor het eerst 
onder ogen krijgt. 

De vergaderingen van de fractiegroepen worden 
onregelmatig bezocht (er zijn altijd zoveel andere 
afspraken), en door vee! Kamerleden opgevat als, 
opnieuw, een 'verplicht nun1mer '. Wat, tenslotte, 
de precieze functie van het fractiebestuur is, blijft 
onduidelijk. Het lijkt het meest op een klankbord 
voor de fractievoorzitter, bedoeld om te horen wat 

er in de fractie leeft en om in kleine kring enige 
'terugkoppeling' te krijgen op vraagstukken die een 
vertrouwelijk karakter dragen. W eliswaar bestaan 
er verslagen van de vergaderingen van het bestuur, 
maar die zijn alleen te begrijpen voor wie er bij is 
geweest ( dat laatste hoop ik tenminste). 

AI met al is er van de reorganisatie niet vee! 
terechtgekomen, gemeten naar de indertijd gestel
de doelen . W ei heeft de nieuwe structuur een zeke
re (indirecte) invloed ten goede op de werkwijze en 
cultuur van de fractie gehad. Wil er op die terreinen 
echter werkelijk iets veranderen, dan zal de kern 
van de bestaande problemen onder ogen moeten 
worden gezien: een sfeer van vrijblijvendheid, 
waarin een vergaande formele gelijkheid tussen de 
Kamerleden onder ling zeer wei samen blijkt te kun
nen met vergaande, informele concentratie van 
macht bij zeer weinigen - zonder de checks and 
balances waarmee een meer hierarchische structuur 
meestal gepaard gaat. 
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