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De onuitstaanbare 
braafheid van de 

PvdA 
De verkiezingsuitslag van 6 
mei jongstleden heeft de 
sociaal-democraten voor-

die de grote politieke par
tijen in Nederland doorma

lopig van een soli de FRAN S BE C K E R / R 0 0 S V E R M E I J 
machtsbasis voorzien . Een 

ken, inclusief de PvdA, is 
verre van geruststellend. 
Interne waarnemers heb
ben eerder de noodklok 
geluid over de dreigende 
erosie van de PvdA als zelf
standige politieke organisa-

dee] van het verkiezings
verlies van I 994 is onge
daan gemaakt; de Partij van 
de Arbeid is in stemmental 

Adjunct-directeur van de Wiardi Beckman StichtinB 

resp. secretaris van bet Centrum voor Lokaal Bestuur 

van de WBS 

de grootste partij gebleven; 
en de winst is ook weer niet zo riant dat daarvan een 
dreigende werking uitgaat. Grote verkiezingsover
winningen hebben de PvdA immers zelden aan de 
macht gebracht. 

Nu de electorale spanning voorbij is, ontstaat 
ruimte voor wat a! te lang is uitgesteld: een serieu
ze verkenning van de programmatische uitgangs
punten en koers van de Nederlandse sociaal-demo
cratie. Onder Ieiding van de jurist W. Witteveen 
buigt een kleine commissie zich over de beginselen 
van de PvdA . De aanwezigheid van zulke uiteenlo
pende vertegenwoordigers van de sociaal-democra
tie als Tweede Kamerlid M. van Zuijlen en senator 
W .A.M. Woltgens in dit gezelschap staat er in 
ieder geval garant voor, dat de toekomst van de 
sociaal-democratie in de volle breedte aan onder
zoek wordt onderworpen. 

Opnieuw staat ook de organisatie van de PvdA 
ter discussie . Onlangs liet het partijbestuur van de 
PvdA een nota het Iicht zien, die onder de titel Van 

vernieuwinB naar verdiepinB de vernieuwing van 
werkwijze en organisatie van de PvdA centraal 
stelt.' Het is geen wonder dat de positie en het 
functioneren van de PvdA weer op de agenda staat. 
Nadat het voorzittersduo Rottenberg/ Vreeman als 
een wervelwind door de partijgelederen is geraasd, 
heerst op dit front dodelijke stilte. Genoemde nota 
doorbreekt deze stilte, maar is !outer intern gericht 
en besteedt nauwelijks aandacht aan het politieke 
en maatschappelijke krachtenveld waarin de PvdA 
opereert. Van enig besef dat er iets op het spel 
staat, is geen sprake. 

Oat is echter een taxatiefout. De ontwikkeling 

tie. 2 Externe waarnemers 
hebben de discrepantie opgemerkt tussen de kracht 
van Kok en de betrekkelijke onzichtbaarheid van 
zijn partij. 3 

Het debat over de rol en positie van een partij 
als de PvdA is nodig; maatschappelijke en politieke 
omstandigheden dringen de PvdA een kant op die 
haar voortbestaan als zelfstandige politieke kracht 
op den duur ondermijnt. Tegenover de verbeterde 
electorale positie, staat immers een verdere erosie 
van haar maatschappelijke en programmatische 
functie. Deze ontwikkeling is onwenselijk, maar 
niet onvermijdelijk. 

Partijen naar de marae 

Het Documentatiecentrum voor Nederlandse Poli-
tieke Partijen - de chroniqueur van onze partijen
presenteerde begin I 997 cijfers over het ledenver
loop van politieke partijen, die uitgebreid aandacht 
in de pers hebben gekregen.4 Het ledental van de 
vier 'grote' partijen was, zo bleek, verder terugge
lopen; de partijpolitieke organisatiegraad van de 
Nederlandse bevolking vertoonde nog steeds een 
dalende tendens. 

H.J .A. Hofland leverde onder de titel Krimpende 

partijen behartenswaardig commentaar op deze ont
wikkeling, dat een vervolg kreeg naar aanleiding 
van de Britse verkiezingsuitslag en - later - de 
Nederlandse verkiezingscampagne. Zijn kantteke
ningen zijn te lezen als een antwoord op de vraag, 
welke trends de politiek van deze tijd domineren . 
Zijn centrale stelling luidt dat de partijen steeds 
afhankelijker worden van het imago van hun poli
tieke !eiders, terwijl tegelijkertijd hun programma-
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tische functie in betekenis afneemt. Hun imago en 
de daarop gebaseerde macht hebben de !eiders niet 
zozeer te danken aan het mandaat dat ze aan hun 
partij ontlenen, maar aan de wijze waarop ze de 
'kwesties van de dag' oplossen. Daarmee verandert 
niet aileen de grondslag van de partijen, maar ook 
de inhoud van het politieke proces: 'Aile verschil
len daargelaten, gaat het N ederlandse politieke pro
ces in Amerikaanse richting: het krijgt meer trek
ken van een enquete- en imagodemocratie, die zich 
van kwestie naar kwestie beweegt (one issue).' 5 

De inzet van de verkiezingen is, in Hofland's 
opvatting, dan ook niet programmatisch van aard. 
'Als de Partij van de Arbeid het goed blijft do en', zo 
schreef hij een jaar voor de Tweede Kamerverkie
zingen, 'worden niet de socialisten maar worden 
Wim Kok en zijn paarse team beloond voor vier 
jaar tactisch pragmatisme. ' 6 De voorwaarde waar
onder dit systeem kan blijven functioneren is, dat 
de wereldeconomie blijft groeien. Het non-pro
grammatisch karakter van de verkiezingen is de 
consequentie van de economische voorspoed.7 
Houdt de economische groei niet aan, zo luidt 
Hofland's impliciete boodschap, dan zuilen de 
mondialisering van de economie enerzijds, stabili
teit en sociale rechtvaardigheid anderzijds steeds 
moeilijker.met elkaar te verenigen zijn. 

Politiek commentator Mark Kranenburg komt 
in zijn bijdragen aan NRC Handelsblad tot vergelijk
bare conclusies. De politiek, zo meent hij, is het 
decor geworden voor politieke !eiders die zijn los
gezongen van hun eigen partijen en hun bestaans
recht steeds meer ontlenen aan het niet partijge
bonden electoraat. Het zijn de !eiders die de toon 
zetten; partijen of programma's doen er nauwelijks 
meer toe. 8 Politiek, zo meent hij, 'is steeds meer 
een zaak van pure stuurmanskunst geworden. De 
politicus laveert letterlijk tussen de klippen die 

anderen - buiten de politiek - opwerpen. 
Partijprogramma's zijn niet vee! meer dan amende
menten op het ambtelijke beleidsproces. '9 

De socioloog J .A.A. van Doorn heeft een niet 
minder somber beeld geschetst: 'de politieke par
tijen zijn machtelozer dan ooit.' Hij verbindt de 
erosie van de partijpolitiek met twee tendenties: 
enerzijds de tendens tot technocratische besluitvor
ming; anderzijds de 'adhocratische' pressie van bur
gers en belangengroepen. 'De politieke partijen 
dreigen tussen beide stoelen in te zakken.' De tech
nocratische tendentie is zichtbaar geworden bij de 
infrastructurele herinrichting van Nederland en bij 
de totstandkoming van de EMu; de pressie van bur
gers en belangengroepen bij diezelfde infrastructu
rele beslissingen, over het hoofd van de partijfor
maties heen. Partijen, aldus Van Doorn, slagen er 
niet in om richting aan belangrijke politieke beslis
singen te geven. Daarmee komt het einde van ons 
partijbestel in zicht. Partijen zijn dan campagne
organisaties geworden en aanbieders van carrieres 
in politiek en bestuur . 10 

Hofland, Kranenburg en Van Doorn schetsen 
het onbehaaglijke krachtenveld waarin partijen hun 
weg moeten bepalen. De positie van politieke par
tijen staat onder druk. Het is vooral de zelfstandige, 
programmatische positie van partijen, die aan ero
sie onderhevig is . Is de PvdA zich van de hier gesig
naleerde ontwikkelingen bewust? 

En zo ja, hoe heeft ze er in de afgelopen periode 
op gereageerd? 

Van Van Kemenade naar Rottenbera 

Een vanzelfsprekend referentiepunt voor de beant
woording van deze vragen is het in I 99 I verschenen 
rapport van de commissie Van Kemenade, Een partij 

om te kiezen. PartijvernieuwinB en PvdA. 11 De commis
sie Van Kemenade was zich zeer wel bewust van de 

1 . Van vernieuwina naar verdiepinB. 
Discussienota over toekomst en werkwijze van 
de Partij van de Arbeid, mei 1998 . 
2. V gl. Jacques Monasch, 'Kiest de 
PvdA de verkeerde partij? Pleidooi voor 
een 'Van Kemenade u"; Bart Tromp, 
'De ritualisering van verkiezingspro
gramma' s', beide in: Socialisme &.. 
Democratie,jrg. 54 (1997) nr . 12. 

Koole, 'Ledenpartijen of staatspartijen? 
Financien van Nederlandse politieke 
partijen in vergelijkend en historisch 
perspectief, beide in: Jaarboek 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen 1996, Groningen 1 9 9 7, p. 2 1 

resp . p. 1 67. 

8. Mark Kranenburg, 'Leiders van wat 
eigenlijk?', in: NRC Handelsblad, 3 april 
1997· 
9· Mark Kranenburg, 'Welk vaandel 
volgen zij?', in: NRC Handelsblad, 1 mei 
1997· 
1 o. J .A.A. van Doorn, 'Democratie in 
spagaat', in: HP/De Tijd, 18/4/ 1997· 

3· Vgl. bijv. Frits Bloemendaal, 'Dever
borgen zwakte van de PvdA', in: H P /De 
Tijd, 15/ sl 1998 . 
4· Vgl. Joop Hippe e.a ., 'Kroniek 1996. 
Overzicht van de partijpolitieke gebeur
tenissen van het jaar 1996' en R.A. 

s. H.J.A . Hofland, 'Krimpende partij
en', in: NRC Handelsblad, 2 april 1997. 
6. H.J .A. Hofland, 'Denkers van de 
groei', in: NRC Handelsblad, 14 mei 
1997· 
7· H.J.A. Hofland, 'Garantiesvan 
paars', in: NRC Handelsblad, 2 2 april 
1998. 

1 1 . Een partij om te kiezen. 
Partijvernieuwina en PvdA, rapport opge
steld door een commissie, ingesteld 
door het bestuur van de Partij van de 
Arbeid, onder voorzitterschap van dr. 
J.A . van Kemenade, Amsterdam 1991 . 
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ingrijpende veranderingen in de positie en rol van 
politieke partijen . Zij hadden zich ontwikkeld, 
aldus fen partij om te kiezen, van massapartijen tot 
professioneel-electorale partijen. Zij hadden het 
karakter van emancipatiebewegingen verloren, en 
waren zich verregaand met overheid en overheids
beleid gaan identificeren . 

De PvdA was zich onvoldoende bewust van deze 
veranderingen en was de eigen ledenorganisatie als 
centrum van het politieke heelal blijven beschou
wen. De organisatorische verrueuwing van de PvdA 
diende volgens Van Kemenade echter niet tot deze 
ledenorgarusatie beperkt te blijven, maar de nieu
we verhoudingen te erkennen: het toegenomen 
belang van het 'parlementaire' dee! van de partij -
de bestuurders en !eden van vertegenwoordigende 
lichamen - en het risico dat zij !open opgesloten te 
raken in de 'binnenwereld' van het beleid. 

Het rapport koos voor een dubbele strategie. 
Enerzijds legde het een sterk accent op program
matische vernieuwing, waaronder het formuleren 
van een rueuw beginselprogram en het zoeken naar 
een gemeenschappelijk progressief program. An
derzijds deed het voorstellen voor orgarusatorische 
vernieuwing, bedoeld om de verstarring en geslo
tenheid van de partij te doorbreken. Daarbij nam 
men vooral de invloed van de regionale 'partijba
ronnen' op de korrel. 

Door een centralisering en stroomlijning van de 
organisatie beoogde de commissie Van Kemenade 
deze machtsvorming in te dammen, de bureaucra
tie te verminderen en de kwaliteit van de kandi
daatstellingsprocedure voor vertegenwoordigende 
lichamen te verbeteren. Daartoe moest deze proce
dure worden gecentraliseerd en de partijraad- ver
tegenwoordiger bij uitstek van het machtige 'mid
denkader' - worden afgeschaft. Beide voorstellen 
werden uitgevoerd. 

Om voldoende checks and balances in de partij te 
behouden, stond de commissie Van Kemenade een 
versterking van de positie van partijbestuur en con
gres voor ogen. Het partijbestuur diende een bre
dere recruteringsbasis te krijgen, aan politiek 
gewicht te winnen en een centrale rol te spelen in 
het verbeteren van de interne partijcommurucatie. 
Het congres zou de rol van de partijraad over moe-

ten nemen. De voorstellen beoogden 'de kwaliteit 
en de herkenbaarheid van het congres als hoogste 
orgaan in de partij en van de congresleden als perso
nen met een specifieke verantwoordelijkheid voor 
de koers van de partij te vergroten.' 1 2 

Met de verkiezing van R. Vreeman en F. Rotten
berg- de laatste had dee! uitgemaakt van de com
missie Van Kemenade - tot vice-voorzitter en 
voorzitter van de PvdA leek de uitvoering van dit 
rapport gegarandeerd. Het voorzittersduo koos 
echter- in de malaisesfeer die er na de w A a-crisis 
in de partij heerste - een eigen, confronterende 
aanpak, die slechts zijdelings met het rapport-Van 
Kemenade in verband stond. 

Van een eenduidige opvatting over de gewenste 
werkwijze en orgarusatie van de PvdA was bij hen 
overigens geen sprake. Nauwkeuriger geformu
leerd: aan het vernieuwingsstreven van Rottenberg 
en Vreeman lagen twee nogal verschillende con
cepties ten grondslag. Enerzijds was dat het model 
van een goed georganiseerde en centraal aange
stuurde ledenorgarlisatie, naar analogie van de vak
beweging en zijn bedrijfsledengroepen. Henri 
Polak, de aartsvader van de 'moderne' vakbewe
ging, diende hier als lichtend voorbeeld . In een bij
drage over partijvernieuwing trokken Rottenberg 
en Vreeman als les uit zijn biografie onder meer: 
'de organisatie is heilig'. 1 3 

De partijorganisatie is in deze opvatting het cen
trale vehikel voor maatschappijverandering. Het 
taalgebruik weerspiegelt de strakke organisatie
opvatting; Kamerleden worden gezien als 'verbin
dingsofficieren' en 'politieke ondersteurlingsbri
gades'. I 4 Anderzijds was er het model van de partij 
als discussieplatform, als kenrtislaboratoriurn. In 
deze visie speelt een kleine kern van uitnemende 
professionals een sleutelrol bij de orgarusatie van 
debatten, het ontwikkelen van rueuwe politieke 
opvattingen en het alert houden van de politieke 
orgarusatie: politiek als topsport. 

Deze verschillende invalshoeken werden ver
bonden door twee gemeenschappelijke elementen. 
In de eerste plaats was in beide opvattingen een 
betere maatschappelijke verankering van de PvdA 
een top-prioriteit. De PvdA was een sterk in zich
zelf gekeerde orgarlisatie geworden, die het contact 

I 2. Een partij om te kiezen, p .4I. 
I 3. Felix Rottenberg/ Ruud Vreeman, 
Idee en beweoin9, Amsterdam (PvdA) 
I994,P·7· 
I4. Idee en beweoino, p.6 . 

275 



met grote groepen kiezers en belangrijke maat
schappelijke groepen en organisaties dreigde te ver
liezen. Het tot stand brengen van een meer externe 
orientatie werd daarom - terecht - van groot be
lang geacht. In de tweede plaats kenmerkten beide 
vernieuwingsstrategieen zich door een gelijktijdige 
centralisering en informalisering van de macht. 

Deze ontwikkeling werd mede mogelijk 
gemaakt door uitvoering van de aanbevelingen uit 
Een partij om te kiezen, maar vervolgens sterk bevor
derd door de werkwijze en stijl van het voorzitters
duo. Terwijl wei de centraliserende voorstellen van 
de commissie Van Kemenade werden uitgevoerd, 
bleef de beoogde versterking van de positie van het 
partijbestuur en het congres achterwege . Daardoor 
ging een formeel systeem van checks and balances 

ontbreken; het werd vervangen door informele 
netwerken. 

Er is vanzelfsprekend kritiek mogelijk op de wijze 
waarop Rottenberg en Vreeman de vernieuwing 
van de PvdA hebben vorm gegeven. Vee! van wat 
met het nodige aplomb werd aangekondigd, werd 
onmiddellijk ingehaald door nieuwe plannen en is 
nooit ten uitvoer gebracht. De afbrokkeling van de 
partij-organisatie is niet tot staan gebracht, maar 
daarvoor kan men het voorzittersduo bepaald niet 
exclusief verantwoordelijk stellen. Er staan succes
volle initiatieven tegenover. Politici van de PvdA 
werden uitgenodigd in openbare debatten tekst en 
uitleg te geven over hun beleid, zoals na black Mon

day bijvoorbeeld staatssecretaris Piet Dankert over
kwam. Relatieve buitenstaanders werd gevraagd 
een bijdrage te leveren aan de programmatische 
ontwikkeling van de PvdA, soms tegen de stroom 
in. Verwaarloosde politieke thema's werden in 
kleine kring verkend. 

Een van de belangrijkste schaduwzijden van de 
aanpak van Rottenberg en Vreeman was echter de 
genoemde informalisering van de macht: het ver
vangen van formele , kanalen voor menings- en 
besluitvorming door informele relaties en netwer
ken. Daartegen gelden niet aileen bezwaren van 
democratische aard, zoals met kracht van argumen
ten en herhaaldelijk door Bart Tromp naar voren is 
gebracht. 15 Uiteindelijk leidde deze ontwikkeling 
tot een verdere verzwakking van de PvdA als coun-

tervailing power tegenover de bestuurlijk ingestelde 
'Haagse machten'. Met de afbrokkeling van de for
mele structuur werd ook de machtspositie van het 
voorzittersduo zelf ondergraven. Op den duur had
den zij niet vee! meer in te brengen dan hun per
soonlijk gewicht en krediet. 

Met het voortijdig terugtreden van Rottenberg 
als gevolg van ziekte, is het in gang gezette 'ver
nieuwingsproces' krakend tot stilstand gekomen. 
Hoe is de PvdA sindsdien met de erfenis omge
sprongen? De erosie van de partij, die door de 
tomeloze energie van het voorzittersduo tijdelijk 
aan het zicht is onttrokken, heeft zich in de afgelo
pen jaren voortgezet. De combinatie van Kamerlid
maatschap en voorzitterschap door Karin Adel
mund heeft de speelruimte voor een zelfstandige 
opstelling van de partij bepaald niet vergroot. 
Congres noch partijbestuur hebben zich ontwikkeld 
tot gezaghebbende organen. Het partijbestuur is 
verder weggegleden in irrelevantie, opererend in 
een sfeer van a-politieke vrijblijvendheid. 

Hoezeer de zelfstandige politiek-programmati
sche positie van de PvdA in de afgelopen jaren is 
ondergraven, illustreren wij aan enkele voorbeel
den: de versmalling van de PvdA tot lokale bestuur
derspartij; het gebrek aan programmatische discus
sie en richting voorafgaand aan de verkiezingen; en 
het ontstaan van een nieuwe beslotenheid in de 
politiek. 

Bestuurderspartij 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
de PvdA lokaal weer moed gegeven. Na twee forse 
nederlagen - in vee! steden heeft de PvdA in de eer
ste helft van de jaren negentig haar electorale aan
hang van 40 naar 2o procent zien zakken - werd er 
voor het eerst weer gewonnen. Met 141 burge
meesters (inclusief Almere), 400 wethouders, 
167 5 raadsleden en ongeveer I so provinciale be
stuurders heeft de PvdA in het binnenlands bestuur 
een dominante positie. Omgekeerd vormt het loka
le bestuur een dominante factor binnen de PvdA. 
De lokale bestuurders zijn inmiddels het actieve 
kader van de PvdA geworden . Met uitzondering 
van de grotere steden is er nauwelijks nog een actie
ve afdeling te vinden, die haar vertegenwoordigers 
voedt, bekritiseert en alternatieven aandraagt. 

15. Bart Tromp, 'Inzakepartijvemieu
wing', in: Socialisme &.Democratie, jrg. 53 
( 1996) nr. 1. 
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Zowel in het rapport Van Kemenade als in latere 
vernieuwingsprogramma's is aan lokale bestuur
ders een rol van betekenis toegedacht. 'Vermaat
schappelijking' komt immers voor een belangrijk 
deellokaal tot stand. Het accent is echter geleide
lijk aan verschoven: niet de plaatsbepaling van de 
PvdA in de samenleving staat centraal, maar bet 
lokaal bestuur is centraal komen te staan in de 
PvdA. De voorzitters van de PvdA, bet partijbe
stuur, bet congres, de bewindspersonen en kamer
leden zijn zich meer gaan richten op de lokale 
bestuurders van de partij. Zo sprak Felix 
Rottenberg de PvdA-burgemeesters aan op hun 
verantwoordelijkheid voor de PvdA; nog steeds 
zijn sommige van hen nauw betrokken bij de 
coaching en begeleiding van vertrekkende wethou
ders . De lokaal bestuurders werd tijdens bet jaar
lijkse festival van bet Centrum voor Lokaal Bestuur 
gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de 
selectie van nieuwe volksvertegenwoordigers en op 
hun maatschappelijke taak. 

Organisatorisch kreeg deze ontwikkeling zijn 
neerslag in de plaats die bet Centrum voor Lokaal 
Bestuur is gaan innemen. Voor bet eerst werd in 
I 994 gebruik gemaakt van de expertise van bet 
Centrum voor Lokaal Bestuur in de campagne. 
Gedurende de drie jaren daarop werd in een gei:nte
greerde lokale en landelijke beleidsstaf gewerkt. In 
de campagne van I 99 8 werd voor bet eerst gewerkt 
met lokale campagnecoordinatoren en de lijsttrek
kers. Uitgangspunt was een 2-in-I campagne: 
lokaal en landelijke PvdA treden samen op voor de 
gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen. 
Deze samenwerking had natuurlijk positieve aspec
ten . Maar de grotere bemoeienis van lokale 
bestuurders met de campagne was tegelijkertijd 
rifaedwonaen: vee! van de lokale campagnes zijn 
afhankelijk geworden van de lijsttrekker en enkele 
raadsleden. 

Langzamerhand zijn 'vereniging' en 'lokaal 
bestuur' synoniem met elkaar geworden. Aan 
lokaal bestuurders wordt gevraagd of zij een 
nadrukkelijke rol willen spelen op PvdA-congres
sen. Uiteraard is bet nuttig om tussen de verschil
lende bestuurslagen contacten te leggen en ervarin
gen uit te wisselen, maar dat is niet de core-business 

van een politieke partij. Sterker nog, een dominan
tie van bestuurders in de PvdA zal bet programma
tische karakter van de PvdA niet versterken; eerder 
zal bet a-politieke karakter van de menings- en 
besluitvorming toenemen. Want hebben bestuur-

ders niet vee! meer baat bij belangenbehartiging (de 
juiste beleidsprioriteiten en geld) dan bij een pro
grammatisch debat over de inrichting van 
Nederland? 

Zijn bestuurders niet van nature en logischer
wijs vee! meer gericht op bet uitvoeren van een 
politiek programma en bet sluiten van bestuurlijke 
compromissen dan op het uitzetten van een pro
grammatische koers? Heeft een PvdA-wethouder 
niet meer behoefte aan een geregeld overleg met 
collega- bestuurders en verantwoordelijke be
windslieden over de uitvoering van de bijzondere 
bijstand en nieuwe wet- en regelgeving, dan aan 
een serieus debat over de privatisering van de socia
le zekerheid? Wie is er dan nog in staat om de kri
tiek te organiseren? Zet deze tendens zich voort, 
dan is bet beeld van Van Doorn van de politieke 
partij niet zo ver meer verwijderd van de realiteit: 
dat van een campagne- organisatie en aanbieder van 
politieke carrieres . 

PartijvernieuwinB in het.fin-de-siecle 

Een tweede test-case biedt de totstandkoming van 
bet verkiezingsprogramma Een wereld te winnen . De 
start was veelbelovend . Een onorthodox samenge
stelde groep van politici en deskundige buitenstaan
ders uit ambtelijke en academische sfeer - bet 'pro
grammaberaad' - zou een vooraanstaande rol spe
len bij het formuleren van het program. Daarnaast 
werden notities voorbereid door kamerleden en 
externe experts over kernthema's voor bet pro
gramma, werden hoorzittingen met maatschappe
lijke organisaties belegd en open uitnodigingen naar 
tal van instellingen gestuurd om een bijdrage aan 
bet programma te leveren. De voorbereiding werd 
afgesloten met een conferentie, waarop hoofdthe
ma's voor bet program aan de orde kwamen . 

Het probleem van een dergelijke aanpak is 
natuurlijk, hoe bet beschikbare materiaal vervol
gens in een programma wordt gebundeld. Bij de 
totstandkoming van bet PvdA- verkiezingspro
gramma gebeurde dit volgens bet principe: hoe 
opener het proces van meningsvorming, hoe 
geslotener bet proces van besluitvorming. De wijze 
waarop bet programma uiteindelijk tot stand is 
gekomen is volstrekt ondoorzichtig. Wie wat heeft 
bijgedragen aan bet programma is onduidelijk, wie 
waarvoor verantwoordelijkheid draagt evenzeer. 
Het programmaberaad was, zo bleek, slechts een 
vrijblijvende rol als discussieforum toebedacht. De 
uiteindelijke tekst van bet programma is er niet 
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besproken; de discussies in het beraad hebben 
slechts een beperkte rol gespeeld bij de vaststelling 
van de uiteindelijke tekst. 

Het concept-program dat ter bespreking en 
goedkeuring aan het partijbestuur werd aangebo
den, was, naar we moeten aannemen, het product 
van enkele bewindslieden en Tweede Kamerleden. 
De !eden van het partijbestuur hadden zichzelf een 
krap tijdschema opgelegd. Zij ontvingen het om
vangrijke stuk op zaterdag; zij bespraken het op de 
daarop volgende maandagavond in enkele uren. 
Tijd voor discussie was er niet. Er konden opmerkin

een wordeq gemaakt en vraeen worden gesteld. De 
uiteindelijke afweging werd in kleine kring 
gemaakt. 

Men kan niet zeggen dat het programma uitslui
tend bestaat uit typisch 'Haagse' beleidsvoorne
mens. Wie de passages over het milieubeleid leest, 
zal daarin zonder moeite het gedachtengoed van de 
ongebonden milieu-expert Jacqueline Cramer her
kennen.16 Dat neemt niet weg, dat de benadering 
in het algemeen sterk beleidsmatig is gebleven . 
Ook na aile redactionele ingrepen is het stuk, zelfs 
voor de meer dan gemiddeld gei'nteresseerde lezer, 
volstrekt ondoordringbaar. Anders dan in het pro
gramma van 1994 is geen poging gedaan tot een 
nadere plaatsbepaling van de Nederlandse sociaal
democratie, ook niet ten opzichte van de ontwikke
lingen elders in Europa. Conceptueel is het pro
gramma uitgesproken zwak. 

Doordat weinig afstand is genomen van het 
gevoerde beleid - het programma vertoont sterke 
trekken van een 'voorjaarsnota' voor Paars 11 - ont
breekt het aan een serieuze verantwoording van 
wat in de afgelopen vier jaar is gebeurd. Tevergeefs 
zoekt men bijvoorbeeld naar een beoordeling van 
Srebrenica en de gevolgen daarvan voor de 
Nederlandse defensiepolitiek; tevergeefs naar een 
plaatsbepaling ten opzichte van het 'poldermodel'; 
tevergeefs naar een evaluatie van de marktwer
kings- en dereguleringsoperaties die in gang zijn 
gezet. 

Sommige waarnemers menen dat het verkie
zingsprogramma niet meer is dan een bijdrage aan 
gewenste beeldvorrning, een onderdeel van een 

16. Vgl. bijv. Jacqueline Cramer, 'Van 
status aparte naar integratie van milieu
beleid ' , in : Ben Dankbaar / Frans Becker 
(red.), Economisch beleid in een onderne
mende samenlevina, Houten/ Diegem 
1997, p.181 -2o6. 

uitgekiende campagne. De presentatie van het pro
gram is vanuit die optiek een media-event, meer dan 
het begin van een debat in de eigen partij. '7 Hoe 
waarheidsgetrouw deze opvatting ook mag zijn, 
voor de beoordeling van het verkiezingsprogramma 
schiet zij tekort. Wie de geschiedenis van de PvdA
programma's kent, weet dat deze, bewust of onbe
wust, ook steeds de weerslag zijn van heersende 
opvattingen in de sociaal-democratie. 

Zo weerspiegelt Een wereld te winnen onvermij
delijk bepaalde patronen in het huidige sociaal
democratische denken. Het gebrek aan ambitie om 
het openbaar bestuur te vernieuwen - uitgezon
derd een krachtig pleidooi voor overheidsfinancie
ring van politieke partijen (sic!); de onzekerheden 
over de toekomst van de ruimtelijke ordening; het 
gebrek aan helderheid over de verhouding tussen 
markt en overheid; het verder wegzakken van de 
internationale orientatie van de Nederlandse soci
aal-democratie: het is zonder a! te vee! moeite te 
vinden in het program. 

De tomeloze ambitie op onderwijsgebied blijft 
evenmin verborgen: een rozenkrans van wensen in 
een curieuze mengvorm van overheidsbemoeienis 
en stimulering van zelfbeheer. Ofhet onderwijs aan 
a! deze wensen kan voldoen (bestrijding van ach
terstanden en achterstelling; meer aandacht voor 
ontplooiingskansen voor kinderen; meer aandacht 
voor nieuwe technologie; verdere invoering zelfbe
heer; betere prestaties; verlengen van schooltijd; 
etc .) is geen serieus punt van discussie. Juist het 
onderwijsveld zelf komt er in het program nogal 
bekaaid af. 

Men kan dus niet beweren dat Een wereld te win

nen niet ambitieus is. lntegendeel. Maar waar alles 
prioriteit heeft, is niets belangrijk. Een debat over 
een dergelijk programma, is onvermijdelijk gericht 
op de wensenlijstjes; niet op de onderliggende 
ideeen voor progressieve politiek. De totstandko
ming van en besluitvorming over het verkiezings
programma Iaten zien hoe gebrekkig de PvdA als 
politieke organisatie zijn koers uitzet. De opstelling 
van het program illustreert hoe besloten en ge'infor
maliseerd de besluitvorrning is geworden. Er is 
nauwelijks een poging gedaan om in het program 

17. Vgl. voor een dergelijke invalshoek: 
Mark Kranenburg, 'Weg met de pro
gramma 's', in: NRC Handelsblad, 16 
oktober '997. 
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een consistente politieke richting uit te zetten- ter
wijl daaraan in een tijd van buitengewoon snelle 
maatschappelijke veranderingen wellicht meer 
behoefte is dan aan a! snel achterhaalde wensenlijst
jes . 

Van een serieus debat op hoofdlijnen is, tenslot
te, ook nauwelijks sprake geweest. Wat resulteert 
is een tekort aan gemeenschappelijk gedeelde 
orii.~ntatie. 

Op weg naar Paars I I 

De wijze waarop het verkiezingsprogramma tot 
stand is gekomen is geen incident. Wanneer men de 
verkiezingscampagne en de formatiebesprekingen 
tot nu toe aan een nadere beschouwing onder
werpt, valt het gebrek aan richtinggevende en con
sistente politieke opvattingen op, evenals de toege
nomen geslotenheid van het politieke circuit. 

Dat de verkiezingscampagne van de PvdA rond
om Kok is gedrapeerd is begrijpelijk. Dat het ver
kiezingsprogramma daarin nauwelijks een rol 
speelde, is daarvan geen noodzakelijk gevolg. De 
prijs voor de beste campagne, die de PvdA werd 
toegekend, is onder meer gegeven voor de consis
tentie van de boodschap. Deze luidde echter 'Sterk 
en sociaal', niet 'Een wereld te winnen' . Vee! poli
tiek-inhoudelijke thema's die in de campagne een 
rol hebben gespeeld- 'het groene poldermodel', 
'de granieten hoekstenen voor een nieuw belasting
stelsel', :,de light-rail plannen' - komen niet in het 
verkiezingsprogramma voor. Overigens volgden 
andere partijen dezelfde werkwijze; er zijn vee! 
nieuwe ideeen, vaak eendagsvliegen, in de campag
ne gepresenteerd . De belangrijkste consistentie 
bestond in het volgen van de randvoorwaarden en 
berekeningen van het Centraal Plan Bureau. 

De (in)formatieperiode die op de verkiezingen 
is gevolgd, wordt natuurlijk gekenmerkt door 
beslotenheid. Die beslotenheid is niet aileen voor
waarde voor succesvoile onderhandelingen, maar 
ook een neveneffect van voortzetting van een be
staande regeringscoalitie. De spelers (informateurs 
en onderhandelaars) kennen elkaar en het speelveld 
door en door. Aileen al daarom zou trouwens een 
'extern' informateurschap te verkiezen zijn ge
weest, nu blijkt dat de forma tie wordt gebruikt om 
ingrijpender beslissingen voor te bereiden. 

De beslotenheid is echter doorgeschoten. Niet ten 
onrechte ontstaat het beeld van een gesloten circuit 
van besluitvormers ('regenten') die zich aan ingrij
pende beslissingen over de toekomst verbinden . 18 

De ambtelijke ondersteuning en invloed nemen, 
door de continuiteit in de coalitievorming, toe; het 
gewicht van de oude overlegorganen zoals de SER 

en Stichting van de Arbeid wint opnieuw aan 
belang, zoals blijkt uit de advisering over de hervor
ming van het belastingstelsel en over marktwerking 
in de uitvoering van de sociale zekerheid. Hoezo, 
primaat van de politiek? 

De politieke !eiders opereren daarbij betrekke
lijk los van hun politieke achterban. Van een pro
grammatische binding is, mede door de aard van 
het program zelf, nauwelijks sprake. Juist het hier 
gesignaleerde gebrek aan gemeenschappelijke 
orientatie wreekt zich in deze situatie. Daardoor 
krijgt de formatie het karakter-van een tombola, 
waarvan de uitkomsten onvoorspelbaar zijn . 
Degenen die deel uitmaken van het gesloten be
leidscircuit lijken zich van dit probleem nauwelijks 
bewust te zijn. lntegendeel, zij stralen vooral tevre
denheid over de Nederlandse overleg-traditie uit. 
De formatie, als minst gecontroleerde schakel in 
ons politiek proces, client zich dan al gauw aan als 
de plaats waar de knopen worden doorgehakt. 

Als de formatie maatgevend is voor wat een 
nieuw kabinet in petto heeft, dan kurmen we ons 
voorbereiden op een periode van besloten besluit
vorming aan de top die vergelijkbaar is met die uit 
de jaren vijftig; aileen zijn nude politieke en sociale 
!eiders niet meer vanzelfsprekend verbonden met 
een goed georganiseerde achterban . 

Een wereld te winnen 

Juist een partij die langere tijd regeringsmacht 
draagt, zal van tijd tot tijd haar positie moeten mar
keren ten opzichte van de beleidsmachinerie en van 
de vanzelfsprekendheden van de politieke mode. 
Een zelfstandige politieke positie is nodig om 
afstand te scheppen tot de vierde en vijfde macht en 
tot de ailedaagse beleidsproductie. Elke politieke 
forma tie - maar zeker degene die voor langere tijd 
aan de macht is - loopt het risico dat het politiek 
program vervluchtigt tot accenten bij ambtelijk tot 
stand gekomen consensus . 

1 8. V gl. bijvoorbeeld het hoofdredac
tioneel commentaar 'Regentesk ' , in: de 
Volkskrant, 3 juni 1998. 
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Tegelijkertijd client een eigen programmatische 
positie om afstand te houden tot de opinies van alle
dag. Een partij als de PvdA kan niet koersen op 
enquetes alleen, maar zal voor haar opvattingen zelf 
steun moeten verwerven. Voor de sociaal-demo
craten geldt de opdracht te laveren tussen de Scylla 
van de fixatie op het beleid en de Charibdis van het 
najagen van de mode van de dag. Alleen dan heeft 
een partij als de PvdA een toegevoegde waarde in 
het proces van politieke menings- en besluitvor
ming. Zonder een dergelijke zelfstandige, oriente
rende functie voor partijen, wordt de grondslag van 
het partijenstelsel op den duur aangetast. 

Herstel van de positie van politieke partijen is 
geen verloren race. Zelfs Van Doorn heeft de hoop 
nog niet opgegeven: 'Het moet mogelijk zijn de 
parlementaire democratie opnieuw te doordenken 
en gestalte te geven overeenkomstig de nieuwe 
condities waaronder ze moet fungeren. Het is pri
mair aan de bestaande partijen die uitdaging te aan
vaarden. Laten ze de dingen op hun beloop, dan 
zullen ze meer en meer in een luchtledig komen te 
verkeren, gepasseerd door wie voldoende macht 
heeft om zijn wil door te zetten, en gemeden door 
wie zich in zijn onmacht alleen gelaten voelt.' 

De afgelopen periode wordt gekenmerkt door 
marginalisering van de zelfstandige rol van politieke 
partijen, inclusief de PvdA. De urgentie van het 
vraagstuk zal toenemen. Het zal onvermijdelijk een 
centraal thema moeten zijn in het debat over de 
toekomstige organisatie en werkwijze van de PvdA. 
Het besef daarvan lijkt echter nog nauwelijks door
gedrongen tot hen, die het debat over de organisa
tie en werkwijze van de PvdA in gang moeten zet
ten. 

Ook als regeringspartij heeft de PvdA voldoen
de mogelijkheden voor een andere opstelling, en 
hoeft zij niet te berusten in een positie in de marge 
van het politieke bestel. De partij zal moeten inves
teren in het formuleren van een gemeenschappelijk 
orientatiekader. Het gaat daarbij om vragen van 
internationale aard: het doordenken van de conse
quenties van de verbreding en verdieping van 
Europese integratie; de rol van de nationale samen
leving en overheid daarbij; het vraagstuk van vre-

deshandhaving onder nieuwe voorwaarden; etc. 
Het gaat ook om de vormgeving van publieke voor
waarden voor individuele ontwikkeling: in het 
onderwijs, de sociale zekerheid, de volkshuisves
ting, de cultuur. Het gaat om het vaststellen van de 
grenzen aan individuele welvaart en vrijheid, waar 
zij op onaanvaardbare wijze vrijheid en welvaart 
van anderen aantasten . En het gaat om de wijze 
waarop ons land de nieuwe internationale econo
mie tegemoet moet treden: op het gebied van de 
infrastructuur; met betrekking tot de aanpassing 
van ons fiscale stelsel; en met behulp van welke 
mechanismen (deregulering, marktwerking of 
publieke sturing?). 

Niets staat het organiseren van ongegeneerde 
debatten in de weg; over de leidende principes bij 
de uitvoering van de sociale zekerheid, bijvoor
beeld. Zij kunnen dienen als tegenwicht tegen de 
beleidsconsensus die zozeer de huidige politieke 
arena beheerst, maar ook tegen de machtspolitiek 
en beslotenheid die zich van de PvdA meester heeft 
gemaakt. De durf die daarvoor nodig is, is trouwens 
niet gebaat bij de huidige politieke mores in de 
PvdA. Belangrijke vraag daarbij is: wie neemt het 
initiatief? Noch het partijbestuur, noch het lokale 
(bestuurs)kader, noch de landelijke politici worden 
daartoe op dit moment uitgedaagd, geprikkeld of 
gedwongen. 

Er is tegelijkertijd een andere politieke mentali
teit nodig: ontvankelijkheid ·en openheid ,voor het 
debat, voor afwijkende en tegendraadse opvattin
gen. Verantwoording is gebaat bij goed werkende 
formele procedures; maar vooral ook bij een 
bestuurlijke stijl die daarvoor ruimte biedt. 

Er is geen reden terug te verlangen naar de loopgra
venoorlog tussen 'Amsterdam' en 'Den Haag', tus
sen degenen die verantwoordelijkheid dragen voor 
de dagelijkse politiek en degenen die als gei:nteres
seerde partijleden de politiek volgen. Maar er is 
heel wat ruimte tussen het rumoer van weleer en de 
rust van het kerkhof van heden. De PvdA zou een 
begin kunnen maken door haar onuitstaanbare 
braafheid van zich af te schudden en degenen aan de 
tand te voelen die verantwoordelijkheid dragen. 




