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PVDA CONGRES 

De ritualisering 
van verkiezings-

' Groen Links was deze keer 
het eerst klaar. Begin sep
tember al verscheen het 
ontwerp - verkiezingspro-

programma s zouden uitlopen. Maar dat 
werd natuurlijk niet hard
op gezegd, zelfs niet op 
partijcongressen waar vrij

gramma van deze partij. 
Niet echt interessant, want 
Groen Links is in het die
ventaaltje van de politico
logie geen 'relevante par-

BART TROMP 
wel alles hardop werd 
gezegd. In feite ligt het nog 
gecompliceerder. Een ver
kiezingsprogramma is in 

Redacteur s &.P 

tij'. De kans dat de club van Rosenmöller deel uit
maakt van de volgende regering is nagenoeg nul. 
Het programma van Groen Links heeft daarom iets 
wanhopigs: het vertelt wat deze partij zou willen 
realiseren in de stille wetenschap dat ze daartoe niet 
in staat is. Maar dat geldt in mindere mate toch ook 
voor de vier 'relevante partijen' in Nederland. Ook 
al komen zij in de regering, dan nog zullen zij hun 
programma niet uit kunnen voeren . Geen enkele 
partij kan immers op eigen kracht het landsbestuur 
vormen. Bij de vorming van een regeringscoalitie 
wordt niet alleen over de verdeling van ministers
posten onderhandelt, maar worden ook de pro
gramma's tegen elkaar afgestreept. Het enige wat 
van een verkiezingsprogramma van een politieke 
partij in Nederland vast staat, is dat het niet zal wor
den uitgevoerd. 1 

Dat weten degenen die die programma's opstel
len natuurlijk ook. Daardoor krijgt een verkiezings
programma een dubbelzinnig karakter, want het 
kan altijd op twee manieren worden gelezen. Is het 
werkelijk een opsomming van wat een politieke 
partij zou willen doen als zij daartoe door de kiezers 
in staat wordt gesteld? Of heeft het weliswaar die 
vorm, maar is er al bij voorbaat wisselgeld in opge
nomen met het oog op de onderhandelingen met 
andere partijen over regeringsvorming? 

Toen bij de PvdA in het begin van de jaren tach
tig werd voorgesteld in het verkiezingsprogramma 
op te nemen dat alle zes nucleaire taken van de 
Nederlandse krijgsmacht zouden worden ge
schrapt, was bij voorstanders daarvan een belang
rijk argument dat onderhandelingen met coalitie
partners dan wel op niet meer dan twee kerntaken 

eerste instantie inzet van 
het politieke debat binnen een partij. Het is de 
neerslag van de interne machts- en krachtsverhou
dingen binnen een politieke partij. Dit heeft onver
mijdelijk gevolgen voor de interne samenhang van 
dat programma. Het kan ertoe leiden dat het meer 
gericht is op de partij dan op de kiezer, maar ook 
wel dat het dienst doet om zittende bewindslieden 
uit de wind te houden. Zo vernam ik een tijdje gele
den uit een langdurig en alleraardigst radio-inter
view met de criminologe J unger-Tas dat Wim Kok 
persoonlijk - zij het buiten haar om - teksten van 
haar voor het vorige ontwerp-verkiezingsprogram
ma van de PvdA had veranderd. 

Pas ·als de interne partij-strijd in een concept
programma is uitgekristalliseerd, krijgt het zijn 
functie in de concurrentie tussen partijen om de 
gunst van de kiezer. Maar welke is dat precies? In 
theorie zouden de staatsburgers zich nu met een 
rood potlood enkele avonden moeten terugtrekken 
om de verkiezingsprogramma's te lezen, te verge
lijken en op grond daarvan een voorkeur te bepa
len. Dit is geen gering karwei. Sinds jaar en dag 
worden die programma's verzameld en in één boek 
gebundeld, maar dat is dan wel een boek van vijf
honderd bladzijden. 2 Elk verkiezingsjaar worden er 
zo'n tienduizend van verkocht. Of ze ook gelezen 
worden is wat anders. Tienduizend is een indruk
wekkende oplage voor een boek over politiek in 
Nederland. Maar in verhouding tot het aantal kie
zers is dit een bijna verwaarloosbaar getal. Wie 
probeert na te gaan hoeveel programma's de poli
tieke partijen daarnaast zelf drukken en afzetten, 
komt erachter dat het ook hier om betrekkelijk 
kleine aantallen gaat. En dat, terwijl de verkiezings-
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programma's in de afgelopen kwart eeuw enorm in 
omvang zijn gegroeid. Ruw geschat beslaan ze per 
partij gemiddeld honderd bladzijden en duizend 
programpunten. 

Het is dus onwaarschijnlijk dat meer dan enkele 
tienduizenden kiezers één of meer verkiezingspro
gramma's onder ogen krijgen in verkiezingstijd. Bij 
de campagne speelt het programma alleen indirect 
een rol : voorzover politici of de media er stukjes 
uitpikken en die onder de aandacht van het publiek 
brengen. Tegen deze tijd is het verkiezingspro
gramma van de partij afgenomen en het bezit 
geworden van de electorale specialisten die met 
allerlei technieken uitdokteren wat voor dingen de 
beoogde kiezers mooi vinden en vooral: wat niet. 

De trend van deze jaren is om het verkiezings
programma - als het er al is - zoveel mogelijk bui
ten beeld te houden. Programma's binden politici 
en dat is maar lastig. Bij de vorige verkiezingen ver
klaarde de vorige voorzitter van de PvdA het met 
veel poeha gelanceerde verkiezingsprogramma Wat 
mensen bindt al na drie maanden voor 'uitgewerkt'. 
Partijleider Kok was twee keer zo genereus en vond 
het program pas na zes maanden 'achterhaald', zo
dat het zijns inziens niet nodig was er in de onder
handelingen over het regeerakkoord te veel aan
dacht aan te besteden. 

Partij zonder geheugen 

Wie dit alles in overweging neemt, vraagt zich af 
waarom politieke partijen weer zo onverveerd aan 
de opstelling van nieuwe verkiezingsprogramma's 
zijn begonnen, Zeker als er geen sprake van is dat ze 
zich eerst eens afvragen wat er van de vorige terecht 
is gekomen. In de PvdA is dat zeker niet gebeurd, 
terwijl het voordeel van een politieke organisatie 
boven een kiesvereniging er onder andere uit zou 
kunnen bestaan dat hier een institutioneelgeheugen is 
ontwikkeld waardoor leren van ervaring mogelijk is. 
Is het niet vreemd dat een partij, waarvan de leider 
(en hij niet alleen) de mond vol heeft over het door
slaggevende belang van 'kennisinfrastructuur' en 
waarvan de bewindsman van Onderwijs een 'ken
nisdebat' meent te hebben ontketend, het daar zelf 
zonder meent te kunnen stellen? 

Feitelijk is het belang van verkiezingsprogram-

ma's omgekeerd evenredig met de drukte die - een 
tijdje - in de media over de nieuwe ontwerp-pro
gramma's wordt gemaakt. Niettemin is het pro
gramma de enige inhoudelijke schakel tussen kiezer 
en gekozene. Alle gebazel over het toegenomen 
belang van personen in de politiek kan niet verhelen 
dat verkiezingen alleen maar democratisch kunnen 
worden genoemd als die personen op een herken
bare wijze ergens voor staan: hun programma. 

Dat was voor mij reden om met collega Hilie
brand aan de Leidse universiteit met studenten een 
proefonderzoek te doen naar de relatie tussen ver
kiezingsprogramma's van politieke partijen en het 
beleid van het 'paarse' kabinet. Een enorm karwei. 
Als het volledig zou worden uitgevoerd, zou het het 
enige onderzoeksproject in de sociale en culturele 
wetenschappen zijn dat aan de absurde eis van 
minister Ritzen zou voldoen dat aan een project 
tenminste veertig onderzoekers vijf jaar voltijds 
bezig zijn. Daarvan kon bij ons (dertien studenten, 
een half jaar niet voltijds) geen sprake zijn. Wij 
beperkten ons tot drie terreinen die zowel door de 
burgers als door de politieke partijen als van groot 
belang werden aangemerkt: sociale voorzieningen 
en werkgelegenheid; criminaliteit en openbare 
orde; minderheden. Binnen die drie terreinen zijn 
vervolgens kavels per student verdeeld: ziektewet, 
koppeling uitkeringen, gevangeniswezen, discrimi
natie, etcetera. 

Het onderzoek bestond eruit dat: per beleidska
vel werd nagegaan wat de vier grootste partijen 
(PvdA, CDA, VVD, D66) erover in hun programma 
hadden staan, wat daarvan terecht kwam in het 
regeerakkoord van het kabinet en in hoeverre het 
ook daadwerkelijk in beleid (wetgeving, toezeggin
gen van de regering aan de Kamer) is omgezet. 

Vanzelfsprekend ligt de relatie tussen program 
en beleid gecompliceerder dan hierboven gesugge
reerd. Er gebeurt de hele tijd van alles waarmee in 
verkiezingsprogramma's geen rekening is gehou
den, maar waarop wel politiek stelling genomen 
moet worden. De koers van de dollar pleegt geen 
rekening te houden met de financiële paragrafen in 
verkiezingsprogramma's van Nederlandse politieke 
partijen, evenmin als daarin het uitbreken van var
kenspest kon worden voorzien . 

1 . Dit artikel is te lezen als een samen
vatting en voortzetting van eerdere arti 
kelen van mijn hand over programma's 
van politieke partijen en die van de 
PvdA in het bijzonder: 'Het program! ', 

Socialisme &._Democratie, so ( 1993), 430-
4 33, en 'Het ~ewicht van geschreven 
programma's , Socialisme &._Democratie, 
S3 (1996), sB3 -sB1 . 

proarammo's 1 994, bijeengebracht en van 
een register voorzien door prof. dr. 
I. Upschitz, Den Haag, sou, 1994. 

2 . De laatste editie is Verkiezinos-
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Zulke verstorende invloeden zijn in het onderzoek 
zo goed mogelijk verdisconteerd. Maar daarna ble
ven er meer dan genoeg problemen over. 
Het eerste bestaat eruit dat in het algemeen verkie
zingsprogramma's als proarammo's heel slecht gefor
muleerd zijn. Ze blijken bol te staan van vage praat
jes, holle retoriek, tot niets verplichtende zinnetjes 
en luidruchtig gegaap. Aan discriminatie van 'min
derheden', bij voorbeeld, werden in alle vier pro
gramma's vrij veel woorden vuil gemaakt. Maar 
uiteindelijk komt geen van de vier ook maar met 
één concreet voornemen om er iets tegen te doen. 
Het blijft bij gelamenteer over hoe het erg het is en 
dat er wat aan gedaan moet worden. De voornaam
ste en eigenlijk enige aanpassing van wettelijke 
regels op dit terrein is in de lopende regeerperiode 
tot stand gekomen op basis van een rapport van de 
ILO, de International Labor Organisation. 

Waar de tekst van het programma wel houvast 
geeft, bedriegt niet zelden de schijn. De PvdA had 
in haar programma staan dat er in de nieuwe 
regeerperiode 8, 8 miljard op de overheidsuitgaven 
zou worden bezuinigd. De vvobeloofde 17,6 mil
jard 'om te buigen'. Het regeerakkoord bepaalde 
dat het I 8 miljard zou worden. Een normale kiezer 
zou hieruit afleiden dat de PvdA haar programma 
op dit punt niet waar had gemaakt. Maar in een 
radio-discussie met de financieel woordvoerder in 
de Kamer, Riek van der Ploeg, legde deze de luiste
raars en mij uit dat de achttien miljard uit het 
regeerakkoord eigenlijk hetzelfde was als de acht 
miljard uit het verkiezingsprogramma van zijn par
tij. Ik heb niet genoeg doorgeleerd in de economie 
om zijn uitleg te begrijpen en te onthouden. 

De resultaten van ons proefonderzoek zijn te 
divers om ze hier te kunnen samenvatten. Eén 
overheersende indruk was dat veel tegenstrijdighe
den tussen de programma's van de regeringspartij
en niet tot conflicten hebben geleid, dankzij het 
gunstige economische getij. Een andere dat verkie
zingsprogramma's na de verkiezingen geen grote 
rol spelen in de politiek. Dat is een weinig opbeu
rende conclusie voor wie vindt dat democratie 
inhoudt dat de staatsburger niet alleen op een partij 
kan stemmen, maar ook iets te zeggen heeft over de 
inhoud van de politiek. 

3. Citaten van Karin Adelmund in het 
artikel van Leonard Ornstein en Max van 
Weezel, 'Een programma schrijven met 
je poten in de modder', Vrij Nederland, 

Bijna vier jaar geleden werd het toenmalige ont
werp-verkiezingsprogramma van de PvdA allerwe
gen, niet het minst in de PvdA zelf, geprezen als een 
toonbeeld van zozeer begeerde 'vernieuwing'. 
Geen dor program, maar een 'essay' over hoe het 
verder met Nederland moest! Daar konden de 
andere partijen een puntje aan zuigen! Nu meldt 
Kamerlid en partijvoorzitter Karin Adelmund: 'Dat 
essay bleek tijdens de onderhandelingen over het 
regeerakkoord niet te operationaliseren'. Daarom 
moest er nu iets practisch en concreets komen.3 
Ziehier de geboorte van een dolkstootlegende. Het 
verkiezings'essay' van De Beus c.s. bestond uit 151 

paragrafen, die ieder concrete voorstellen bevat
ten. Het nieuwe ontwerp-programma van de PvdA 
bevat 301 paragrafen, waarvan zeer vele opvallen 
door het ontbreken van concrete voorstellen. Als 
de PvdA bij het vorige regeerakkoord heeft ingele
verd aan de vv o, dan lag dat niet aan het essay-ach
tige van het vorige programma, maar aan de kwali
teit van de onderhandelaars. 

Het ontwerp-proarammo als hifritueel 

De totstandkoming van dit ontwerp-programma is 
een toonbeeld van de 'partijvernieuwing' zoals die 
zich de laatste jaren is gaan aftekenen; vorig jaar al 
gedetailleerd - en onweersproken - in dit tijd
schrift in kaart gebracht voor wat betreft de periode 
1992-1996.4 Het begon met een breed samenge
steld 'programmaberaad', dat regelmatig vergader
de maar waarvan de leden alleen geen enkele ver
antwoordelijkheid ten aanzien van de opstelling van 
het ontwerp-programma hadden; bij de opstelling 
daarvan was het beraad dan ook niet betrokken. Er 
waren 'publieke ondervragingen' van bewindslie
den, en koppels van 'externe deskundigen' en poli
tici mochten het programmaberaad stimuleren. Er 
kwamen allerlei bijeenkomsten, naar ik aanneem 
onder auspiciën van het partijbestuur (maar duide
lijk was dat niet), waarbij deskundigen van binnen 
en buiten de partij vrijelijk met elkaar mochten dis
cussiëren over van alles en nog wat, waarna één 
iemand op grond daarvan een stukje schreef waarin 
- althans in mijn geval - van die discussie niets 
terug was te vinden. Zulke en andere stukken wer
den gepubliceerd in een moeizaam verkrijgbare 

1 1 oktober 1997. 
4· Bart Tromp, 'Inzake partijvernieu
wing', Socialisme &_Democratie, s 3, 
(1996), J0-43· 
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bundel , Enkele eenvoudi9e aedachten. Bouwstenen voor 
het verkiezinasproaramma, die verder geen naspeur
bare rol speelde bij de verdere wording van het ont
werp-verkiezingsprogramma. Er was ook nog een 
'congresconferentie ter voorbereiding op het ver
kiezingsprogramma', die volgens het al bekende 
vernieuwingspatroon bestond uit een aantal vrijblij
vende bijeenkomsten waarin zelfs de schijn werd 
vermeden dat hier iets van inl10udelijke keuzes 
werden voorbereid. Maar uiteindelijk schreef een 
heel klein clubje in de partijleiding (Adelmund, 
Melkert, Wallage) op eigen houtje het ontwerp
programma. Volgens het door de vorige partijvoor
zitter tot systeem verheven hefprincipe kregen 
bepaalde door dit groepje uitverkorenen de kans 
een steentje bij te dragen . En anderen niet. Op die 
manier laat dit concept zich inderdaad als een 
afspiegeling van de machtsverhoudingen in de PvdA 
lezen, maar aangezien elke openheid aan deze pro
cedure ontbreekt, vergt het omgeschoolde krem
linoiogen om deze in kaart te brengen. 

Zo duikt hier plotseling uit het niets in paragraaf 
'47 over kunstbeleid het voorstel op dat er in elke 
sector van de kunsten een 'moderator' wordt aan
gesteld die voor een periode van twee tot vier jaar 
de vrije hand (en het daartoe strekkende budget) 
krijgt. Hoe dit voorstel zich verhoudt tot het 
bestaande vierjaarlijkse kunstenplan (dat dan in 
feite zou worden afgeschaft) staat er niet bij, maar 
daar gaat het mij niet om. Waar het mij wel om gaat 
is dat dit voorstel in de afgelopen vier jaar nergens 
in de PvdA (en trouwens ook niet erbuiten) naar 
voren is gebracht, dus ook nooit onderwerp van 
politiek debat is geweest, laat staan onderdeel is van 
een consistente visie op kunstbeleid . De ouderen 
onder ons zien er een plotselinge herrijzenis in van 
het onberaden plan van de minister van Volks
gezondheid, Welzijn en Cultuur in het vorige kabi
net, om 'rijkskeurmeesters' voor de kunst in te 
stellen, een plan dat ook toen overigens geen enke
le grond vond in het toenmalige verkiezingspro
gramma van de PvdA en bij gebrek aan weerklank 
snel begraven werd. Hoe komt dit punt nu plotse
ling weer op en nog wel in het ontwerp-verkie
zingsprogramma? Toch niet omdat Karin Adel
mund Hedy d' Ancona heeft gevraagd 'om iets over 
kunst aan te leveren'? Of toch wel? 

5. Cf. 'De Haagse staat', N R c Handels
blad, 6 oktober 1997. 
6. Miehiel Zonneveld, 'De sociaal-demo-

Ander voorbeeld: als nieuw werd in de pers het 
punt 'de PvdA streeft naar direct gekozen burge
meesters ' (paragraaf 288) ontdekt. Maar in het 
vorige programma (paragraaf '3 1) stond dat punt 
ook al, zij het met de opmerking dat voor daartoe 
over te gaan wel een oplossing gevonden zou moe
ten worden voor de patstelling tussen raad en bur
gemeester die ontstaat als beiden rechtstreeks ge
kozen worden. In de afgelopen vier jaar is in de 
PvdA in het geheel geen debat gevoerd over deze 
kwestie, laat staan dat er een oplossing voor is aan
gedragen. Deze twee punten zijn exemplarisch: het 
ontwerpprogramma wordt door een paar politieke 
hobbyisten in en rond de partijleiding gevuld met 
uit de lucht geplukte voorstellen, die geen enkele 
basis hebben in gevoerd beleid en gevoerde discus
sie in de partij. De enige troost bestaat "'ruit dat er 
niets mee zal worden gedaan. 

Haastklus·voor het partijbestuur 

Om van deze tekst het officiële ontwerp-verkie
zingsprogramma van de PvdA te maken, moest de 
tekst besproken en goedgekeurd worden door het 
partijbestuur . Dat blijkt volgens een beproefde 
methode te zijn gegaan, waarbij de partijbestuursle
den de tekst 's zaterdags ontvingen om er op maan
dagavond over te beraadslagen. Helaas bleek toen 
dat er te wenig tijd was om dat op één avond te 
doen, maar vanzelfsprekend was verder uitstel on
mogelijk omdat de tekst de volgende dag naar de 
drukker moest.S 'De sociaal-democratie onwaar
dig', oordeelde Miehiel Zonneveld in Het Parool. 

'De luiken zijn weer dichtgeramd. In het verleden 
werd door het PvdA-bestuur en vooral de voorzit
ter tegenwicht geboden aan de Haagse binnenwe
reld van fractie en bewindslieden. Voor het eerst 
wordt het probleem van de dubbelfunctie van Adel
mund goed duidelijk. In geen partij is de Haagse 
binnenwereld zo de baas. Hier dreigt het meest 
troosteloze partijprogramma in jaren te worden 
gepresenteerd. Tenzij het partijbestuur zich serieus 
de vraag durft stellen of dit programma de sociaal
democratie waardig is. Maar als het er nog iets van 
wil maken, is het wel een paar nachtjes bezig. •6 Die 
hoop is dus ijdel gebleken, zie boven. 

'Programma' is eigenlijk een groot woord voor 
een catalogus die kritiekloos het gevoerde kabinets-

eratie onwaardig', Het Parool, 29 
september 1997 . 
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beleid in iets nieuwere versie bevat. 'Een stuk vol 
platte retoriek', concludeerde Mark Kranenburg in 
N RC Handelsblad, nadat ook hij had gewezen op 'het 
opmerkelijke verschil tussen het vorige PvdA ver
kiezingsprogramma en het werkelijke beleid' .7 
Maar in dit opzicht is het PvdA-ontwerp niet uit
zonderlijk. Politieke partijen willen steeds minder
behalve macht . Hun elites hebben er allerminst be
hoefte aan dat hun achterban en hun kiezers hen 
aanspreken op duidelijke uitgangspunten en harde 
beloften. Zwalken is de hoogste politieke wijsheid 
zolang je maar blijft drijven. 

Zowel de inhoud van dit ontwerp-programma, 
als de wijze waarop het tot stand is gekomen, de
monstreren enerzijds de ritualiserinB van het pro
aramma, anderzijds de diepe minachting in de PvdA 
top voor de partij als een organisatie van leden 
voorzover die iets anders zouden kunnen en willen 
dan klappen voor de leiders en geld geven. En maar 

7. Mark Kranen burg, 'Weg met de pro
gramma's', NRC Handelsblad, 16 oktober 
1997· 

klagen dat het zo slecht met politieke partijen gaat! 
Het zou natuurlijk heel goed anders kunnen. De 

PvdA verenigt nog altijd een unieke combinatie van 
talent, kennis, idealen en bestuurskracht. Het orga
niseren van een politieke partij komt erop neer die 
krachten op een ordentelijke en systematische 
wijze te mobiliseren. Het evalueren en opstellen 
van een verkiezings- (of beginsel)programma is 
misschien wel de meest aangewezen manier om dat 
te doen. Zo'n weg is indertijd op aansprekende 
wijze geschetst in de notitie Een nieuw beainselpro

aramma voor de Partij van de Arbeid? van Thijs 
Wöltgens, indertijd onder hoge druk van het partij
bestuur geschreven, zodat dit daarna voldoende tijd 
had om deze zo diep mogelijk in een bureaulade te 
verstoppen. 8 Niettemin herinnert ook deze tekst 
eraan dat de onbeschaamd ingeslagen weg naar ver
dere oligarchisering van de PvdA noch het enige, 
noch het juiste pad is . 

8. Thijs Wöltgens, Een nieuw beainselpro
Bramma voor de Partij van de Arbeid?, 
Amsterdam, Partij van de Arbeid, 
november 1996. 
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