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PVDA CONGRES 

Kiest de PvdA de 
verkeerde partij? 

Begin oktober werd het 
PvdA-verkiezingsprogram
ma op een prachtige lokatie 
in Rotterdam aan de pers 
gepresenteerd. Vanuit de 
oude vertrekhal van de 

Pleidooi voor een Vervolgens worden enkele 
klemmende vragen opge
worpen voor de partij
organisatie van de toe
komst. Dit alles mondt uit 
in een pleidooi voor een 
nieuwe Commissie Partij 
vernieuwing. 

'Van Kemenade 11' 

Holland Amerika Lijn werd 
meegedeeld dat er 'een 
wereld te winnen' was. 
Ruim een maand later kre
gen de partijleden het pro
gram in een speciale editie 
van ledenblad PRO toege-

JACQUES MONASCH 

Medewerker van het Centrum voor Lokaal Bestuur Wat voorif 9in9 2 

van de Wiardi Beekman 'StichtinB Een in haar eigen democra
tie vastgelopen partij, ge-

zonden. Op zichzelf was het een fraaie geste om alle 
leden -en niet slechts de afdelingssecretarissen- met 
het verkiezingsprogram te laten kennismaken. De 
vraag is evenwel of intensieve beïnvloeding van de 
inhoud van het program door diezelfde leden werd 
beoogd. Inmiddels waren namelijk vier van de zes 
weken die beschikbaar waren voor amendering ver
streken. 

Over de toekomst van de PvdA als ledenorgani
satie en het type politieke vereniging dat zij moet of 
wil zijn wordt steeds vaker binnen de PvdA gespro
ken. Berichten over toenemende centralisatie en 
professionalisering, het 'dubbelmandaat' van de 
partijvoorzitter, de onduidelijke positie van de 
gewesten en het wegkwijnen van veel kleine afde
lingen, maar ook de bij het kader heersende onze
kerheid over de politieke koers, vormen hiervan de 
achtergrond. 

Na het partijvernieuwingsrapport Een partij om 

te kiezen van de zogeheten Commissie Van 
Kemenade van begin jaren negentig is de vraag 
opnieuw urgent voor welke partij de PvdA nu 
eigenlijk aan het kiezen is. Wordt er wel gekozen 
bijvoorbeeld tussen het zijn van een moderne 
kaderpartij of een catch all party naar Amerikaans 
voorbeeld of wordt elke keuze vermeden? En in 
welke richting ontwikkelt de partij zich dan de 
facto? In dit artikel wordt een eerste analyse van de 
fase van partijvernieuwing sinds het rapport van de 
Commissie Van Kemenade in 1991 gegeven 1 • 

combineerd met het on
vermogen zichzelf aan de haren uit het moeras te 
trekken leidden tot het rapport Van Kemenade . In 
1991 was de conclusie van de Commissie Van 
Kemenade over de staat van de partij ongekend 
hard: 'De actieve leden vertegenwoordigen niet de 
leden in het algemeen en al helemaal niet de kie
zers, noch in de politieke opvattingen, noch wat 
betreft maatschappelijke positie. Zij vertegenwoor
digen alleen zichzelf. Zo hard hebben zelfs de 
meest fervente vernieuwers zich nadien niet uitge
laten3. De partijvernieuwin,g die na 199 1 zijn beslag 
heeft gekregen valt in drie categoriëen uiteen. Ten 
eerste de formele structuurwijzigingen op grond 
van het rapport Van Kemenade zelf. Voorbeelden 
hiervan zij de centrale kandidaatstelling voor de 
Tweede kamer en de afschaffing van de partijraad. 
Ten tweede veranderingen in de cultuur door 
manasement by speech en het invoeren van een aantal 
nieuwe methoden en vormen. Een bekend voor
beeld hiervan is de toespraak van partijvoorzitter 
Rottenberg op het Festival van het Centrum voor 
Lokaal Bestuur in 1 99 2 in Deventer. Daar riep hij 
de PvdA-bestuurders op om de slotbrug neer te 
halen en het stadhuis uit te komen. Nieuwe vormen 
van openheid werden georganiseerd middels 
briefings en congresconferenties om actuele debat
ten te kunnen voeren en vaste procedures open te 
breken. 

Ten derde was er partijvernieuwing naast of 
tegenover de bestaande partijorganisatie-structuur. 
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Men zou dit kunnen omschrijven als 'de omweg als 
methode'. Voorbeelden hiervan zijn het PvdA-fax
Vlugschrift naast het bestaande partijperiodiek 
PRO; een succesvolle informele jongerenorganisa
tie Niet Nix naast de officiële jongerenorganisatie J s. 
Om mensen uit de marktsector bij de partij te 
betrekken werd het Kenniscentrum voor 
Bedrijfsleven en Arbeid, eveneens met een eigen 
orgaan, opgericht. Naast de oude verenigingsstruc
tuuur werd tevens een versterking van de maat
schappelijke positie van de vereniging gezocht. 
Daarvoor werden een veertigtal zogenaamde 
ROSA-steden uitgekozen. Daar ging het 'Centra 
project' tot 1994 aan vooraf. Dit ROSA-project 
moet de nagestreefde vermaatschappelijking ont
wikkelen en vormgeven. 

Tot welk partijtype behoren of leiden nu deze 
ontwikkelingen en innovaties? In hoeverre is aan
sluiting gezocht bij de analyse uit bijvoorbeeld het 
rapport Van Kemenade? 

Het type partij 
In het debat over de toekomst van politieke partijen 
komen binnen de PvdA uiteenlopende type politie
ke organisaties in beeld. Voor velen staat het tradi
tionele beeld van een vereniging gericht op pro
grammatische en emancipatoire ontwikkeling nog 
fier overeind. Inhoud en programma staan voorop, 
de leden van de vereniging bepalen de koers. 

De kiesvereniging geldt daar tegenover als het 
schrikbeeld. Er is grote huiver voor het Ameri
kaanse model, waarbij de partij voornamelijk steunt 
op personen, op de politiek-maatschappelijke aan
trekkingskracht van politieke leiders. De partij als 
kiesvereniging komt slechts tot leven rond verkie
zingen en gaat weer in ruste tot de aanloop naar de 
volgende verkiezingen. In een kiesvereniging heeft 
de partijleiding niet alleen de ideologische maar ook 
de partijveren afgeschud. 

Voor een goed begrip is het hier van belang om 
twee typen organisaties te onderscheiden om de 
ontwikkelingsrichting van bijvoorbeeld de PvdA 
aan te kunnen toetsen. In de literatuur komen als 

opvolgers van de traditionele massapartij (die 
behoort allang tot het verleden) twee 'ideaaltypen' 
voor, de moderne kaderpartij en de catch-all partij. 

De term moderne kaderpartij is in 1990 gemunt 
door de Leidse politicoloog Ruud Koolé. De 
belangrijkste oorzaken die geleid hebben tot veran
deringen in de positie van politieke partijen hangen 
samen met wijzigingen in de sociale stratificatie en 
technologische ontwikkelingen. Met dit laatste 
wordt vooral gedoeld op de nieuwe communicatie
mogelijkheden tussen kiezer en gekozene. Volgens 
Koole hebben deze ontwikkelingen niet geleid tot 
een neergang van politieke partijen. Sinds de zesti
ger jaren is er in de structuur van politieke organisa
ties vooralsnog weinig veranderd. Wel is er sprake 
van een forse achteruitgang in het ledenaantal, er is 
een op en neer gaande beweging in de machtsver
houding tussen de centrale en decentrale partijor
ganen, partijen zijn daarnaast losser komen te staan 
ten opzichte van verwante maatschappelijke organi
saties. Tegen deze achtergrond ontwikkelde Koole 
de notie van de moderne kaderpartij, voornamelijk 
gebaseerd op de Nederlandse situatie. 

Als kenmerken daarvan gelden: 
1. In de verhouding top-basis ligt het overwicht 
bij de top 
2. Er is wel een duidelijke verantwoordings
plicht naar het partijkader 
3. Partijen kennen een lage participatiegraad 
4· Leden zijn van belang als recruterings- en 
inkomstenbron. 
5. Er is een sterke fixatie op de kiezers, maar 
niet op het gehele electoraat; campagnes rich
ten zich op de politieke leider. 
6. In de organisatie- en financieringsstructuur 
treden geen veranderingen op. 

Koole schetst dit beeld van een moderne kaderpar
tij, omdat dit meer recht zou doen aan de feitelijke 
ontwikkelingen dan de traditionele massapartij. 
Maar een volstrekt ander partijtype is er niet mee 
naar voren gekomen, concludeert Koole. 'De orga-

1 • Een partij om te kiezen. Rapport van de 
commissie- Van Kemenade, Amsterdam, 
1991 -

Amsterdam, 1997, blz. 38 ev. van Michels. Afscheid van de partijde
mocratie, ' in: Socialisme en Democratie, 

jrg. 52, nr.2, 1995, blz. 93 ev. en: 
'Inzake Partij vernieuwing', Socialisme en 
Democratie,jrgnr. 1, 1996. 

l. Dit deel van de tekst tot de passage 
'de teloorgang van de moderne kader
partij is grotendeels gebaseerd op tek
sten van het door de auteur geschreven 
Jaarbericht 1996197 van het c LB Nieuwe 
Rozen: de PvdA oelokaliseerd, 

3· Voor de kritiek van Tromp op het 
rapport van de commissie-Van 
Kemenade, zie 'Partijvernieuwing?, in: 
Socialisme en Democratie, jrg. 49, nr. 1, 
1992, blz. 25 ev. 
Voor een uitgebreide kritiek op de par
tijvernieuwing sinds het rapport-Van 
Kemenade zie: Tromp, B., 'De vloek 

4· Koole, R., De opkomst van de moderne 
kaderpartij, Utrecht, 1992. 
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nisatiestructuur bleef gericht op de integratie van 
de massa, terwijl de 'massa' zich steeds minder in 
partijen liet inkapselen'>. En politieke partijen heb
ben zich evenmin ontwikkeld tot electorale machi
nes terwijl de kiezersmarkt dit wel verlangde. De 
spanning tussen interne partijdemocratie en elec
torale en politieke effectiviteit wordt volgens Koole 
in moderne kaderpartijen opgevangen door relatief 
grote invloed toe te kennen aan de partijtop. Die 
top moet telkens achteraf verantwoording afleggen 
aan het partijkader. Volgens Koole hoeft 'het 
democratisch gehalte van partijen hier niet per se 
onder te lijden.' Maar deze spanning maakt de 
moderne kaderpartijen wel kwetsbaar. 

Koole hecht grote normatieve waarde aan het feno
meen van de moderne kaderpartij. Deze voorkomt 
een ontwikkeling in de richting van de catch-all par
tij. Voor Koole is de catch all partij een schrikbeeld. 
De moderne kaderpartij is een organisatievorm om 
deze catch all partij af te wenden. Op basis van zijn 
onderzoek ( 1990) naar Nederlandse politieke par
tijen, waaronder de PvdA, meent Koole dat deze 
niet aan het transformeren zijn in catch-all partijen 
naar Amerikaans voorbeeld. 

Daarmee ontzenuwt Koole de beroemde stel
ling van Kirchheimer - de naamgever van de catch 

all-party - dat politieke partijen zich onafwendbaar 
in die richting zouden bewegen op ideologisch, 
organisatorisch en electoraal vlak6 • Dit zou met 
name komen door het wegvallen van traditionele 
achterbannen en het ontstaan van een brede mid
denklasse. Politieke partijen worden daardoor 
gedwongen 'de wet van de electorale markt' te aan
vaarden. De oude ideologische verschillen verva
gen teneinde zoveel mogelijk kiezers te kunnen 
winnen. Het zijn vooral issues die breed in de 
samenleving worden gedragen waar partijen zich 
op gaan concentreren. Dit wordt door Kirchheimer 
beschreven als 'het verdwijnen van oppositie'. 

Net als bij de moderne kaderpartij kunnen de 
belangrijkste kenmerken van de catch all partij op 
een rij worden gezet: 

1 . Drastische reductie van het ideologische 
karakter van de partij 

s. !bid blz. 412 . 

6. Krouwel, A., 'Partijverandering in 
Nederland. De teloorgang van de tradi
tionele politieke partij?' in: Voerman, G. 
(red.), Jaarboek Documentatiecentrum 

2. Versterkte positie van de politieke leiders. 
3. Een verzwakte positie van de leden binnen 
de partij-organisatie 
4· Electoraat uit alle bevolkingsgroepen 
5. Samenwerking met belangengroeperingen 
6. Gecentraliseerde en professionele organisa
tie 

Sinds zijn onderzoek naar en beschrijving van de 
moderne kaderpartij door Koole in 1990 heeft een 
aantal majeure veranderingen binnen de PvdA 
plaatsgevonden. Op grond daarvan wil ik hier de 
stelling verdedigen, dat zonder ingrijpen de dagen 
van Koole's moderne kaderpartij, althans voor de 
PvdA, zijn geteld. 

Veranderinaen in de PvdA 

In vogelvlucht schetsen we nu de belangrijkste wij
zigingen in de PvdA sinds 1991, die zouden kunnen 
duiden op een ontwikkeling in de richting van een 
catch all partij dan wel van het instandhouden of 
juist versterken van de moderne kaderpartij. 

In de Den Uyl-lezing van 1995 verklaarde de 
politiek leider van de PvdA dat de ideologische 
veren moeten worden afgeschud. Daarmee werd 
de traditionele ideologische oriëntatie van de 
PvdA, naar het schijnt definitief, op sterk water 
gezet. Eerder al kwam een ideologisch kernpunt in 
het programma van de PvdA, de solidariteit in de 
sociale zekerheid, onder sterke druk te staan. In de 
laatste jaren heeft die opstelling bij ingrijpende 
bezuinigingen op de WAO, de privatisering van de 
Ziektewet en de ingrepen in de Nabestaandenwet 
moeten plaatsmaken voor meer marktwerking in 
de sociale zekerheid. 

De organisatiestructuur van de PvdA is sterk 
gewijzigd. De partijraad is conform de aanbevelin
gen van de Commissie Van Kemenade afgeschaft. 
De kandidaatstelling voor de Tweede Kamer is 
gecentraliseerd. Er is een groot aantal beeldbepa
lende vertegenwoordigers in de landelijke politiek 
gekomen zonder partijcarrière, wat heeft bijgedra
gen tot een verdere vermaatschappelijking van de 
partij. Door de centrale kandidaatstelling is de rol 
van de gewesten teruggedrongen. Door de 
afschaffing van de partijraad is de verantwoordings-

Nederlandse Politieke Partijen 1 99 S, blz. 
168 ev. De omschrijving van de 'catch 
all' partij van Kirchheimer is gebaseerd 
op de samenvatting van Krouwel. 
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plicht van de partijtop aan het kader van zijn belang
riijkste momenten ontdaan. Van de countervailinB 

power van het partijcongres - door de Commissie 
Van Kemenade in de plaats gedacht van die van de 
partijraad - is weinig terecht gekomen. Partij
congressen moeten het nu slechts hebben van 'toe
vallige interventies' gericht op de actualiteit van dat 
moment, zoals op het congres in februari 1996 de 
ingrepen in de Ziektewet het beeld bepaalden. De 
countervailinB rol van de partijraad tegenover de par
tijtop is evenmin door het partijbestuur overgeno
men. Het partijbestuur heeft in de geschiedenis van 
de PvdA zelden onzichtbaarder en krachtelozer 
geleken. 

Het aantalleden van de PvdA is sinds 1990 afge
nomen van 91.ooo in 1990 tot ongeveer 63.000 

leden in 1997. De PvclA-campagnestrategie in 1994 
was een catch-all strategie gericht op stemmen
maximalisatie. Het is onwaarschijnlijk dat daar in 
1998 verandering in zal komen. De onderlinge ver
schillen in electorale positie zijn zo klein, de afstand 
tussen de hoofd- en de nooduitgang (door het 
onvoorspelbare zwevende kiezersblok) zo gering, 
dat maximalisatie meer dan ooit noodzakelijk is. 

Voor wat betreft de financieringsstructuur van 
de leden heeft de PvdA zich in 1996 uitgesproken 
voor rechtstreekse financiering van politieke partij
en, hetgeen het belang van inkomsten uit het leden
aantal zal relativeren. Bovendien steunt de PvdA 
het voornemen om de specifieke geldstromen van
uit de rijksoverheid op te nemen in lump-sum 
financiering. Daardoor bestaat de kans dat het pro
gramma van de afzonderlijk gefinancierde nevenin
stellingen binnen een gecentraliseerd beleidspro
gramma wordt opgenomen. 

Om tegenwicht te bieden tegen het worden van 
louter 'regeringspartij' heeft de partij blijvend uit
eenlopende rapporten vervaardigd en daarmee 
debatten geëntameerd. Dat is in de afgelopen 
periode met overtuiging gebeurd. Het rapport 
Sociale Zekerheid bij de Tijd is daarvan het meest ge
slaagde voorbeeld . 

In Nieuwe Rozen concludeerde ik begin 1997 dat 
ontwikkelingen als hierboven beschreven wijzen in 
de richting van een catch all-partij. Dat betekent 
uiteraard niet dat de PvdA reeds een catch all partij 
zou zijn. Maar op alle criteria van Koole's moderne 
kaderpartij scoren de lichte en ingrijpende ontwik
kelingen in de PvdA sinds 1990 negatief. De bewe-

ging is contrair aan de toen nog door hem geschet
ste. Er kan zeker gewezen worden op enkele tegen
voorbeelden: vermaatschappelijking (onder andere 
via het ROSA-project en Kamerleden van buiten het 
partijcircuit) en op eigenstandige creativiteit ('de 
omweg als methode') naast bestaande kaders. Het 
zijn met name deze laatste twee ontwikkelingen die 
niet aansluiten bij de ontwikkeling naar de catch all 
partij. Maar deze kunnen die ontwikkeling alleen 
keren als zij aantoonbaar de koers en de cultuur van 
de partij beïnvloeden. Daarvoor ontbreken de insti
tutionele waarborgen. 

Hoasse zuiskracht 
Recent hebben zich twee nieuwe ontwikkelingen in 
de PvdA voorgedaan die de beweging in de richting 
van de catch-all partij danig hebben versterkt. Ik 
doel hier op de opstelling van het verkiezingspro
gramma en de kandidaatstelling voor de nieuwe 
Tweede Kamer-lijst. 

Om met het eerste te beginnen: het door het 
partijbestuur ingestelde programberaad is dit voor
jaar gestart met veel open discussies. Maar na de 
zomer heeft de Haagse leiding het proces naar zich 
toegetrokken. Zelfs in zo'n mate dat het oorspron
kelijke programberaad de slottekst van het program 
niet heeft geaccordeerd, terwijl het partijbestuur, 
de opdrachtverlener, slechts drie-en-een-half uur 
kreeg om de concept-tekst te bediscussiëren. De 
reden: 'de volgende dag moest het naar de druk
ker'. Geconcludeerd moet dus worden, dat de tek
sten door de 'Haagse parlementaire poot' werden 
opgesteld, dat de door het PB ingestelde commissie 
buiten werking is gesteld en dat het PB een tekst 
gepresenteerd heeft gekregen die niet werd geac
cordeerd door het door hem zelf ingestelde officiële 
beraad. 

En dan de kwestie van de kandidaatstellingspro
cedure. Uit betrouwbare bron valt te vernemen, 
dat het eindresultaat van de Commissie Dunning, 
ingesteld om het partijbestuur inzake kandidaatstel
ling te adviseren, tot twee keer toe in informeel 
overleg is besproken met de politieke trojka Kok, 
Wallage en Adelmund. Er moet nog antwoord 
komen op de vraag of, en zo ja in welke mate, de 
finale lijst in opnieuw gewijzigde vorm naar het 
bestuur van de PvdA werd gezonden. Waar het hier 
evenwel om gaat, is dat ook hier de mogelijkheid 
werd gecreëerd om in 'Haagse vertrekken' tijdens 
de procedure en buiten de formele afspraken om te 
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interveniëren. En dat terwijl de Commissie 
Dunning niet de partijtop, maar de leiding van de 
vereniging, het partijbestuur, direct moest advise
ren. 

Bij beide procedures is dus sprake van verder
gaande Haagse, parlementaire centralisatie binnen 
de partij en werd er ingegrepen in de formele pro
cedure. In beide gevallen had het bestuur van de 
ledenorganisatie feitelijk het nakijken. Hier ont
breekt dus het noodzakelijke dualisme en 'counter
vailing power'. Dat hoeft niet per se aan het dub
belmandaat van de partijvoorzitter te liggen. Maar 
aan de Haagse zuigkracht is geen weerstand gebo
den, die is eerder versterkt. Als gevolg van dit alles 
dreigen partijvoorzitters met een dubbelmandaat 
een nieuwe taakinvulling te krijgen: ze worden 
superkamerleden met buiten-parlementaire be
voegdheden. 

Daarbij komt dit. In het verkiezingsprogramma 
wordt voorgesteld om politieke partijen meer 
rechtstreeks door de overheid te laten subsidiëren, 
en wel op basis van het kiezersaantaL Voor subsidie 
is het ledenaantal van een partij niet van belang. 
Maar een politieke partij is een ledenorganisatie . 
Als de leden ook als inkomstenbron van afnemend 
belang gaan worden, zal hun positie verder worden 
gemarginaliseerd. En dat versterkt het proces van 
centralisatie . 

Een soortgelijke ontkoppeling van het ledenaan
tal speelt bij de jongerenorganisatie Jonge Socia
listen. Die krijgt er plotseling nieuwe leden bij. Om 
in aanmerking te komen voor een hogere subsidie
bijdrage van het Rijk hebben partijbestuur en J s in 
een zeldzame joint venture besloten om alle PvdA
leden onder 28 jaar automatisch lid te maken van de 
J s. In het Amsterdamse huisorgaan van de J s wordt 
het partijbestuur bedankt voor het nieuwe 'subsi
dievee' . Aan werving van leden hoeft niets meer te 
worden gedaan. Dergelijke tendensen dreigen het 
belang van leden verder te ondergraven: het ken
merk van de catch-all party1. 

Partijdemocratie en mentaliteit 

Het is dus niet zonder reden dat er onder het PvdA
kader veel onzekerheid heerst over de positie van 

de vererugmg. Na de structuurveranderingen, 
voortvloeiend uit het rapport Van Kemenade, en na 
de noodzakelijke partijvernieuwing onder het par
tijvoorzittersduo Rottenberg en Vreeman staat de 
PvdA voor een aantal nieuwe vragen8 . Partijver
nieuwing en verandering zijn evenwel continue 
processen. Er is een permanente zoektocht naar de 
functie van politieke partijen. Zo stelde de voorma
lig directeur van de Wiardi Beekman Stichting Van 
den Berg, dat de moderne kaderpartij een tussenfa
se naar verdere vernieuwing vormt. Hij benadrukte 
de omvorming van de sociaal-economische tegen
stelling, waarop de PvdA zich van oudsher heeft 
georiënteerd en georganiseerd, naar een cultuur
politieke polariteit in de Nederlandse politiek. 
'Zulk een partij zal zijn oriëntatie niet meer van 
bovenaf per beginselprogramma en congresbesluit 
kurmen decreteren maar van onderop, in voortdu
rend en open debat, moeten opsporen: met zijn 
leden maar ook met symphatiserende buitenstaan
ders. De partij is daarin geen programmamachine 
maar een platform, een forum waar de discussie 
wordt georganiseerd. Daarbij zal zij van alle 
moderne technieken en faciliteiten van communi
catie gebruik moeten maken', aldus van den Berg.9 
Nieuwe tegenstellingen vragen om nieuwe vormen 
en een nieuwe fundering. Daarbij geldt de nood
zaak van 'een democratische mentaliteit' naast een 
doorzichtige interne partijdemocratie. 

Het is nu juist deze verhouding die cruciaal is 
voor de toekomst. Want over welk forum of debat 
spreken we? Het forum of het debat is een mystifi
catie. Het idee van één politiek debat miskent de 
verschillende posities, belangen en relaties binnen 
een politieke partij . Ik meen dat er tenminste drie 
sferen van debat zijn, die tamelijk los van elkaar 
opereren. Ik zal ze elk kort benoemen en er tussen 
haken, als illustratie of metafoor, een actuele naam 
uit de PvdA aan toevoegen. De eerste sfeer noem ik 
het ethische debat. Daarbij valt het accent op de 
normatieve afweging van een vraagstuk, zonder 
zich te vergewissen van compromissen en de poli
tieke realiteit (Pronk). De tweede sfeer is het fasci
natie-debat. Daarbinnen worden debatten gevoerd 
waarbij het debat zelf het hoogste goed vormt. De 

7.lbid. 
8. Zie voor een latere uitwerking van de 
vernieuwingsvoorstellen o.a. Partij
bestuur PvdA, Idee en Beweaina en ldeeiin, 
Personen en Praktijken, Amsterdam, 199S 

en deel 2 in 1997 , Voor een repliek op 
de kritiek op de partijvemieuwin?, zie: 
Rottenberg, F. en Vreeman, R., De 
vloek van Miehels en de zucht van 
Tromp', in: Socialisme en Democratie, jrg 

.P. nr.3, 199), blz. 127 ev. 
9· Berg,J.Th.J. van den, 'Politieke par
tijen naar een nieuwe fundering', in: 
Socialisme en Democratie, jrg. so, nr.6 , 
1993, blz 242 ev. 
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agenda-keuze komt voort uit botsingen van menin
gen binnen de sociaal-democratie. De uiteindelijke 
uitkomst is daar een afgeleide van en kan daarom 
goed verdedigd worden (Rottenberg). En ten 
derde valt er een bestuurlijk-parlementaire debat
sfeer te onderscheiden. Pragmatische oplossingen 
gebaseerd op beleidsmatige afwegingen bepalen de 
reikwijdte van het debat (Wallage). Kunnen deze 
sferen langdurig los van elkaar opereren? Of zijn ze 
zeker nu, als pluriforme waarde, essentieel om 
brede partijen zonder eenduidige achterban en 
omringd door zwevende kiezers, bij elkaar te hou
den? 

Maar dan blijft de vraag wat de positie van de 
PvdA is als politieke vereniging en als politieke 
beweging. Is de PvdA veroordeeld tot procedurele 
politiek, faciliteert ze nog slechts debatten, recru
teert ze voor de samenleving of voor een politieke 
beweging en is het daarmee een eigenstandige scha
kel in de politieke besluitvorming met in potentie 
meer macht dan welke andere maatschappelijke 
organisatie dan ook? En wie beslist er dan binnen 
een vereniging en met welke geldigheidsduur? In de 
volgende paragraaf wordt op een aantal van deze 
vragen ingegaan. 

Naar een Berlusconi-partij? 

Er zijn voor de PvdA op vier terreinen vragen te 
onderscheiden en alle hangen ze in meer of mindere 
mate samen met de partijvernieuwing van de afge
lopen jaren. De eerste vraag richt zich op het toene
mende centralisme binnen de PvdA. De belangrijk
ste doelstelling van het partijbestuur in de afgelo
pen jaren was gericht op de organisatie van het poli
tieke debat en de implementatie van de voorstellen 
uit het rapport van de Commissie Van Kemenade 
(bijvoorbeeld de centrale kandidaatstelling). De 
politieke verantwoordingsfunctie van de partijraad 
heeft hij, zoals gezegd, niet overgenomen. Mede 
daardoor is er onvoldoende sprake van tegenspel 
namens de ledenvereniging ten opzichte van de 
Haagse leiding. 

Een tweede vraag betreft het belang van de hui
dige formele organisatorische structuren van de 
PvdA. De organisatorische indeling van de partij 
langs de lijnen van het openbaar bestuur sluiten 
slechts in beperkte mate aan bij de maatschappelijke 
en politieke-strategische keuzes van de partij. Ook 
de wijze waarop nieuwe bevolkingsgroepen en hun 
cultuur aansluiten bij onze verenigingsstructuur 

verdient daarbij bijzondere aandacht. Dat is van 
groot belang voor een brede culturele openheid van 
de partij. En er zijn nieuwe functionele gemeen
schappen bij de partij te ontwikkelen die hun plaats 
moeten krijgen binnen de structuur en partij-orga
nisatie (bijvoorbeeld 'de digitale afdeling', de orga
nisatie van deskundigheid). 

Veel kleine afdelingen zijn niet langer in staat 
om het hoofd boven water te houden, de gewesten 
hebben nog slechts een zeer beperkte politieke rol 
van betekenis. Gewestbestuurders zijn druk met 
veelal organisatorische zaken en leven met name op 
rond (verkiezings-)congressen. De niet-politieke 
verenigingszaken overheersen en dus mag de vraag 
gesteld worden of dat de huidige aparte politieke 
bestuurslaag rechtvaardigd. Gaat dat niet ten koste 
van de noodzakelijke prioriteitstelling van tijd, geld 
en menskracht. De partij organiseert daarom om de 
bestaande oude verenigingsstructuur heen het 
zogenaamde ROSA-programma, gericht op poli
tiek-maatschappelijke vraagstukken in de zogehe
ten ROSA-steden. 

De PvdA kent zoals gezegd twee jongerenclubs, 
en naast het officiële ledenblad is er het wekelijkse 
vlugschrift. De vraag is of de partij op lange termijn 
dit alles naast elkaar wil blijven ontwikkelen, vanuit 
het perspectief van een pluriforme partij, danwel 
kiest voor samenhang en overzicht en het stellen 
van prioriteiten. Voor beiden is overigens veel te 
zeggen. 

Ten derde zijn de lokale fracties en afdelingen 
onvoldoende in staat om een eigen lokaal profiel op 
te bouwen. Slechts in zeer beperkte mate worden 
binnen de partij van onderop politiek-maatschappe
lijke signalen ontwikkeld of binnen de partij door
gegeven. Veel bestuurders zijn verzand in bestuur
lijke vraagstukken. De afstand tussen de landelijke 
en lokale politiek lijkt erg groot. Op lokaal niveau 
hoopt men dit keer op een positieve 'Kok-impuls' 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan ver
volgens ieder voor zich weer 'aan de gang gaan'. 
Maar terwijl partijen zich opmaken voor een nieu
we ronde campagnes en verkiezingen, wees de 
publicist Bordewijk er onlangs terecht op dat geë
mancipeerde burgers steeds meer de behoefte heb
ben om ook bij lokale verkiezingen eigen keuzes te 
maken. Partijen op lokaal niveau beconcurreren 
elkaar niet alleen met programma's maar ook met 
personen en de stijl van werken, 'de vraag hoe daar
mee om te gaan zal de komende tijd niet op de 
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agenda van de PvdA mogen ontbreken' 10 . Er wordt 
echter vooralsnog weinig aandacht besteed aan de 
toekomst van landelijke politieke partijen op lokaal 
niveau 1 1 

• Ook om die vraag kan de PvdA in de toe
komst niet heen. 

Ten vierde zal de PvdA moeten aangeven hoe zij 
de voortschrijdende 'personifiëring' en professio
nalisering birmen politieke partijen beoordeelt. 
Hoe verhoudt dit zich tot een vereniging en leden
organisatie? Neem politieke campagnes. In moder
ne campagnes is de betekenis en het belang van de 
traditionele partij en de rol van haar vrijwilligers 
voor de einduitslag beperkt. Het belang van perso
nen, ondersteund door professionals, komt daar
voor in de plaats en lijkt alleen maar verder toe te 
nemen. Met het toenemende belang van professio
nele politieke communicatie zullen vragen die tot 
voor kort voor de Nederlandse politiek tamelijk 
theoretisch waren aan actualiteit winnen. Het 
belang van (betaalde-) media zal toenemen, zeker 
voor wat betreft de televisie. Daardoor zullen cam
pagnes duurder worden. De partij zal zich de vraag 
moeten stellen of er grenzen zijn aan de campagne
budgetten in relatie tot het verenigingsbudget? En 
is er een visie op de invloed van geld op onze cam
pagnes en het democratische systeem? Moeten daar 
grenzen aan gesteld worden? Dit zijn vragen met 
een morele en ook een partij-politieke dimensie, 
Maar de 'Berlusconi-partij' behoeft ook voor 
Nederland geen sciencefiction meer te zijn. Daar
naast dreigt het gevaar dat door concentratie op een 
beperkt aantal issues het brede politieke debat in 
een campagne tot een aantal haalbare beleidspunten 
wordt teruggebracht. Eerder stelde ik in s&P dat 
die concentratie op issues in campagnes nog wel 
verdedigbaar is, maar het is de vraag of uiteindelijk 
ook de dagelijkse politiek niet teruggebracht zal 
worden tot herkenbare en tamelijk kleine issues. 12 

Dit in contrast met geïntegreerde politieke visies 
op de inrichting van de samenleving. 

En er is de ongekend belangrijke ontwikkeling 
van electoraal onderzoek. Dat onderzoek, de zoge
naamde private-polls, kan steeds meer de strategie 
gaan bepalen. Het is daarom van groot belang te 
weten wie birmen een politieke partij toegang tot 
de resultaten van die onderzoeken heeft. De resul-

taten van onderzoek zijn een machtsbron die dik
wijls een overtuigende kracht in discussies kan heb
ben. ln een gecentraliseerde partij zonder duidelij
ke achterbannen en regionale bindingen met kie
zers valt het zwaar om onderzoeksresultaten terzij
de te schuiven. De grens tussen contents- en polldri

ven politics is flinterdun. Ook daar lijkt tegenwicht 
vanuit de vereniging op zijn plaats. 

Politieke partijen zullen de komende jaren door 
geavanceerde professionalisering, teruglopende 
ledenaantallen en met minder kader steeds meer op 
interne 'culturele' problemen stuiten. De 'partij 
cultuur' bestaat uit tenminste drie lagen: de cultuur 
van de vrijwilligersorganisatie, dat is de traditionele 
basis van de partij; de politieke cultuur van de waan 
van de dag die haar eigen dwang op de organisatie 
legt en de cultuur van de professionals op centraal 
niveau, die door het teruglopende aantal leden en 
kader in toenemende mate tussen deze twee cultu
ren in moeten functioneren. 

Vier voorstellen 

Er is een aantal maatregelen denkbaar die de positie 
van de politieke partij als vereniging zou kunnen 
verhelderen en versterken, zonder dat sprake is van 
een terugkeer naar oude, achterhaalde modellen. 

1 • Er valt iets voor te zeggen, dat de beoogd 
lijsttrekker zelf de verkiezingsprogram-com
missie gaat leiden. Een program van een com
missie wordt nooit met overtuiging iemands 
eigen program. Dat is van belang voor de inzet 
bij de kabinetsformatie. Het doet recht aan een 
toch al informeel gegroeide situatie waarbij de 
tekst zonder handtekening van de partijleider 
niet naar buiten gaat. En het kan de partijleider 
bovendien dichter bij de partij brengen. Vol
gens velen is die afstand te groot. De oorzaak 
daarvan kan overigens evenzogoed bij de partij 
als bij de partijleider liggen. 
2 . Het is hoogst merkwaardig dat bij de invul
ling van kabinetsposten de partij langs de kant
lijn staat toe te kijken. Congressen voeren ritu
ele stemmingen voor plaats dertig op de lijst, 
terwijl over de belangrijkste en gezichtsbepa
lende posten noch het fractie-, noch het partij-

10. Bordewijk, p., ' Lokaal bestuur in 
verwarring' , Socialisme en Democratie, 
jrg. 52, 1995, nr.J, blz.126 . 
1 1. Eijk, C, van der, de noodzakelijke 

terugtreding van de nationale partijen: 
de electorale uitdaging', in: Voerman, 
G., Politiek zonder partijen. Over de horizon 
van de panijpolitiek, 1994. 

12. Monasch, J., S., 'Politieke campag
nes na Clinton en Blair', Socialisme&.. 
Democratie,jrg.s4, 1997, blz. 324ev. 
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bestuur enige zeggenschap, laat staan inspraak 
hebben . De keuze van de posten voor bewinds
personen lijkt mij in eerste instantie een keuze 
van de politieke leider in het kabinet. Die keuze 
zal moeten worden voorgelegd aan het PB. Dat 
PB zou hearings met de kandidaat-bewindsper
sonen kunnen organiseren met de mogelijkheid 
van een veto voor een kandidaat. De huidige 
haastige en soms ondoordachte keuzes voor 
bewindspersonen doet geen recht aan de zware 
eisen die zowel aan het ambt mogen worden 
gesteld, als aan het 'vertegenwoorderschap' 
namens een partij. 
3. Dat politieke partijen ledenverlies lijden is 
algemeen bekend. Dat diezelfde partijen lange 
tijd niet of nauwelijks eigen initiatief hebben 
genomen om dit ledenverlies te stoppen is min
der bekend. Daar i's pas zeer recentelijk bij een 
aantal partijen toe overgegaan. Maar het staat in 
geen vergelijking tot de inspanningen die ande
re maatschappelijke organisaties op dit vlak 
doen. Alleen de s P vormt daarop een positieve 
uitzondering. Om het belang van de ledenorga
nisatie te verdedigen kunnen aan het verlenen 
van subsidies aan politieke partijen nadere 
voorwaarden worden gesteld. Het belang van 
leden kan versterkt worden door het aantal 
leden te koppelen aan de hoogte van het subsi
diebedrag. Daar gaat een incentive vanuit om 
het aantalleden uit te breiden. Bij het achter
wege blijven van een dergelijke koppeling 
neemt het belang van leden als inkomstenbron 
af en wordt de financiële band tussen leden en 
partij verzwakt en wellicht op termijn, als bij
voorbeeld de subsidiebedragen op basis van kie
zers stijgen, doorgeknipt. 
4· De keuze van de volksvertegenwoordigers is 
verregaand gecentraliseerd. Bij andere partijen 
zijn wijzigingen in de top van de lijst aange
bracht door de directe of indirecte invloed van 
de leden, bij de PvdA waren de eerste r o plaat
sen in 1993 applaus-benoemingen. De PvdA 
zou de partij verder moeten openbreken door 
de lijst, na het advies van een commissie, recht-

'3· Koole, blz. 86. 
14. Praag, P. van, 'Heeft de politieke 
partij nog toekomst? ' ,in: Socialisme en 
Democratie, jrg. so, nr. 10, 1993, blz. 
440 ev. Van Praag stelt dat er op basis 
van een aantal door hem besproken stu-

streeks door de leden te laten vaststellen. Dat 
dwingt vertegenwoordigers rekening te houden 
met hun 'direkte achterban' en maakt substan
tiële wijzigingen in de lijst mogelijk. 

De ironie van de vernieuwins 

De huidige organisatievorm van de PvdA lijkt niet 
meer adequaat voor een moderne politieke partij in 
de volgende eeuw. Dat kan evenzogoed gelden 
voor een aantal andere politieke partijen. De huidi
ge ontwikkelingen zijn bedreigend voor de instand
houding van de moderne kaderpartij en dus voor de 
daarmee samenhangende interne democratie van 
partijen. Hier is meer aan de hand dan een terug
keer van de aloude 'regentensfeer' '3 . De tenden
sen tot centralisatie en professionalisering worden 
nu niet langer afgeremd door een krachtig dualisme 
of een doorzichtig systeem van cheques and balances 

in de partijorganisatie. De structuren verleiden niet 
tot participatie en invloed op de macht. In een tijd 
van afnemend belang van politieke partijen en 
dalende ledenaantallen is het de vraag waar tegen
macht of countervailina powers nog vandaan kunnen 
komen '4. Het gevaar dat de PvdA na de eerste golf 
van partijvernieuwing nu bedreigt, is dat openheid, 
debat en transparantie teveel een proces vormen 
zonder een duidelijke inhoudelijke richting, met 
bijbehorende dragende personen en iconen. 
Pluralisme als doel in zichzelf kent geen inhoud, 
geen procedure en politieke vertaling, het is louter 
proces. '5 De ironie van de vernieuwing is dat 
beweging, dynamiek en vooruitgang tegelijkertijd 
zekerheid en een vast kader vereisen waar men zich 
tegen af kan zetten en veranderingen in kan 
bewerkstelligen. Dat kader, de structuur van de 
vereniging en het type partij dat daar bij aansluit, 
moet opnieuw geformuleerd worden. Gebeurt dat 
niet dan treedt wederom stolling van de organisatie 
op. Dit keer niet aan de basis, maar aan de top. 

Er zal daarom een nieuwe commissie à la Van 
Kemenade benoemd moeten worden die na de ver
kiezingen aan het werk kan. Daarbij zal het waar
schuwende beeld voor ogen moeten worden 
gehouden dat de oude overgedemocratiseerde 

dies weinig reden is om de toekomst van 
de politieke partij met vertrouwen tege
moet te zien. 
15 . Lowi,T. ,J., The End '![Liberolism: The 
second republic '![ the United States, New 
York,1979, blz. 63. 
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PvdA tot een ondoordringbare vereniging leidde. 
Het vermogen ontbrak om de partij bij de eigen 
haren uit het moeras te trekken. Die les blokkeert 
elke terugkeer naar oude modellen. Laat een nieu
we commissie een eerste tussenrapportage op het 

huishoudelijk congres van 1999 presenteren. Op 
het congres in 2ooo moet duidelijk worden voor 
welke partij de PvdA kiest. Een partij waar leden mee
tellen lijkt een aardige werktitel! 
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