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De discussie over de wen
selijkheid van een combina
tie van het partijvoorzitter
schap en het lidmaatschap 

Een wenselijk 
debat over een 
onwenselijke 
combinatie 

men betreffende de combi
natie van de twee genoem
de functies, maar met 

van de Tweede Kamerfrac-
tie wordt niet door ieder-

name de bepalingen in het 
huishoudelijke reglement 

een gewaardeerd. Kandi 
daat voor deze combinatie, 
Karin Adelmund, schreef 
begin december in een brief 
aan het partijbestuur dat zij 

RUUD KOOLE 
(H R) inzake de kandidaat
stellingscommissie laten er 
weinig twijfel over bestaan 
dat de reglementen een 
dergelijke combinatie niet 

Universitair hoifddocent politieke 
wetenschap, Ru Leiden 

de discussie te zwaar aangezet vindt. 1 Twee auteurs 
van het jongeren-pamflet Niet Nix zeiden in het tele
visie-programma 'Het Buitenhof' van 8 december 
jongstleden die discussie een typisch voorbeeld te 
vinden van een gedachtenwisseling van een oudere 
generatie, omdat het niet over 'de inhoud' zou 
gaan, maar slechts over structuren. 

In deze bijdrage zal ik proberen aan te tonen 
waarom het onderscheid tussen partijstructuur en 
inhoud in een (sociaal -)democratische partij niet zo 
eenvoudig kan worden gemaakt. Integendeel, juist 
de inbedding van de ideevorming in de besluitvor
mingsstructuur van de partij behoort tot de kern 
van het functioneren van een democratische partij. 
De wijze waarop die inbedding plaats heeft, is aan 
verandering onderhevig. De PvdA en vele andere 
democratische partijen in binnen- en buitenland 
zoeken naar een verantwoorde manier waarop 
nieuwe vormen van politieke participatie, effectief 
politiek leiderschap en een intern-democratische . 
organisatie met elkaar kunnen worden gecombi
neerd . Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel 
een centrale kwestie, die niet als een generatie
conflict of 'minor point' kan worden afgedaan. De 
discussie over genoemde combinatie van functies 
moet in dat perspectief worden bezien. 

Checks and ba fances 
Tegen die combinatie zijn verschillende bezwaren 
in te brengen. 2 Ten eerste is de combinatie regle
mentair onwenselijk, zo niet onmogelijk. In de sta
tuten is weliswaar geen expliciet verbod opgeno-

hebben voorzien. Immers, 
enerzijds wordt gesteld dat de partijvoorzitter 
qualitate qua lid is van de 'adviescommissie kandi
daatstelling' (HR, art I9, lid I), anderzijds mag 
geen enkele kandidaat tevens lid zijn van die com
missie (zelfde artikel). Deze bepalingen zijn geen 
residuen uit het verleden, maar zijn heel bewust in 
december I 99 2 in de reglementen opgenomen 
nadat eerder in maart I 99 2 het congres had uitge
sproken dat het aantal 'niet-wettelijke' anti-cumu
latiebepalingen zoveel mogelijk moest worden 
teruggebracht. 

De beste oplossing voor dit probleem is dat de 
voorzitter geen kandidaat is. De optie dat de partij 
voorzitter wanneer hij/ zij zelf kandidaat is, zich uit 
de kandidaatstellingscomrnissie terugtrekt, bestaat 
natuurlijk ook, maar roept op zich weer problemen 
op. Want de bepaling dat de voorzitter uit hoofde 
van zijn/haar functie lid is van de overigens onaf
hankelijke kandidaatstellingscommissie is opgeno
men om te verzekeren dat de geluiden vanuit de 
partijorganisatie op gestructureerde wijze in die 
commissie doordringen. Dat nu zou ontbreken, 
wanneer de voorzitter (tijdelijk) geen plaats zou 
nemen in de commissie. Een zittend Kamerlid tot 
partijvoorzitter benoemen, terwijl hij/zij Kamerlid 
wil blijven, vereist daarom ten minste wijziging van 
het H R, maar dat zou natuurlijk erg ad hoc zijn. Die 
regels zijn immers niet voor niets zo geredigeerd. 

Dat brengt mij tot het tweede, meer substantiële 
bezwaar . Voor de interne verhoudingen van een 
fractie en vooral voor het goed functioneren van 
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een democratische partijorganisatie is een combina
tie van partijvoorzitterschap met het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer meer dan ooit ongewenst. 

In het huidige concrete geval betekent die com
binatie dat Karin Adelmund als partijvoorzitter zou 
moeten oordelen over haar eigen kandidaatstelling 
en die van haar collega-Kamerleden. Dat legt 
beperkingen op aan de vrijheid van gedachtenwisse
ling in de fractie. Want hoe groot is die vrijheid 
wanneer een Kamerlid het geheel oneens is met 
collega-Kamerlid Adelmund, wanneer hij voor zijn 
herverkiezing afhankelijk is van partijvoorzitter 
Adelmund? Ook al zou Adelmund in staat zijn haar 
verantwoordelijkheid als Kamerlid te scheiden van 
die als partijvoorzitter, dan nog is het de vraag of de 
collega-Kamerleden dat evenzeer kunnen en of zij 
niet hun gedrag zullen aanpassen aan het feit van de 
permanente aanwezigheid van de partijvoorzitter in 
hun midden. Natuurlijk zal ook een fractievoorzit
ter tijdens de kandidaatstelling oordelen over de 
kwaliteiten van zittende Kamerleden, maar hij is 
door de fractie zelf tot haar voorzitter gekozen en 
heeft daarmee een expliciet mandaat tot oordelen 
gekregen. Bovendien is hij niet tegelijk degene die 
de partijorganisatie leiding geeft; dat is sinds Oud 
als politiek leider van de vvoaan het begin van de 
jaren zestig vertrok bij de grote democratische par
tijen in Nederland niet meer voorgekomen. Tijdens 
de kandidaatstellingsprocedure waarborgt de 
gescheiden.inbreng van fractievoorzitter en partij
voorzitter (bij regeringspartijen aangevuld met de 
eerste man of vrouw in het kabinet) een systeem 
van checks and balances in een voor een politieke par
tij cruciaal proces. 

Voor de noodzakelijke communicatie tussen 
fractie en partij-organisatie is een personele unie 
niet nodig. De fractievoorzitters in de Eerste en de 
Tweede Kamer zijn q.q. reeds lid van het partijbe
stuur en adviserend lid van het dagelijks bestuur. 
Bovendien is het mogelijk dat ook andere Kamer
leden lid zijn van het partijbestuur. Daarnaast 
bestaan er allerlei geïnstitutionaliseerde informele 
overlegsituaties, waarin de partijvoorzitter kan 
spreken met fractieleden en bewindspersonen. En 
vanzelfsprekend is ook bilateraal overleg mogelijk. 
Het ontbreekt echt niet aan mogelijkheden tot 
communicatie aan de partijtop. 

'Kaasstolp' 
Zeker voor een regeringspartij is het echter nodig 
dat het gezicht van 'de partij' niet uitsluitend wordt 
bepaald door bewindslieden en fractieleden voor 
wie de speelruimte door hun dagelijkse werk in de 
coalitie van het moment is beperkt. Wil de demo
cratie inhoud hebben dan dienen partijen de kiezers 
een inhoudelijke keuze te bieden. Wanneer die kie
zers niet veel meer te zien krijgen dan het in het 
kabinet en parlement bereikte compromis, is een 
dergelijke keuze vrijwel afwezig. Een inhoudelijke 
werkverdeling tussen fractie en partij ligt voor de 
hand. De partij probeert - al dan niet op aangeven 
van de fractie - via programma's, nota's, congres
uitspraken en bestuursstandpunten aan te geven 
wat volgens die partij de uitgangspunten voor en de 
prioriteiten in het beleid behoren te zijn. De fractie 
en de bewindspersonen proberen daar, elk vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid, in de politieke 
besluitvorming van alle dag daar zoveel mogelijk 
rekening mee te houden. 

Wanneer het compromis in parlement of fractie 
echter te weinig heel dreigt te laten van de uitgangs
punten en prioriteiten van de partij, dan is het aan 
de congressen, en daar tussen door het partijbe
stuur, om het geluid van de partijorganisatie nog 
eens duidelijk te laten horen. Niet altijd zal de frac
tie dat prettig vinden en het dient ook zeker niet 
dagelijks te gebeuren, maar voor een herkenbaar 
profiel van de partij is dat noodzakelijk. Bovendien 
is het voorstelbaar dat een dergelijke bemoeienis 
van de partij - mits het niet te vaak gebeurt - de 
fractie ook wel eens te pas kan komen, omdat de 
onderhandelingspositie van de fractie of de geest
verwante bewindspersonen er op een vitaal beleids
onderdeel door kan worden versterkt (een non pos
sumus houding onder verwijzing naar het standpunt 
van de partij). 

Daar komt bij dat de PvdA meer dan andere grote 
partijen voor haar voortbestaan als democratische 
partij is aangewezen op een door de partijorganisa
tie gedragen inhoudelijk programma. Waar andere 
partijen ook kunnen steunen op buiten hun organi
satie gelegen legitimeringsbronnen (bijvoorbeeld: 
religie en kerken voor de christen-democratie; 
gezaghebbende instituties als het 1 M F of The Eco-

1 . de Volkskrant, 5 december 1 996 . 
2. Eind november vorig jaar hebben Ron 
Hillebrand en ik in het korte bestek van 
een Ieranteartikel reeds een aantal 

bezwaren tegen deze combinatie opge
somd (de Volkskrant, 29 november 
1996). Mede naar aanleiding van dit 
artikel werd Hillebrand vervolgens door 

Bart Trç:>mp als kandidaat voor het par
tijvoorzitterschap gesuggereerd. 
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nomist en het invloedrijke internationale bedrijfs
I ven voor het liberalisme), moet de sociaal-demo
cratie het vooral hebben van haar eigen politieke 
projekt.J Dat brengt met zich mee dat de sociaal
democratie steeds grote zorg moet besteden aan de 
programmatische ontwikkeling en organisatorische 
vormgeving van haar beweging. Nog minder dan 
and re grote partijen kan zij zich beperken tot het al 
dan niet succesvol opereren op het Binnenhof. 
Waar bij andere partijen de voor die partijen 
belangrijke beginselen en waarden toch wel 
ge(re)produceerd worden door andere instituties, 
mo t een sociaal-democratische partij dit steeds 
grotendeels zelf doen . Een zelfstandige, goed func
tionerende partijorganisatie met een eigen gezicht 
is hiervoor een conditio sine qua non. 

Dat is niet anders dan vroeger. Partijvoorzitters 
hebb n claarom bij de PvdA altijd een grotere poli
tiek rol gespeeld dan bij andere grote Nederlandse 
partijen. Hun eerste verantwoordelijkheid lag 
steeds in het welslagen van de partij als ledenorga
nisati en in het bewaken van de door die organisa
tie geformuleerde ideeën. Niet elke voorzitter ging 
daarin zo ver als Koos Vcrrink ( 1946- 1953) of Max 
van den Berg (1979-1986), die als het ware pro
beerden mee te regeren, maar de relatief zelfstandi
ge positie van de partijorganisatie ten opzichte van 
de fractie en de bewindslieden is nodig om te voor
komen dat uitsluitend de Haagse 'kaasstolp' het 
b ld van een politieke partij bepaalt; zeker voor 
een sociaal-democratische partij is dat funest. 

Partijen in veranderins 
lntu sen i er echter wel het een en ander met poli
tieke partijen gebeurd. De omgeving is turbulenter 
geworden, formele verzuilde banden met maat
schappelijke organisaties werden doorgesneden, 
het aantal 'zwevende kiezers' groeide sterk. De 
kwetsbaarheid van partijen nam hierdoor toe: de 
stemmenjacht werd feller, maar een beroep op ver
wante organisaties om kiezers voor de partij te win
nen werd st eds moeilijker. De druk op de politie
ke partij om het electorale doel van de korte ter
mijn de hoogste prioriteit te geven groeide nave
nant. 

3. Zie: Ruud Koole, ' Het belang van 
beginselpartijen. De plaats van beginsel
programma's in Nederlandse partijen', 
in : In zake beninse/en. Het zeventiende jaar
boek voor het democratisch soda /i sme, 

Amsterdam, 1996, pp. 15o·176. 

Ook de interne verhoudingen in de politieke partij 
en waren aan wijzigingen onderhevig. Het ledental 
liep sterk terug in de jaren zestig, om in het gepola
riseerde politieke klimaat van de jaren zeventig 
gemiddeld genomen stabiel te blijven, en vanafhet 
midden van de jaren tachtig weer sterk te dalen. De 
organisatiegraad van Nederlandse politieke partijen 
behoort tot de laagste van Westeuro pa: nog geen 
drie procent van de kiezers in 1994 was lid van een 
politieke partij. Binnen de partijen verschoof 
bovendien de balans tussen partijorganisatie en 
(parlements)fractie verder op in de richting van de 
laatste. 

Er zijn ten minste twee oorzaken te noemen 
voor dit verschijnsel, dat zich vrijwel overal in 
Westerse democratieën voordoet. Ten eerste is de 
financiële positie van de fractie sterk verbeterd. 
Vertegenwoordigers kunnen zich het tegenwoor
dig permitteren juli time parlementariër te zijn; in 
Nederland is dat sinds 1968 het geval. Bovendien 
kregen individuele Kamerleden en fracties over
heidssteun voor administratieve en beleidsmatige 
ondersteuning, waardoor er een 'fractiecomplex' 
van (Haagse) politieke pr'?fessionals (Kamerleden en 
staf) is ontstaan. In Nederland is dit niet gepaard 
gegaan met een vergelijkbare groei van de staf van 
de partij-organisatie, zelfs niet indien ':Vij het perso
neel van de nevenorganisaties meetellen.4 

Een tweede reden is dat de televisie en in haar 
kielzog de andere media zich meer dan voorheen 
zijn gaan richten op het dagelijkse politieke besluit
vormingsproces in kabinet en parlement . In het 
gebouw van de Tweede Kamer lopen tegenwoor
dig meer parlementaire journalisten rond dan er 
Kamerleden zijn. De aandacht van die journalisten 
voor de partijorganisaties buiten het parlement is 
gering. Dat wordt niet gecompenseerd door partij
gebonden dagbladen; die zijn immers sinds de jaren 
zestig verdwenen. 

De combinatie van electorale en parlementaire 
gerichtheid van politieke partijen leidt vaak tot 
klachten over incidentenpolitiek en het 'isolement 
van het Binnenhof'. In de internationale politicolo
gische literatuur zijn ontwikkelingen gesignaleerd 
in de richting van catch-all-partijen, 'electoraal-

4· R.A. Koole, De opkomst van de moçlerne 
kaderpartij: veranderende partijoroanisatie in 
Nederland 1960- 1990, Utrecht, 1992, 
pp. 213 · 215. 
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professionele partijen' en 'kartelpartijen', die met 
elkaar de sterke gerichtheid op kiezers gemeen heb
ben en voorts worden gedomineerd door een par
tij-elite, die nauwelijks van partijleden afhankelijk 
is.5 Een dergelijke ontwikkeling van partijen is ook 
in Nederland mogelijk. In een analyse van de situ
atie in 1990 heb ik gesteld dat het zover nog niet 
was en dat daarom de Nederlandse partijen beter 
getypeerd konden worden als 'moderne kaderpar
tijen': te weinig leden om van een massapartij te 
spreken, een toegenomen gewicht van het 'fractie
complex' en een dominante rol van de partijtop, 
maar met voldoende interne democratie om hen te 
onderscheiden van de negentiende eeuwse, puur op 
het parlement gerichte, 'kaderpartijen' van notabe
len.6 

Naar Den Haaa? 
Juist de veranderingen waaraan politieke partijen 
de laatste drie decennia onderhevig zijn, onderstre
pen de noodzaak van een scheiding van het partij
voorzitterschap en het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer. Meer dan vroeger is het nodig dat de partij
organisatie een eigen gezicht behoudt om er voor te 
zorgen dat het functioneren van die organisatie niet 
bezwijkt onder het geweld van de Haagse politiek. 
Nogmaals: met name een sociaal-democratische 
partij dient hiervoor te waken. Ook het bestuur van 
de Duitse s P D is zich dat gevaar gaan realiseren. In 
een recente notitie stelt dat bestuur: 

'Die SPD will Mitgliederpartei bleiben und 
nicht zu einem bloBen Wahlkampfapparat wer
den, über den die Hauptamtlichen und die 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im 
Hinb)ick auf Medienwirkung verfügen'. 7 

Het is goed zich daarbij te realiseren dat in 
Nederland fracties op inhoudelijk gebied altijd al 
een overwicht hadden. De poging van Abraham 
Kuyper om de partijorganisatie te laten bepalen 

welke standpunten de ARP-fractie moest innemen, 
leidde in 1 894 tot een grote ruzie met de fractielei
der Lohman en uiteindelijk tot de oprichting door 
de laatste van de c Hu. Het idee van vertegenwoor
digers die slechts als mandatarissen van de partijor
ganisatie optreden, werd ook in de SOAP al snel 
verlaten. In een conflict met het door 'marxisten' 
gedomineerde partijbestuur stelde Traelstra in zijn 
beruchte brochure Inzake PartijleidinB ( 1906) dat de 
(dagelijkse) politieke leiding van een partij behoor
de te berusten bij de fractie. 8 In Nederland is nooit 
een situatie ontstaan zoals in België, waar wel 
gesproken wordt van een 'junta van partijvoorzit
ters' . 9 Het inhoudelijke overwicht van de fractie 
was daarvoor steeds te groot. 

Wel is het in de PvdA in het verleden herhaalde
lijk voorgekomen dat partijvoorzitters lid waren 
van de Tweede Kamer. De laatste was Anne 
Vondeling ( 1969-1971 ). Voor Koos Vorrink, voor
zitter van 1946-1953 (en Tweede Kamerlid), was 
een dergelijke personele unie zelfs niet genoeg. 
Partijbestuur, fractie en ministers moesten zijns 
inziens een eenheid vormen. 10 De partij diende de 
ministers onvoorwaardelijk te steunen. Het partij
bureau moest derhalve ook naar Den Haag verhui
zen om een' werkcentrum van de partij' te worden, 
waar de opstelling van partij, fractie en ministers op 
elkaar zouden worden afgestemd. Het huidige 
argument van 'synergie' tussen fractie en partij om 
een toekomstige verhuizing van het partijbureau 
naar Den Haag te beargumenteren, is dus niets 
nieuws. Het verschil is alleen dat destijds de partij
organisatie steviger was dan nu en dat verwante 
maatschappelijke organisaties een krachtig tegen
wicht boden tegen de Haagse 'kaasstolp'. Toen was 
het gevaar van inpalming van de partij-organisatie 
door de Haagse politiek minder groot dan tegen
woordig, maar zelfs toen ging de verhuizing niet 
door, vooral door verzet van de partijsecretaris en 
de gewesten. De door Vorrink gewenste verre-

5· 0. Kirchheimer, 'The Transforma
tion of the Western European Party 
Systems', in: J. LaPalombara en M. 
Weioer (red.), Politica] Parties en Politica] 
Development, Princeton, 1966, pp. 177-
2oo; A. Panebianco, Politica] Parties: 

7. Ablschlussbericht der Arbeitsaruppe 'Mit
aliederentwickluna' des s P o-Parteivorstandes 
unter der Leitune von Christoph Zöpel, 
Abteiling 1, Parteileben/Parteiorgani
sation, Bonn, sPo-Parteivorstand, 1995, 

PP· 4-5. 

ConsociationaHsm and the Reluctant 
Modernization of Belgian Mass Parties', 
in: Richard S. Katzen Peter Mair (red.), 
How Parties Oraanize: Chanae and Adap
tation in Party Oraanizations in Western 
Democracies, London, 1994, p. 95· 

Oraanization and Power, Cambridge, 
• 988; Richard S. Katzen Peter Mair, 
'Changing Modelsof Party Organization 
and Party Democracy: The Emergence 
ofthe Carte! Party', in: Party Polities, 
Vol. I, no. 1, 1995, pp. 5-28. 
6. Koole, 1992. op.cit. 

8. 'De Kamerfractie vertegenwoordigt 
de Partij, wel niet officieel, maar feite
lijk, in de Kamer, dus in de praktische 
politiek', geciteerd bij H. Buiting, 
Richtinaen- en partijstrijd in de SOAP, 

Amsterdam, 1989, p. 284. 
9· Kris Deschouwer, 'The Decline of 

1 o. M. Brinkrnan, 'Drees en de Partij 
van de Arbeid', in: H. Daalder en N. 
Cramer (red.), Willem Drees, Houten, 
1988, J?P· 64-69. De hierna volgende 
informatie over Vorrink enDrees is op 
dit artikel gebaseerd. 
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gaande integratie van de partijtop vond evenmin 
plaats. Drees behoorde op dit punt tot de belang
rijkste tegenstanders. Taken en verantwoordelijk
h den van regering, fractie en partijbestuur be
hoorden volgens hem gescheiden te zijn, al mocht 
er natuurlijk wel enig overleg zijn. 

Onder invloed van de democratiseringsgolf die 
vanaf de jaren zestig over Nederland spoelde nam 
de weerzin tegen cumulatie van macht toe. In de 
tamelijk legalistische politieke cultuur weerspiegel
de zich dat in een groei van het aantal bepalingen in 
statuten en reglementen die combinaties van func
ties in partijen onverenigbaar verklaarden. In de 
PvdA werd ook de combinatie van het partijvoor
zitterschap met het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer statutair onmogelijk gemaakt, al bleef de 
combinatie van een gewoon lidmaatschap van het 
partijbestuur met dat van de Tweede Kamer 
nadrukkelijk bestaan. Dit zou zo blijven totdat in 
1992 een grote schoonmaak werd gehouden onder 
dat soort bepalingen. Een commissie, onder voor
zitterschap van Van Kemenade, had daar in algeme
n zin voor gepleit teneinde de rigiditeit van de par
tijorganisatie wat te verminderen. 

Een pleidooi voor een combinatie van het partij
voorzitter chap met het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer heeft ook de commissie-Van 
Kemenade echter nooit gehouden. Integendeel, 
nadrukkelijk pleitte de commissie voor 'een voor
zitter die full-time voor de partij beschikbaar is', 
en omschrijving die door het partijcongres van 

maart 1992 werd overgenomen. Een dergelijk plei
dooi zou ook niet gepast hebben in de strekking van 
h t rapport, waarin immers op de noodzaak van een 
goed functionerende en duidelijke zichtbare partij
organisatie werd gewezen. 11 Het pleidooi voor een 
mind r rigide partijorganisatie was zeker geen vrij
bri f voor machtsaccumulatie. De reeds eerder 
genoemde bepalingen inzake de samenstelling van 
de kandidaatstellingscommissie, die daarna in het 
huishoudelijk reglement werden opgenomen, illus
tr ren dat die combinatie van functies niet is voor
zi n. In het geval van een acute noodsituatie maken 
d reglementen haar niet onmogelijk, maar ge
wenst is zij zeker niet. 

Dat laatste is ook in andere partijen het geval. 
Een combinatie met het lidmaatschap van de Eerste 

Kame; is bij het CDA en de VVD gebruikelijk, maar 
het lidmaatschap van de Tweede Kamer is taboe 
voor hun partijvoorzitters. Toen in 1980 voor het 
nieuwe CDA een voorzitter moest worden gevon
den als opvolger van de 'godfather' van het cDA-in
wording Steenkamp, diende deze volgens de toen 
geldende spelregels uit het ARP te komen. Twee 
kandidaten dienden zich aan: Bukman en Faber. De 
laatste was echter lid van de Tweede Kamer. In de 
bestuursvergadering van het CDA-in-wording werd 
gesteld dat een combinatie van de gewichtige func
ties van partijvoorzitterschap en lidmaatschap van 
de Tweede Kamer niet aanvaardbaar was in het 
nieuwe CDA. Dat zou teveel reminiscenties aan het 
verleden oproepen, toen veel macht was samenge
bald in de handen van slechts enkele personen. 
Omdat Faber zijn Kamerlidmaatschap niet wilde 
opgeven, werd Bukman voorzitter. 1 2 

Ad-hoc araurnenten 

Het zou daarom bevreemden als uitgerekend de 
PvdA, die het zo moet hebben van een goed func
tionerende partijorganisatie met een eigen gezicht, 
zou toestaan dat het · partijvoorzitterschap wordt 
gecombineerd met het Kamerlidmaatschap. Wil de 
ideeënvorming in de PvdA niet uitsluitend bepaald 
worden door 'Den Haag', dan is een zo krachtig 
mogelijke buiten-parlementaire organisatie nodig. 
Dat te bereiken is al moeilijk genoeg. Onder 
Rottenberg is geprobeerd een verstarde partij open 
te breken. Nieuwe manieren van meningsvorming 
werden geïntroduceerd. Nu is het zaak de nieuwe 
vormen van politieke participatie zodanig in de par
tijorganisatie te integreren, dat zij nieuwe leden 
aantrekt zonder trouwe leden af te stoten. 
Voorkomen moet worden dat de PvdA een 'discus
sie-circus wordt dat tijdelijk wellicht enthousiasme 
oproept, maar onherroepelijk zal leiden tot 
grote( re) frustratie, wanneer de uitkomsten van die 
discussies niet op ordentelijke wijze in het formele 
standpunt van de partij terecht kunnen komen. '3 

- Om dat proces te begeleiden is de actieve inzet van 
een partijvoorzitter nodig die niet bij voorbaat 
mede-verantwoordelijk is voor de standpunten van 
de Haagse Tweede Kamerfractie. In hun recente 
pamflet schrijven de Niet Nix-ers: 

'We willen een partij-organisatie die los blijft 

11 . liet rapport van de commissie-Van 
Kemenade beval aan de bezoldigde par
tijvoorzitter te handhaven en stelde 
voorts: 'het onderscheid tussen parle-

mentaire en ledenorganisatie moet 
gehandhaafd blijven'. Een partij om te kie

zen, Amsterdam, 199 1, p. 1 1. 

dina: deaeschiedenis van het CDA. 

's Gravenhage, 1992, p. 222. 

12. D. Verkuil, Een positievearondhou-
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staan van de Haagse politiek. Een partij-organi
satie die haar volksvertegenwoordigers kritisch 
volgt en hen provoceert en stimuleert tot nieu
we menings- en ideeënvorming. Een partij
organisatie die het publieke debat organiseert 
en entameert, los van de waan van de dag'. 14 

'Percies!', zou ik haast zeggen. Juist daarom kan 
een discussie over de combinatie van functies niet 
worden afgedaan als een stokpaardje van een oude
re generatie. Afgezien van de reële mogelijkheid 
dat een oudere generatie niet per definitie ongelijk 
heeft, raakt een dergelijke discussie het hart van de 
partij. Daarom ook is zij niet te zwaar aangezet. 

Ad hoc-argumenten om de combinatie in dit ene 
geval bij Karin Adelmund te accepteren, kunnen 
evenmin overtuigen. Dat zij het voorzitterschap 
'onbezoldigd' zou gaan vervullen, lijkt voor een 
partij die altijd geldgebrek heeft aantrekkelijk, 
maar dient om principiële redenen verworpen te 
worden. Het betekent immers dat het 'salaris' van 
een Kamerlid voor een belangrijk deel gebruikt zou 
worden ten behoeve van een partij-organisatie en 
daar is het niet voor bedoeld. Indien partijen-in
nood extra geld van de overheid willen, dient dáár 
eerst een debat over gevoerd worden. 

Het argument dat Adelmund de mensen die op 
haar gestemd hebben niet in de steek wil laten, is 
lovenswaardiger. Nu is het zo dat een deel van de 
voorkeurstemmen niet zozeer op Adelmund zijn 
uitgebracht, maar gewoon op de eerste vrouw op 
de lijst, zoals dat steeds - ook in andere partijen -
het geval is. Maar dat argument wil ik hier niet han
teren. Belangrijker is de vraag of Adelmund 'haar' 
kiezers niet toch zal moeten teleurstellen, wanneer 
zij de zware taak van het partijvoorzitterschap op 
zich neemt in het belangrijke jaar vóór de verkiezin
gen van 1998. Hoeveel tijd blijft er dan voor het 
Kamerlidmaatschap over? Of andersom: staat een 

jull time baan als Kamerlid wel een serieuze vervul
ling van het partijvoorzitterschap toe? 

Ook de redenering dat er door de ziekte van 
Rottenberg sprake is van een 'noodsituatie' moet 
worden verworpen. Dat was het geval aan het begin 
van zijn ziekte en werd opgevangen door 'tweede' 

voorzitter Vreeman. Op het congres van februari 
aanstaande staat een reauliere verkiezing van de 
voorzitter op de agenda. Wel is het zo dat vrij laat 
bekend werd dat Rottenberg om gezondheidsrede
nen afzag van een mogelijke verlenging van zijn 
voorzitterschap. Indien dàt gegeven wordt gebruikt 
ter rechtvaardiging van de door Adelmund gewens
te combinatie van functies, zou het mijns inziens 
zuiver zijn dat het congres eerst uitspreekt dat de 
combinatie om de hierboven genoemde redenen in 
beginsel onwenselijk is, maar dat tijdelijke uitzon
deringen mogelijk zijn. 

Vervolgens kan het congres bezien of er in dit 
geval wel echt sprake is van een uitzonderingssitu
atie. Indien men dat zou vinden, zullen tevens de 
bepalingen in het huishoudelijk reglement be
treffende de kandidaatstellingscommissie (tijdelijk) 
moeten worden gewijzigd (namelijk dat de partij
voorzitter in dit geval geen lid is van die commis
sie). De zwaarte van de kandidatuur van Adelmund 
mag nooit worden aangevoerd om de regels maar 
aan de laars te lappen. Haar toezegging zich minder 
intensief met de kandidatenlijst te bemoeien, 15 is 
reglementair onvoldoende. Een democratische par
tij houdt zich immers aan haar eigen voorschriften. 

Indien het congres Adelmund wil verkiezen, 
ook al houdt zij vast aan de combinatie van functies, 
zou het uitdrukkelijk moeten bepalen dat die com
binatie niet langer mag duren dan tot (het eerste 
huishoudelijke congres na) de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen. Door die verkiezingen vervalt 
immers het argument dat Adelmund de kiezers die 
haar in 1994 voor een volle periode hebben geko
zen, in de steek zou laten. Een zichzelfrespecteren
de partij, waarvoor het 'eigen gezicht' zo belangrijk 
is, kan niet toelaten dat over de toestand na afloop 
van de tijdelijke uitzonderingssituatie nu onduide
lijkheid blijft bestaan. 

Het zou de PvdA sieren wanneer over de pro
blematiek van deze combinatie van functies een 
open en redelijke gedachtenwisseling kan plaatsvin
den, zonder verwijten aan de deelnemers ervan dat 
zij de partij of een kandidaat-voorzitter schade 
berokkenen. Maar dat spreekt in een democratische 
partij eigenlijk vanzelf. 

13 . De commissie-Van Kemenade waar
schuwde hier reeds voor: 'Een reëel ge
vaar dat het vrije debat in en rond een 
politieke partij bedreigt, is dat het een 
marginale vrijplaats wordt of blijft; vij 
geblad voor een bestuurderspartij, die 

zich voor de echt belangrijke zaken in de 
binnenwereld van politici, ambtenaren 
en beleidsadviseurs verschanst'; Een par
tij om te kiezen, p. 8. 

de Arbeid, Amsterdam, 1996, pp. 74-7 5. 
15. Max van Weezel, 'Karin Adelmund 
staat op' twéé banen', in: Vrij Nederland, 
14dccember 1996, pp. S-6. 

1 4· Lennart Booij en Erik van Bruggen 
(red.), Niet Nix: ideee'n voor de Partij van 
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