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De vloek van 
Michels en de 

Debat over partijorganisa
tie hoort bij progressieve 
politick. Politici die de 
maatschappij willen veran
deren, moeten zich bij 
voortduring afvragen of 
hun instrumentarium daar
op wei is toegesneden. Zij 
dienen zich bovendien ter-

zucht van Tromp 
PartijvernieuwinB 

en 'democratische 

PvdA. Zoals debatten over 
partijorganisatie bij pro
gressieve politiek horen, 
horen 'kritische leden' als 
Bart Tromp bij die discus
sic in de PvdA. AI in 1976 
veegde hij - terecht - in 
een spraakmakend artikel mentaliteit' 

dege te realiseren dat met 
de vloer aan met het con
gresbesluit om de PvdA tot 

de bestaande organisatie
structuren hun politieke 
keuzes en mogelijkheden al 
grotendeels zijn bepaald. 
Effectieve politiek is daar
om voor een belangrijk 
dee! een kwestie van juiste 

FELIX ROTTENBERG 
'aktiepartij' om te vormen: 
'van basisme naar bazisme 
il n'y a qu'un pas'. Daar
mee zette hij trefzeker neer 
hoe zich een proces v~n 
oligarchisering in gang kon 
zetten dat tot de malaise 

R UUD VREEMAN 

Voorzitter en eerste vice-voorzitter van de 

Partij van de Arbeid 

organisatie. Vandaar onze 
bijzondcre belangstelling 
voor het artikel 'De vloek van Michels. Afscheid 
van de partijdemocratie' van Bart Tromp in de vori
ge aflevering van s&.P. 

Tromp is ernstig teleurgesteld. De partijvernieu
wing die de afgelopen twee jaar onder onze Ieiding 
plaatsvond, heeft in zijn ogen gefaald. Hij stelt dat 
deze neerkomt op: 'een gedeeltelijk ongewilde, 
gedeeltelijk bewuste keus voor een oligarchische 
partijstructuur, een structuur waar de dienst wordt 
uitgcmaakt door een handvol beroepspolitici, en de 
hofhouding ("netwerk") die zij om zich heen aan
trekken.' Nieuwe kanalen voor informatie, debat 
en meningsvorming hebben de PvdA 'ge·informali
seerd'. 'Een dergelijke informalisering maakt de
mocratische controle en besluitvorming onmoge
lijk', aldus Tromp. Daarom stelt hij voor 'de 
bestaande constitutionele organen van de partij te 
revitaliseren, en tot centra van serieuze menings-
n besluitvorming te maken'. 

Het ziekbed van de PvdA 

Bart Tromp is een van de vaste deelnemers aan het 
periodiek opbloeiende organisatiedebat binnen de 

van de PvdA in de jaren 
tachtig zou leiden. 

Begin jaren negentig was de situatie in de PvdA zo 
ernstig dat vel en zich afvroegen of de sociaal-demo
cratie haar honderdjarig bestaan in 1994 nog wei 
zou halen. De commissie-Van Kemenade werd 
ingesteld . Bart Tromp was prominent lid daarin . In 
haar rapport Een partij om te kiezen uit 199 1 werd 
een keiharde diagnose aan het ziekbed van de PvdA 
gesteld: de PvdA was in structuur en cultuur vol
strekt gesloten en in zichzelf gekeerd; ze hield star 
vast aan het idee van de traditionele massapartij ter
wijl het maatschappelijk tij daarvoor al lang was 
veri open. 

Vooral het 'verenigingscentrisme' binnen de PvdA 
moest het bij Van Kemenade ontgelden. In de 
interne partijdemocratie was 'procedurele besluit
vorming bovengeschikt aan vrije meningsvorming'. 
In de afdelingen werden 'in een strakke vergaderor
de tal van huishoudelijke en organisatorische zaken 
behandeld, die weinig van doen hebben met de 
drijfveren van mensen om politiek actief te zijn.' 
En: 'De nadruk ligt in de partij nog steeds sterk op 
procedures en reglementen; dit ten koste van vrije 
meningsvorming, debat en informatieoverdracht.' 
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De werving en en selectie was voornamelijk gericht 
op de smalle kring van het actieve partijkader waar
bij 'partijtrouw, conformisme en staat van dienst 
niet zelden hoger worden aangeslagen dan bestuur
lijke, politieke en communicatieve (dus electorale) 
kwaliteiten.' Oat daardoor nieuwkomers en rela
tieve buitenstaanders al bij voorbaat ware afge
schrikt om mee te dingen, wekte geen verwonde
ring. Door al deze factoren had de PvdA 'oligarchi
sche kenmerken' gekregen. 

Op hetzelfde congres in maart r 99 2 waarop het 
rapport Een partij om te kiezen in grote lijnen werd 
aanvaard, werden wij in een 'zonderlinge dubbel
benoeming' (Tromp) tot voorzitter respectievelijk 
eerste vice-voorzitter gekozen. De conclusies van 
de Commissie-Van Kemenade beschouwden wij 
dan ook als uitgangspunt en mandaat om een proces 
van partijvernieuwing in gang te brengen. 

De partijvernieuwing beoordeeld 
Nu wij ons herkiesbaar hebben gesteld voor een 
volgende termijn, menen wij daarover rekenschap 
te moeten afleggen. Oat is gebeurd in de nota Idee
en, Personen en Praktijken, aangeboden aan het con
gres. Het verwijt van Tromp dat wij ons op dit punt 
aan verantwoording hebben willen onttrekken -
met Michels' bril op zie je oligarchisering waar je 
dat wilt! - is niet op de feiten gebaseerd. 

Bij een evenwichtige beoordeling van dat proces 
van partijvernieuwing moeten twee factoren in 
ogenschouw worden genomen. 

Ten eerste was de partijvernieuwing in de jaren 
tachtig vooral verbaal van karakter. V ele belang
wekkende rapporten, die jammer genoeg niet lei
den tot een proces van organisatieverandering. De 
rapporten waren gericht op de organisatiestructuur 
- maar gingen daadwerkelijke keuzen uit de weg. 
Of op de inhoud - maar bleven in dilemma's ste
ken. De cultuur in de PvdA: de mentaliteit, de 
wijze waarop mensen elkaar bejegenden en de 
taboes die ze instand hielden, werden veronacht
zaamd of hoogstens op papier veranderd. Door de 
bureaucratische marrier van organiseren, waarin 
commissie, rapport, partijdiscussie en bureaulade 
elkaar cyclisch opvolgden, kwam tot 1992 van 
daadwerkelijke partijvernieuwing nauwelijks iets 
terecht. 

Ten tweede vormen de jaren negentig naar onze 
stellige overtuiging een overgang in het 'leidingge
vend motief voor maatschappelijk handelen' (Den 
Uyl). Anders gezegd: de tijd dat mensen door de 
traditionele massapartijen in beweging worden 
gebracht is definitief voorbij. Daarom lei den aile 
politieke partijen heden ten dage aan dezelfde kwa
len: ledenstilstand (zelfs electoraal succes vertaalt 
zich niet meer in toename van leden), een scheve 
leeftijdsverdeling, dichtslibbing van de traditionele 
interne communicatiekanalen, gebrekkige door
stroming in de bezetting van posities (in de PvdA is 
bijvoorbeeld 78 procent van het kader Ianger dan 
tien jaar lid). De traditionele organisatie van poli
tieke partijen is te vaak los komen te staan van de 
wensen en behoeften van de moderne burgers. 
Vandaar dat aanpassing van politieke partijen om 
traditionele en nieuwe taken maatschappelijk zicht
baar te vervullen geen wens, maar pure noodzaak 
is . 

Er is de afgelopen drie jaar het een en ander veran
derd. De grootste aanklacht van de commissie-Van 
Kemenade was dat er een stuitend gebrek aan vrije 
meningsvorming binnen de PvdA bestond. Con
form de aanbeveling van de commissie hebben wij 
de afgelopen tijd de aandacht gericht op ideeenont
wikkeling, informatie aan de leden, meningsvor
ming en debat. Oat heeft resultaten afgeworpen. 
De PvdA is open geworden, taboes zijn geslecht en 
de politieke aandacht is verschoven van interne 
gerichtheid naar externe en maatschappelijke 
orientatie. Zo biedt het Kenniscentrum voor Be
drijfsleven en Arbeid op systematische wijze ruimte 
aan mensen en ideeen uit de marktsector om geza
menlijk de PvdA-visie op economische structuur en 
arbeidsmarkt aan te scherpen. Maar ook meer in 
het algemeen is de PvdA weer een rol gaan spelen in 
het maatschappelijk debat. Oat wordt als zodanig 
ook weer herkend. 

Markeringspunten in het op gang gebrachte proces 
van partijvernieuwing waren het verkiezingspro
gramma Wat mensen bindt en de kandidaatstelling 
voor talloze gemeenteraadsfracties en de Tweede 
Kamerfractie. Vele afdelingen en fracties functio
neren anders dan drie jaar gel eden: in een andere 
samenstelling, met een ander program en met 
andere prioriteiten. 
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De door Tromp geconstateerde oligarchisering 
(' en handvol beroepspolitici' en hun 'hofhou
ding') lijkt eerder zijn eigen idee .fixe dan op empiri
sche grondslag gebaseerd te zijn. Met een (bewus
tc) uitzondering: de verkiezingscampagne I 994· In 
hct najaar van I 993 was de electorate nood zo hoog 
gestegen, dat de PvdA vrijwel in doodsnood ver
kccrde . Er waren maanden dat de PvdA in de pei
lingen op nog geen 2 2 zetels stond. In die situatie 
van 'd'r op of d'r onder' is welbewust gekozen 
voor 'oligarchisering' in de vorm van een besloten 
campagncorganisatie onder straffe Ieiding met een 
groat accent op massacommunicatietechnieken. 

Organisatievernieuwing is nooit voltooid . In de 
notitic 'ldeeen, Person en en Praktijken' noemen 
wij twee urgente problemen die in deze fase van 
partijvernieuwing ter hand moeten worden geno
m n. 

In de eer te plaats wijzen wij op het gevaar van een 
te informele organisatie. Zo 'n organisatie is welis
waar een gunstig voedingsbodem voor discussie, 
be'invloeding en kennisoverdracht, maar bergt het 
in zich te verworden tot een elitaire netwerkorga
nisatie. In de tweede plaats constateren wij dat de 
b sluitvormingsprocessen over belangrijke politie
ke kwesties dreigen te vervagen . Nu het klimaat 
voor meningsvorming is hersteld moeten !eden en 
kaderleden de kans blijven houden de politieke 
koers te be'invloeden. Aan debat en discussie geen 
gebrek, maar de samenhang met politieke besluit
vorming is onevenwichtig. 

Om aan deze samcnhangende problemen het hoofd 
tc bi den, stellen wij namens het partijbestuur voor 
het jaarlijkse PvdA-congres breder, inhoudelijker 
n representatiever te maken. Het verkiezingspro

gramma 'Wat mensen bindt' gaf in de analyse van 
de mogelijkheden en beperkingen van het regeren 
vooral blijk van een mentaliteit. Door de verster
king van het PvdA-congres willen wij organisatori
sche en ideologische kaders scheppen waardoor een 
evenwicht kan worden gevonden tussen vrije 
m ning vorming en richtinggevende democrati
sch besluitvorming. 

H t PvdA-congres zal vanaf 1995 ieder najaar rond 
en aantal inhoudelijke thema's zijn georganiseerd. 

De representativiteit van het congres zal worden 
versterkt door alle voorzitters van PvdA-raadsfrac
ties lid te maken van het congres. Daarmee sluiten 
wij aan bij de tendens dat vooral in kleinere afdelin
gen de fracties verantwoordelijkheid hebben gena
men voor de 'buitenlijn'. Tevens zullen jaarlijks 
een aantal vertegenwoordigers van maatschappelij
ke organisaties op het congres als gast worden gei:n
viteerd. Doel van deze voorstellen is het congres 
zodanig te versterken dat het ook inhoudelijk als het 
hoogste orgaan van de PvdA wordt ervaren. 

Daarmee wordt dan eindelijk constructief werk 
gemaakt van de kritiek die Bart Tromp al in I 976 
formuleerde - maar die tot op heden bij woorden is 
gebleven: 'Congressen en partijraden, dat wordt 
langzamerhand ook de deelnemers aan deze festij
nen duidelijk, beantwoorden nauwelijks meer aan 
hun functies . Met tientallen een-minuutstoespra
ken over tientallen amendementen, is van een seri
euze mogelijkheid tot geargumenteerde besluitvor
ming allang geen sprake meer.' 

Voor zover Bart Tromp nog achter het rapport van 
de commissie-Van Kemenade staat, moeten wij het 
wei met elkaar eens zijn. Daarom valt de fascine
rende ouderwetse retoriek die Tromp hanteert des 
te meer op. De virulente stijl is een genot voor het 
oog, maar bezijden de werkelijkheid. Waar Tromp 
spreekt van 'een handvol beroepspolitici, en de hof
houding ('netwerk') die zij om zich heen aantrek
ken' gaat het in werkelijkheid om een poging met 
behulp van een kleine staf zoveel mogelijk externe 
adviseurs, deskundigen, gei:nteresseerde meeden
kers en kritikasters bij een beleid van aanmoediging 
te betrekken. Waar Tromp spreekt over prifessio
nals als: 'lui die niks anders doen, maar daarom nog 
niet degenen die het beter weten' gaat het in wer
kelijkheid over prifessionals als Kok of Wallage. 
Vervalt Tromp hier niet in het onvervalste 'basis
me' waar hij zich in I 976 nog zo tegen afzette? 

Democratische mentaliteit 
In zijn nadruk op formele procedures en reglemen
ten ('volgens het Huishoudelijk Reglement dienen 
de voorstellen van het PB voor een congres tenmin
ste vijftien weken voor een congres ter kennis van 
afdelingen en afgevaardigden te zijn') geeft Tromp 
er blijk van niet ge'interesseerd te zijn in wat er de 
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afgelopen tijd in de PvdA veranderd en gei"nitieerd 
is en wat de kansen en mogelijkheden daarvan zijn. 
Bij (parti j)democratie gaat het naast het voldoen aan 
de formele procedures en regels ook en - tegen
woordig in steeds sterkere mate - om wat W.A. 
Songer noemde de 'democratische mentaliteit'. 
Oat betreft een democratische sfeer waarin de 
nadruk ligt op het proces. Een sfeer waarin door 
debat en het streven naar compromis getracht 
wordt een draagvlak voor beslissingen te creeren. 
Democratie is dus meer dan het benadrukken van 
formele constitutionele regels, het vasthouden aan 
ingenomen standpunten of het ventileren van 
strijdpunten. En soms kan fundamentele wijziging 
noodzakelijk zijn wanneer structuren het opbloeien 
van · een dergelijke 'democratische mentaliteit' in 
de weg staan. 

In het tijdperk van co's kan het op de draaitafelleg
gen van een oude grammofoonplaat soms een ver
rassing opleveren. Dire Straits klonk in de jaren 
zeventig fris, verrassend en vernieuwend. Onlangs 
beluisterd was de indruk: gedateerd, saai en traag. 
Een soortgelijk gevoel kunnen we bij Tromps voor
stel voor 'revitalisering van de bestaande constitu
tionele organen' maar met moeite onderdrukken. 
Wil Tromp terug naar de afdelingsvergadering met 
de vaste kern van vergadertijgers en kommaneukers 
als het offerfeest van de partijdemocratie? Het oude 
liedje opnieuw afgedraaid? In een nostalgisch ver
langen schrikt Tromp voor echte partijvernieuwing 
terug. 
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