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Congres, bruis!

interventie

‘Er gaan veel makke schapen in een congreszaal’ 
— zo luidde in 1991 een van de leuzen van de js tij-
dens het PvdA-congres inzake de wao-crisis. On-
danks grote onrust ging het congres morrend ak-
koord en sprak haar vertrouwen uit in partijleider 
Kok. Na het congres in Delft op 29 januari jl. kon 
ik mij iets voorstellen bij het gevoel van die js’ers 
van toen. Het congres is het hoogste orgaan van 
de partij, waarom bruist het niet van debat? Wat is 
de waarde van een congres waarvan de uitkomsten 
vooraf lijken vast te staan?
 Natuurlijk is het zo dat zowel bij de totstandko-
ming van het Beginselmanifest als bij de bespreking 
van het rapport Patijn over integratie en immigratie, 
de leden van de partij verschillende mogelijkheden 
hebben gehad om hun mening te geven, in debat 
te gaan met leden van de commissies of zelfs com-
plete alternatieven aan te dragen. Dat is goed, veel 
leden hebben van deze mogelijkheden gebruik 
gemaakt en de concept-versies werden zo flink aan-
gepast. Desondanks werden in de aanloop naar het 
congres op het voorliggende Beginselmanifest nog 
328 amendementen ingediend. 
 Slechts een deel daarvan werd in Delft bespro-
ken. Na ruim anderhalf uur debat sloot het congres 
de discussie af. Slechts één amendement werd aan-
genomen, alle andere keren werd het preadvies van 
het partijbestuur gevolgd. De voorzitter van het pre-
sidium stelde dat de partijvoorzitter blijkbaar goed 
wist in te schatten welk afgewogen stuk op brede 
steun van de leden kon rekenen. Bovendien moest 
ook de tijd niet uit het oog verloren worden. Het de-
bat werd hiermee doodgeslagen. Dit congres bleek 
niet in staat potten te breken en dat is jammer!
 PvdA-congres, ik vraag u: maak een duidelijke 
keuze! Of geef het partijbestuur het mandaat om, 
nadat binnen de partij op lokaal en regionaal ni-
veau is gediscussieerd, de definitieve stukken vast 
te stellen en hef uzelf dus op. Of dwing het voeren 

van een oprecht en niet-vooringenomen debat af 
op uw congres. Discussieer daar mee over essenti-
ele keuzes die moeten worden gemaakt. 
 Ik kies voor het tweede. Een verscheidenheid aan 
meningen verrijkt de partij en biedt nieuwe inzich-
ten. Door het debat te voeren óp het congres en ie-
dereen deelgenoot te maken van de keuzes die wor-
den gemaakt, wordt pas echt een breed draagvlak 
voor aangenomen standpunten gecreëerd. Neem 
het heft in eigen hand, laat het congres bruisen!

remy wilshaus
Landelijk voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Over de burgemeester
In juni 2004 pleitte de PvdA-projectgroep Demo-
cratie & Bestuurlijke Vernieuwing onder leiding van 
Rudy Andeweg in de deelrapportage Burgemeester 
tussen bevolking en bestuur in meerderheid voor recht-
streekse verkiezing van de burgemeester door de 
bevolking. De daaropvolgende ledenraadpleging 
pakte anders uit: verkiezing door de gemeenteraad 
kreeg de voorkeur. In de Tweede Kamerfractie lie-
pen de gemoederen hoog op toen moest worden 
gestemd over de deconstitutionalisering van de be-
noeming door de Kroon. Een meerderheid stemde 
uiteindelijk vóór. Bij het ter perse gaan van deze s&d 
is onbekend hoe het oordeel van de Eerste Kamer 
over de grondwetswijziging zal uitpakken en of het 
kabinet zijn voorstellen gaat herzien. Hoe het ook 
zij, voorstanders van een systeem van rechtstreeks 
kiezen zullen daarvan de loftrompet blijven steken. 
Maar zij negeren ernstige gevaren.
 Het deelrapport van de commissie Andeweg 
vertoont storende tekortkomingen. Een serieuze 
analyse van het gecompliceerde bedrijf dat ‘ge-
meentepolitiek’ heet, ontbreekt pijnlijk. Als de com-
missie de relaties van macht en vertrouwen tussen 
burgemeester, wethouders en gemeenteraad had 
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onderzocht; als men had ontrafeld hoe dat precaire 
evenwicht zou worden beïnvloed door een systeem 
van rechtstreekse verkiezing van de burgemeester; 
als men het nog onvolgroeide dualisme in ogen-
schouw had genomen; als men zich had afgevraagd 
welke maatregelen nodig zijn om het hele gemeen-
tebestuur verder te democratiseren, ja, dan zou men 
wellicht tot heel andere conclusies zijn gekomen. 
Maar de commissie begon meteen bij het einde: wie 
moet de burgemeester kiezen? Zo kwam men als 
vanzelf in botsing met de congresuitspraak van de-
cember 2003 dat ‘wijziging van de aanstellingswijze 
van de burgemeester tot versterking van de lokale 
democratie moet leiden’. Als gevolg van de kokervi-
sie op de burgemeester bleef het gemeentebestuur 
als geheel immers onbesproken.
 Andeweg stelt dat de burgemeester meer 
bevoegdheden moet krijgen ‘naarmate het demo-
cratische karakter van de aanstelling sterker is’. 
Blijkbaar moet een rechtstreeks gekozen burge-
meester een cruciale rol spelen bij de benoeming 
van wethouders; hij zal ze ofwel selecteren en ter 
benoeming voordragen aan de gemeenteraad, 
ofwel zelf benoemen. Rechtstreekse verkiezing van 
de burgemeester zou wenselijk zijn ‘uit oogpunt 
van versterking van de democratische legitimatie’. 
Maar hier had iets anders moeten staan, namelijk 
democratische legitimatie van de burgemeester. En 
de commissie had er eerlijkheidshalve bij moeten 
zeggen dat dit per definitie ten koste gaat van de 
democratische legitimatie van de gemeenteraad. 
 Het veelgehoorde argument dat de Neder-
landse bevolking aangeeft de burgemeester zelf te 
willen kiezen overtuigt dan ook niet. Want als de 
enquêteur had gevraagd of de bevoegdheden van 
de gemeenteraad verminderd moeten worden, zou 
dezelfde meerderheid van de bevolking hoogst-
waarschijnlijk met ‘nee’ hebben geantwoord.
 Naarmate de burgemeester meer presidenti-
ele bevoegdheden krijgt, ontstaat er een groter 
verschil met de huidige praktijk. Op landelijk, 
provinciaal én gemeentelijk niveau is altijd sprake 
geweest van collegiaal bestuur. Dat werkt goed, 
waarom moet het anders? Andeweg schrijft dat 
er ‘weliswaar geen grote crisis is in het lokaal be-
stuur’, maar welke crisis is er dan wel? De golf van 

wethoudersontslagen sinds de invoering van het 
dualisme — in 2004 ruimden 145 wethouders om 
politieke redenen het veld — is inderdaad veront-
rustend. Maar wie zich daarover bezorgd maakt, 
moet eerst eens uitzoeken wat de oorzaken zijn 
en of presidentiële burgemeesters het probleem 
zullen afzwakken of versterken. Hebben kiezers, 
gemeenteraadsleden of wethouders ooit geklaagd 
dat burgemeesters te weinig bevoegdheden heb-
ben? Nee, daarover klagen alleen politicologen, 
burgemeesters en d66’ers. Ook veel PvdA-burge-
meesters willen liefst zelf hun college samenstel-
len, want — zo luidt de cirkelredenering — recht-
streekse verkiezing heeft alleen zin met een eigen 
verkiezingsprogram dat je zelf kunt uitvoeren. En 
dát lukt alleen als je ook je eigen ‘regering’ mag 
samenstellen.
 Wat gebeurt er bij een onoplosbaar menings-
verschil tussen de rechtstreeks gekozen gemeente-
raad en de rechtstreeks gekozen burgemeester? De 
commissie acht de kans daarop niet groot, maar 
onderbouwt die veronderstelling niet. Wel geeft 
men drie oplossingen voor als het toch tot een 
clash komt: (1) de gemeenteraad het recht geven 
de burgemeester te ontslaan, (2) de raad ontbin-
den en nieuwe verkiezingen uitschrijven, (3) de 
burgemeester zulke sterke presidentiële bevoegd-
heden geven dat een botsing wel moet uitblijven. 
Het is kiezen uit drie kwaden.
 Bij rechtstreekse verkiezing komen politieke 
partijen in een beklagenswaardige positie terecht. 
Hoe moeten we ons die toekomst voorstellen? 
Verliezen gemeenteraadsverkiezingen niet aan 
belang als de ook gekozen burgemeester een even 
sterke positie krijgt als de raad? Komen er straks 
per partij twee verkiezingsprogramma’s: één van 
de partijgenoot-kandidaat-burgemeester en één 
van de partij zelf? Moet de PvdA Job Cohen royeren 
als die met een eigen programma komt, of moet 
men diens program slikken? Als ook Rob Oudkerk 
van de partij is, gaan we dan voorverkiezingen 
houden, zoals in Amerika? Het gaat per slot om 
burgemeesters met presidentiële ambities! Of heb-
ben politieke partijen niets te maken met die bur-
gemeesterskandidaturen? Financiert de partij de 
burgemeesterscampagnes en blijft er dan nog geld 
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over voor de ‘gewone’ campagne, of vragen we 
de Hema als sponsor? En hoe zit het met de wet-
houders? Goede wethouders zijn behalve goede 
managers vooral ook politiek bevlogen bestuur-
ders. Lopen we niet het risico dat de presidentiële 
burgemeester zijn wethouders buiten de raad kiest 
(duaal gezien is dat heel gezond) en daarbij vooral 
selecteert op managementkwaliteiten? Worden 
politieke partijen nog verder gemarginaliseerd? En 
wie stelt zich nog kandidaat voor de raad?
 Al die vragen worden in het deelrapport van An-
deweg niet aangeroerd. Het pleit voor het inzicht 
van de leden van de PvdA dat zij bij de ledenraad-
pleging het advies niet hebben gevolgd. Blijkbaar 
hebben zij zich niets aangetrokken van geluiden 
als zou rechtstreekse burgemeestersverkiezing 
modern zijn en verkiezing door de gemeenteraad 
iets waarmee men anno 2005 niet meer kan aanko-
men. De leden denken er kennelijk nog net zo over 
als toen zij het verkiezingsprogramma samenstel-
den. Daarmee onderstrepen zij dat de PvdA haar 
legitimatie ontleent aan dat programma en niet 
aan de persoonlijke voorkeuren van haar politieke 
vertegenwoordigers. Zo beschouwd was die hele 
ledenraadpleging in feite overbodig.

hendrik battjes

Drie koeien of  
een geweer
De regering in Khartoem en de Janjaweed-milities 
zijn de hoofdschuldigen aan het drama in Darfur: 
bijna twee miljoen mensen op de vlucht, ruim hon-
derdduizend doden, honderdduizenden gewonden. 
Het regeringsleger bewapent de Janjaweed-bendes 
en ondersteunt hun aanvallen vanuit de lucht. Ze 
bestoken de Afrikaanse bevolking, jagen ze op, 
zorgen dat ze nergens veilig zijn — alles onder 
het mom van de bestrijding van de rebellen. Die 
vechten tegen de Arabische onderdrukking en voor 
een groter aandeel in de rijkdom van Soedan. De 
Janjaweed (Arabische nomaden) en de Afrikaanse 

boeren (andere inwoners van Darfur) strijden sinds 
mensenheugenis om vruchtbaar land en recht van 
overpad. Al tel je daar de stammentwisten bij op, 
dan hoeft het nog niet zo uit de hand te lopen als nu 
het geval is. Wat het mengsel explosief maakt, is de 
beschikbaarheid van enorme hoeveelheden kleine 
wapens. Het Westen, China en Rusland spelen 
hierin een cruciale rol. 
 Jan Pronk praat zich als speciale Soedan-verte-
genwoordiger van de vn de blaren op de tong om 
regering en rebellen tot een staakt-het-vuren te be-
wegen. De internationale gemeenschap laat hem 
in de steek. In Afrika vormt de (illegale) handel in 
wapens en in grondstoffen als olie en diamanten 
de motor achter veel conflicten. Jaren van ontwik-
keling worden zo tenietgedaan. Als de wapen-
stroom opdroogt, vermindert het geweld. Dat geldt 
voor Soedan, voor Congo, voor vele brandhaarden. 
 In 1967 kostte een geweer in Afrika het equiva-
lent van zestig koeien, tegenwoordig kun je er een 
kopen voor de prijs van drie. Rusland loost in Soe-
dan zijn oude wapenarsenaal tegen dumpprijzen. 
Lichte wapens zijn het populairst. Daarnaast is de 
openlijke export van militair materieel en militaire 
kennis vanuit landen als Rusland, China en Malei-
sië een pijnlijke realiteit. China en Maleisië hebben 
grote oliebelangen in het zuiden en zijn de rege-
ring in Khartoem van harte ter wille.
 Intussen gaat in Darfur het moorden door. Waar 
we met ons ontwikkelingsgeld inzetten op zaken 
als ontwapening van militairen, het creëren van 
nieuwe kansen voor kindsoldaten en naoorlogse 
wederopbouw, weigert de internationale gemeen-
schap de wapenhandel aan te pakken. Je moet niet 
verbaasd staan wanneer we dan met z’n allen con-
stateren dat ontwikkelingshulp niet altijd helpt. 
 Er wordt mondiaal veel energie gestoken in het 
aanpakken van de productie van nucleaire, bio-
logische en chemische wapens. Dat is nuttig en 
noodzakelijk, maar de meeste oorlogsslachtoffers 
vallen door misbruik van conventionele wapens. 
De internationale gemeenschap kent geen bin-
dend verdrag dat de wapenhandel voldoende re-
guleert. Er is wel een eu-gedragscode inzake Wapen-
export. Die wordt gebruikt bij het beoordelen van 
exportvergunningen, maar die is niet waterdicht, 
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