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Enkele punten uit de toespraak van de voorzitter van de partij van de arbeid, max van den 
berg, voor de partijraad, gehouden op zaterdag 18 september 1982, in de Hansenhof te 
Zutphen, aanvang 10,30 uur, 

Thema; verkiezingsuitslag en de formatie. 

1. de verkiezingsuitslag geeft twee opvallende zaken te zien, 

Het geweldige herstel van de PvdA en de grote winst voor de VVD. 

Ondanks de diskussie die we ook in eigen kring hebben gehad over het verlaten van het 
kabinet van Agt II, kan vandaag worden vastgesteld dat het een juiste beslissing is geweest. 

De kiezers en de PvdA hebben elkaar weer gevonden, ja, de PvdA is zelfs de grootste partij in 
het land geworden. 

Aan dat herstel is door zeer velen in de partij hard gewerkt. Partijbestuur, kandidaten voor 
de tweede kamer, afdelingen en campagnemensen hebben samen de ideeën geleverd en 
uitgedragen en met enorme werkkracht laten zien hoe de PvdA met een politiek duidelijk 
linkse opstelling haar kiezers weet te bereiken en het vertrouwen weet te winnen. 

Maar liefst 1 miljoen kiezers zijn er sinds de breuk met het vorig kabinet bijgekomen. 

Dat geeft hoop, maar tegelijkertijd verplicht het ons te onderkennen voor welke zware 
dilemma's het democratisch- socialisme de komende jaren geplaatst wordt.  

2. De PvdA wil regeren. Dat kan, overeenkomstig ons kongresbesluit, zowel in een 
kombinatie met het CDA’ als met de VVD, beide eventueel aangevuld met D'66. Dergelijke 
kombinaties zijn groter dan de coalitie CDA/VVD. 

Wat betreft de samenwerking met de VVD zijn we natuurlijk niet blind voor de vele 
inhoudelijke verschillen, het karakter van deze partij en de manier waarop zij campagne 
heeft gevoerd. 

Maar het nuchtere feit dat geen van de grote partijen elkaar voor de verkiezingen heeft 
uitgesloten, verplicht ons nu tot serieus onderzoek naar mogelijke coalitiegenoten. 

De weigering van de VVD de informateur serieuze medewerking hiertoe te verlenen, valt 
daarmee niet te rijmen. 

Blijkbaar verkiest de VVD het CDA-dictaat boven een zakelijk onderzoek naar 
overeenkomsten en verschillen. De VVD sluit praktisch de PvdA uit, voor vele kiezers een 
onbegrijpelijke zaak, gezien haar uitspraken van voor de verkiezingen. 



Het tafeltje in een intiem restaurant is reeds gereserveerd. 

3. de PvdA wil regeren, met als centrale, punten voor beleid; 

De niet plaatsing van nieuwe kernwapens en een ekonomische politiek die antwoord geeft 
op de huidige crisis. Er liggen tal van plannen die de moeite waard zijn. Van FNV en CNV, van 
economen als Schouten en Kuiper, de Galan en pen, en de diverse onderzoeksgegevens van 
het CPB. 

Aan de andere partijen vragen wij om eenzelfde duidelijkheid. 

Op welke punten haakt de VVD reeds op voorhand af? 

En aan het CDA vragen wij niet het oude formatiespel te spelen, maar een keuze te maken. 
Ofwel regeren met de VVD, zodat u de oude recepten kunt uitvoeren zoals onder van Agt-
Wiegel. 

Ofwel regeren met de PvdA, maar dan ook met een oprechte keuze voor een ander beleid 
een beleid waarin de visie van de PvdA tot zijn recht komt. Een beleid waarin: 

A. De werkgelegenheid gekreëerd en eerlijk verdeeld wordt; 

B. De inkomensverschillen verkleind worden; 

C. Een vrede- en veiligheidsbeleid wordt gevoerd gericht op wapenbeheersing in plaats van 
modernisering. 

Over zijn werkelijke bedoelingen dient het CDA snel duidelijkheid te geven. 

A. De verkiezingsuitslag bevat een aantal ontwikkelingen die de PvdA 

Met zorg vervullen. De grote winst voor de VVD en de grote aanhang die zij onder jongeren 
heeft, jongeren hebben in mindere mate op ons gestemd. Het partijbestuur heeft 
partijgenoten bereid gevonden de uitslag te analyseren en via het campagne-team zullen 
aanbevelingen spoedig in het P.B. besproken worden. 

5. Tweede zorg is de zetel die de centrumpartij in de kamer behaald heeft. 

De centrumpartij is een partij met racistische oordelen. Alle partijen van links en rechts 
hebben de plicht daartegen stelling te nemen, en daarbij ook de hand in eigen boezem te 
steken. Tenslotte is het niet voor het eerst dat dergelijke signalen uit de grote steden 
gehoord worden. 

Onze grondwet gaat uit van gelijke rechten, ongeacht geloof, ras of sexe, de ideeën van de 
centrumpartij gaan fundamenteel uit van de ongelijkheid tussen mensen. Het is 
onverteerbaar dat de vertegenwoordiger van de centrumpartij, de eed op de grondwet 
heeft uitgesproken. Bij de bestrijding van de centrumpartij zullen we echter niet op de man 
moeten spelen, maar op de ideeën. 

Het partijbestuur zal met partijgenoten uit grote steden, de afdelingen helpen de kiezers op 
te zoeken, de racistische ideeën bestrijden, met argumenten komen waarom de 
buitenlander geen schuld heeft aan de krisis. 



Maar tegelijk zijn we verplicht de materiele oorzaken van de onlust zo veel mogelijk weg te 
nemen: werk, huisvesting, onderwijs, extra steun aan minderheidsgroeperingen van welke 
kleur of afkomst ook. We mogen niet blijven steken in morele verontwaardiging 

Het partijbestuur legt u vandaag de uitgangspunten voor bij deze formatie. Het is nuttig om 
vandaag zowel onze ervaringen met de formatie '77 als met de formatie '81 te gebruiken, 
enerzijds is er de ervaring van 1977, 10 zetels winst, en een krappe meerderheid voor rechts 
in de Kamer. Toch gingen we niet regeren. Een diepe teleurstelling voor zeer velen van onze 
kiezers. 

De verkiezingen van 1981 leverden een ander beeld op. Na een nederlaag waren we - in het 
zicht van een dreigend rechts kabinet in economische krisistijd - bereid te gaan regeren, 
ondanks de grote verschillen die er ook toen al lagen met het CDA. 

In mei 1982 zijn we eruit gestapt wegens het niet realiseren 

Van het tweesporenbeleid. Ondertussen was de partij voor vele kiezers onherkenbaar 
geworden, waren we er niet in geslaagd de dilemma's waarvoor de PvdA staat - met name 
als het gaat om sociaal-economische vraagstukken en de onvermijdelijk daarbij horende 
impopulaire maatregelen - over te brengen. 

Weliswaar werd ons daartoe weinig ruimte geboden, maar het bleek voor ons zelf een 
uiterst moeilijke opgave te zijn een duidelijke koers, zowel inhoudelijk als strategisch, uit te 
zetten. Met de beslissing om uit het kabinet te stappen en werd onze positie gemarkeerd en 
werd de inzet van de verkiezingen bepaald. 

Door de ervaringen en door de kiezerssteun gesterkt moet de PvdA de komende jaren haar 
werk verrichten. Het zal een enorme opgave worden om - bij verscherpte economische crisis 
en de dreiging van een rechts beleid. Die juist onze kiezers zo treft - het vertrouwen van 
onze kiezers vast te houden en verder uit te bouwen. 

Pijnlijke ingrepen zijn niet te vermijden, maar juist dan dienen onze principes van eerlijk 
delen van werk en inkomen, verzet tegen kernwapens en de zorg voor een veilig, schoon 
milieu tot het uiterste tegenover rechts verdedigd te worden. 

Nu iedere nadenkende progressief zich terecht zorgen maakt over een dreigend rechts 
beleid waarbij de grote maatschappelijke organisaties en met name de vakbeweging 
uitgeschakeld worden, is het de verantwoordelijkheid voor een grote progressieve partij als 
de onze te erkennen dat die verdediging van onze principes - als het kan in de regering, als 't 
moet in de oppositie - een zware opgave is. 

Die opgave kunnen we aan als we vanaf het begin bereid zijn een duidelijke opstelling te 
kiezen en daarbij te onderkennen hoe lastig het voor links is te regeren dan wel in de 
oppositie te zitten in crisistijd. 

Wij zijn bereid te regeren, sterker nog we achten het onze plicht. Maar dan wel op basis van 
een duidelijke keuze voor een nieuw economisch beleid en een ander vrede- en 
veiligheidsbeleid. 



We wensen informateur van Kemenade sterkte bij zijn poging duidelijkheid te verschaffen of 
deze wil bij het CDA of VVD ook aanwezig is. 


