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Over de auteur  Jan Lunsing is bestuurslid van de PvdA- 
afdeling Groningen 

Noten  zie pagina 13

Annie dicht de kloof
Waarom de partijtop het niet alleen moet willen doen

‘De Tweede-Kamerfractie is niet het hoofd verkoop van de PvdA, de 
afdelingen zijn niet de filialen van de fractie in Den Haag,’ aldus Jan 
Lunsing. In de meningsvorming over belangrijke onderwerpen, zoals de 
Europese Grondwet, is een vruchtbare gedachtenwisseling tussen partijtop 
en partijkader van cruciaal belang, zo betoogt hij. Als die ontbreekt en 
— vrij naar Troelstra — het Haagse ‘intellekt’ het denken van de leden niet 
‘bezielt’, gaat het mis.

jan lunsing

In de zendtijd voor politieke partijen zegt Wou-
ter Bos iets prachtigs: ‘We werken namens u, we 
werken voor u.’ En dan volgt het allermooiste: 
‘Maar liefst nog met u.’ Dat is precies zoals het 
hoort. Het sluit aan bij de stijl van de campagnes 
voor de landelijke en provinciale-statenverkie-
zingen van 2003 en de Europese verkiezingen 
van 2004. Als campagnecoµrdinator in Gronin-
gen voelde ik mij indertijd gesteund door de 
landelijke organisatie in Amsterdam. De poster 
met Wouter Bos, die met Marc Calon voor de 
provinciale staten en die met Max van den Berg 
voor de Europese verkiezingen klopten. Achter 
de lijsttrekker stonden mensen die samen met 
hem de verkiezingsstrijd in gingen. Ik was ver-
antwoordelijk in Groningen maar voelde me 
lid van een landelijk team. Aan oudgedienden 
moest ik uitleggen dat Amsterdam echt anders 
met ons omging dan vroeger.

 De campagne in de aanloop naar het refe-
rendum over de Europese Grondwet was een 
terugval. De fractie in Den Haag bepaalde het 
partijstandpunt. Via de nieuwsbrief kreeg ik te 
lezen waar en wanneer Niesco Dubbelboer in de 
stad Groningen campagne zou voeren. Onze af-
deling organiseerde een bijeenkomst, drie dagen 
later organiseerde het landelijk partijbureau er 
ook een. Van samenwerking was geen sprake. De 
soepele organisatie van 2003-2004 was verdwe-
nen. De campagne ¬ niet alleen die van de PvdA, 
maar die van alle voorstanders van de Grondwet 
¬ deed mij denken aan een poster in mijn plak-
boek, van het Groninger referendum uit 2001. De 
tekst was duidelijk: ‘ik ben voor’. Mijn handge-
schreven onderschrift luidde: ‘maar ik ben niet 
genoeg’.
 Er gaat iets mis bij de PvdA-fractie in Den 
Haag. Men werkt er nog steeds namens ons, nog 
steeds vóór ons en ik ben ervan overtuigd dat ze 
volstrekt integer hun uiterste best doen om het 
goede te doen voor de partij en voor het land. 
Maar ze werken er niet meer mét ons.
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straatpolitiek

Natuurlijk, het Grondwetsreferendum is een 
incident. Maar daar zijn er meer van. Zo hebben 
we in het Noorden uit de krant mogen verne-
men dat Sharon Dijksma een nieuw standpunt 
innam over de Zuiderzeelijn. Het probleem is 
niet dat ze een nieuw standpunt heeft, dat is 
haar goed recht, wel dat ze die nieuwe visie niet 
eerst in het Noorden ter discussie heeft gesteld. 
Die lijn was na vergelijkbare voorvallen in deze 
zaak afgesproken.
 Dat Wouter Bos voorstander is van de direct 
gekozen burgemeester is geen geheim. Dat de 
partij een door de raad gekozen burgemeester 
wil, ook niet. Op zich is dat goed voor de discus-
sie. Dat Wouter Bos wilde voorkomen dat het 
congres een standpunt innam om het verkie-
zingsmanifest te bevestigen en een ledenraad-
pleging liet uitschrijven is minder fraai. Dat 
hij vervolgens de uitkomst van die raadpleging 
ter discussie stelde (‘bij een hogere opkomst 
was er misschien een andere uitslag geweest’) 
was bijna een belediging van de mensen die de 
moeite hadden genomen om hun standpunt 
kenbaar te maken. Ik zou haast zeggen: vraag het 
dan niet!
 Een laatste voorbeeld. Men kan vraagtekens 
plaatsen bij het opereren van de Tweede-Kamer-
fractie en het partijbestuur bij de grondwets-
herziening inzake de aanstellingswijze van de 
burgemeester. Hun standpunt was weliswaar 
formeel correct, maar uiteindelijk hebben we 
het aan Han Noten en Ed van Thijn te danken dat 
de gemeentepolitiek in 2006 niet is opgezadeld 
met een snel in elkaar geflanst systeem dat de 
gemeenteraad zou verzwakken en de positie van 
wethouders onduidelijk zou maken.
 Bij elkaar zijn het te veel incidenten: het lijkt 
op een trend. Het is moeilijk vol te houden dat je 
‘per ongeluk’ niet de afdelingen betrekt bij een 
campagne als die voor de Europese Grondwet, 
terwijl samenwerking daarvóór nadrukkelijk 
de strategie was. Immers, na de nederlaag bij 
de verkiezingen van 2002 ging de partij op een 
andere manier verder. We moesten het land 

in, niet meer alles in Den Haag laten beslissen. 
Wim Kok kwam daar nog mee weg, Ad Melkert 
niet meer. Het terugwinnen van de zetels onder 
Wouter Bos was mede mogelijk omdat hij in 
woord en poster verbetering beloofde.
 Dat was werkelijk geen geringe belofte. 
Haagse kringen zijn groot en machtig. Voor je 
het weet, draai je daar je rondjes en kom je er 

niet meer uit. Als lijsttrekker kun je wel een 
wijk in gaan, met of zonder een camerateam in 
je kielzog, maar zo bereik je weinig mensen. Bij 
Nederland past geen directe democratie. Je hebt 
anderen nodig, wil je grote aantallen mensen 
bereiken. Het probleem is niet nieuw. Zoals 
Troelstra al schreef: ‘Zoolang de socialistische 
arbeidersmassa achter haar leiders staat en dus 
het intellekt van deze haar denken bezielt, gaat 
alles goed, maar zoodra dat niet meer het geval 
is, wordt de zaak anders. Dan kan de leiding 
gemakkelijk onder de indruk van burgerlijke 
stroomingen geraken, hetwelk op zijn beurt er 
weer toe meewerkt, een gedeelte der volgelin-
gen ten prooi te doen vallen aan denkbeelden en 
bevliegingen, die langzamerhand in een nieuwe 
leer zijn overgegaan en die de scherpe tegen-
stelling hebben teweeg gebracht, die zich nu 
tusschen kommunisten en sociaal-demokraten 
openbaart. (…) Aan de ene zijde een overdrijving 
die men “Kamer-politiek” zou kunnen noemen, 
aan de andere een, die gevoeglijk met de naam 
van “straat-politiek” kan worden bestempeld.’1

 Dit citaat geeft goed aan in welk draaipunt 
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Het was de partijleiding die een 
besluit nam over de Europese 
Grondwet en verwachtte dat de 
rest zou volgen. Een dergelijk 
besluit nemen mag, maar die 
verwachting was irreëel. Spijtig 
ook
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de sdap en de PvdA altijd weer terechtkomen. 
De Tweede-Kamerfractie is niet het hoofd ver-
koop van de PvdA, zoals ik ooit eens ergens las, 
maar een zelfdenkend orgaan dat standpunten 
inneemt en uitdraagt, namens en voor de men-
sen. Ook de partij is een zelfdenkend orgaan, de 
afdelingen zijn niet de filialen van de fractie in 
Den Haag. Dat betekent dat de fractie momenten 
moet uitkiezen waarop ze contact met de mensen 
in het land zoekt en ‘straatpolitiek’ gaat bedrijven: 
momenten waarop de partij met haar voorman-
nen en -vrouwen en al haar actieve leden de straat 
op gaat om uit te leggen wat het standpunt van de 
partij in een bepaalde kwestie is.
 Dat ging goed bij de verkiezingen in 2003 
en 2004, maar bij het referendum over de Eu-
ropese Grondwet is het niet gedaan. Misschien 
heeft Paul Bordewijk gelijk: ‘Wie een advies 
vraagt moet niet zelf willen bepalen hoe dat 
advies moet komen te luiden.’2 Onze fractie in 
Den Haag kon na het feestelijk binnenhalen 
van het referendum eigenlijk geen campagne 
meer voeren, hoogstens uitleggen waar het om 
ging. Bordewijk schrijft dat de PvdA wel bijeen-
komsten met alleen voorstanders organiseerde, 
maar dat afdelingen deden wat nodig was: het 
organiseren van openbare discussies met voor- 
en tegenstanders. Ik heb geen zicht op hoe het er 
elders in het land aan toeging, maar zo was het 
in Groningen inderdaad.

harde lessen

In onze stad werden in dezelfde maand twee 
referenda gehouden: behalve dat op 1 juni over 
de Europese Grondwet, was er op 29 juni een 
over de herinrichting van de Oostzijde van de 
Grote Markt. In beide gevallen bepleitte de PvdA 
een ja-stem. In 2001 was er ook al een lokaal re-
ferendum gehouden, toen over plannen voor de 
Noordzijde van de Grote Markt. Ook toen was de 
PvdA vóór. De stemming verliep desastreus: 19% 
voor, 81% tegen. Een meerderheid van de PvdA-
kiezers en –leden behoorde tot de categorie van 
tegenstemmers (ik ken zelfs een bestuurslid uit 
die tijd dat tegenstemde).

 De gang van zaken rond het Europese-Grond-
wetsreferendum was voor mij een déjà vu. Het 
‘Groninger model 2001’ werd naadloos gekopi-
eerd. Eerst stilte in het kamp van de voorstan-
ders, dan waarschuwingen aan de kiezer. Ook 
het nee-kamp hield zich aan het scenario door 
allerlei onzinnige beweringen in zijn campagne 
op te nemen. Politici denken vaak dat de kiezer 
daar niet intuint, maar als men zulke onzin 
halfslachtig of juist overdreven tegenspreekt, 
blijft ze juist bij mensen in het hoofd zitten 
en beïnvloedt ze hun keuze. Kiezen, zeker bij 
dergelijke ingewikkelde en onoverzichtelijke 
onderwerpen, doen mensen op gevoel, niet op 
basis van ratio. Een andere parallel tussen de 
beide referenda was dat er na de uitslag geen 
zinnig woord viel te zeggen over wat het ‘nee’ 
eigenlijk betekende. De Groningers wilden 
meer en minder parkeerplaatsen. Nederlanders 
willen minder Europese samenwerking, maar 
ook meer (veiligheid). Eigenlijk sprak bij beide 
referenda de stem van onzekerheid: kiezers had-
den niet het gevoel dat hun bestuurders wisten 
wat ze wilden. 
 Toen ik Niesco Dubbelboer zag juichen om-
dat hij het referendum had binnengehaald, heb 
ik hem via de mail gefeliciteerd en gezegd dat 
hij hard aan het werk moest gaan om de leden 
van de partij op zijn hand te krijgen. Anders zou 
het misgaan. Ik kreeg geen reactie. Diverse afde-
lingen hebben nog gevraagd om een stemming 
over de Grondwet op het congres in Delft, in de-
cember 2004, maar dat voorstel werd afgewezen.
 Het kan ook anders. In de aanloop naar het 
Groninger referendum van 29 juni, over de 
Oostzijde van de Grote Markt, ging onze plaat-
selijke afdeling wel meteen met de leden aan de 
slag. Van begin januari tot eind juni berichtten 
we leden en website-bezoekers over de kwes-
tie. We hielden een informatie-avond en een 
ledenvergadering waar volop gelegenheid was 
om kritische vragen te stellen. Het bestuur gaf 
partijleden uitdrukkelijk de ruimte om tegen te 
stemmen, dat wil zeggen: tegen de wethouder 
en tegen de fractie. Als bestuur voerden we geen 
campagne vóórdat de uitslag van de ledenver-
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gadering bekend was. Uiteindelijk stemde die 
ledenvergadering, tot veler verbazing, unaniem 
vóór. We konden zonder aarzeling vrijwilligers 
vragen om campagne te voeren.
 En dat hebben we dan ook gedaan. In nauwe 
samenwerking met andere groeperingen in de 
stad, inclusief de Jonge Socialisten, voerden we 
campagne. We wonnen het referendum met 
53% van de stemmen. Feitelijk deden we waar 
Troelstra toe opriep: wethouder Willem Smink 
en fractievoorzitter Frank de Vries zijn voor 
de ‘socialistische arbeidersmassa’ (de leden) 
gaan staan en hebben met hun ‘intellekt’ hun 
‘denken bezielt’. In moderne termen: ze hebben 
het standpunt van b&w en van de fractie ter 
discussie gesteld op een ledenvergadering en 
hebben een meerderheid voor dat standpunt 
gewonnen. Zo werd de afstand tussen politieke 
voormannen en de rest van de partij geslecht. 
Daarna kon de partij leden vragen om de straat 
en het internet op te gaan om zo de afstand tus-
sen partijleden en kiezers te overbruggen. De 
bestuurder en volksvertegenwoordiger hielden 
zich aan het Bos-adagium: zij werkten ‘namens’ 
en ‘voor’ de leden, maar ook ‘met’ hen en wisten 
zo voldoende steun voor hun standpunt te rea-
liseren. Misschien lijkt 53 % niet veel, maar bij 
een referendum over een bouwproject is dat een 
uitzonderlijk hoge voorstem. Meestal is een ge-
meentebestuur tevreden als het mag doorgaan 
met zijn plannen omdat ‘nee’ de drempel niet 
haalde.

de markt op

Standpunten ter discussie stellen vergt moed. 
Ik herinner me hoe ik in 2001 als groentje in het 
bestuur zat en we besloten dat er niet gestemd 
zou worden over het standpunt van de afdeling 
inzake het referendum over de Noordzijde van 
de Grote Markt. Als de leden wilden stemmen 
moesten ze dat zelf maar aangeven, zo werd 
gezegd. We hadden het standpunt toch al vastge-
legd in het verkiezingsprogramma? We bouw-
den toch voort op het collegeprogramma en 
andere besluiten? Het waren in grote lijnen de 

argumenten die ik las in Rood3 en die ik hoorde 
van Thijs Berman toen ik hem vroeg waarom het 
congres in Delft niet was gevraagd een uitspraak 
te doen voor of tegen de Europese Grondwet. 
Berman beweerde dat het PvdA-standpunt was 
terug te vinden in het verkiezingsmanifest voor 
de Europese verkiezingen.4 Dat klopt niet. In 
het manifest wordt de Grondwet twee keer ge-
noemd, beide keren als iets wat er komt, niet als 

iets wat de PvdA wil. Men zou kunnen stellen dat 
de wensen die elders in dit manifest staan gefor-
muleerd in lijn zijn met wat de Grondwet zou 
bewerkstelligen als die eenmaal was ingevoerd, 
maar men vraagt dan wel erg veel bereidheid 
van de lezer. Niet alle leden van de PvdA hebben 
internationaal recht gestudeerd.
 Net als in 2001 in Groningen was het de par-
tijleiding ¬ in dit geval: de Europese fractie, de 
Haagse fractie en het partijbestuur ¬ die een be-
sluit nam en verwachtte dat de rest zou volgen. 
Een dergelijk besluit mag men nemen (dat is het 
werk van de betrokkenen), maar die verwach-
ting was irreëel. Spijtig ook. Hier lag een uitge-
lezen kans om de discussie over Europa binnen 
de PvdA meer diepgang te geven. Bovendien is 
het zo dat actieve leden van de PvdA zelfstandig 
denkend verrassend vaak dezelfde conclusies 
trekken als hun volksvertegenwoordigers. 
 Wie in zijn vrije tijd voor de PvdA werkt, voelt 
zich niet gebonden aan een paar zinsneden en 
richtingen uit het verkiezingsmanifest van een 

In het geval van een referendum  
is het altijd verstandig nog eens 
naar de leden te gaan, zelfs als het 
partijstandpunt geheel in lijn is 
met het verkiezingsprogramma. 
Besluit samen met de ledenverga-
dering wat de koers moet zijn

Jan Lunsing  Annie dicht de kloof



s& d  7 / 8  |  20 0 5

13

paar jaar eerder. Niet aan een standpunt dat er-
gens middenin het programma stond. Hij voelt 
zich gebonden aan de vele contacten met partij-
mensen en natuurlijk aan datgene waar hij zelf 
vóór heeft gestemd. Overigens, niet alleen ge-
wone leden maar ook onze fractie in de Tweede 
Kamer vindt dat ze soms de ruimte mag nemen 
om standpunten in te nemen die afwijken van 
het verkiezingsprogramma. Terecht. Een ver-
kiezingsprogramma is geen wet van Meden en 
Perzen, maar een richtlijn die soms op basis van 
nieuwe feiten of inzichten moet worden bijge-
steld. Daarbij hoeft de fractie niet elke keer terug 
naar de leden, maar wel bij belangrijke punten. 
Als je in tegenspraak met het verkiezingspro-
gramma een direct gekozen burgemeester wil, 
als je voorstander van referenda bent of als je de 
Zuiderzeelijn naar het Noorden wil uithollen 
tot een leuk treintje naar Zwolle, ga dan naar je 
leden. Trek lering uit onze ervaringen in Gronin-
gen: in het geval van een referendum is het altijd 
verstandig nog eens naar de leden te gaan, zelfs 
als het partijstandpunt geheel in lijn is met het 
verkiezingsprogramma. Besluit samen met de 
ledenvergadering wat de koers moet zijn.
 Onze vertegenwoordigers moeten, de woor-
den van Troelstra indachtig, contact houden met 
hun achterban. Doen ze dat niet, dan belanden 

Noten

1 P. J. Troelstra, Gedenkschriften 
deel IV. Storm. Amsterdam: Arbei-
derspers, 1956 (p. 47)

2 P. Bordewijk, ‘Denk nog eens na 
over het referendum’, in: s&d 
2005/6

3 R. Koole, ‘Nee en de partij,’in: 
Rood, juli 2005

4 Een sterk en sociaal Europa, PvdA 
Europees verkiezingsmanifest 
2003

5 M. Elchardus, De dramademocra-
tie. Tielt: Lannoo, 2002

ze gemakkelijk in het kamp van de ‘burgerlijke 
stroomingen’ en wordt er een scherpe tegenstel-
ling zichtbaar tussen ‘kommunisten en sociaal-
demokraten’ (lees: sp en PvdA), een tegenstelling 
tussen straatpolitiek en Kamerpolitiek. De PvdA 
moet de straat op en dat moet Wouter Bos niet 
in zijn eentje doen. Het is niet dat ene gesprekje 
van Bos in de snackbar dat impact heeft, maar 
al die andere gesprekjes. Van Jan Breider bij de 
visboer, Ank Westra achter de telefoon, Klaas 
Swaak in de Herestraat, Annie van der Velden 
in de bibliotheek en al die duizenden anderen. 
Zij verbinden de Kamer met de straat, het plu-
che met de burger. Zij maken deel uit van het 
‘maatschappelijk middenveld’ dat Elchardus 
beschrijft.5 Zij dichten de kloof.
 De Tweede-Kamerfractie in Den Haag moet 
zorgvuldig met deze mensen omgaan. Dat 
betekent dat de fractie moet blijven nadenken 
en standpunten innemen, maar dat ze tegelijk 
wegen moet zoeken om deze standpunten uit te 
dragen binnen de partij. Dat kan het best door 
de leden de ruimte te geven om tegen de partij-
lijn in te gaan. Dat is misschien eng, maar wel 
noodzakelijk als de partij haar leden aan zich wil 
binden. Pas als dat contact er is, kan er weer een 
poster worden gemaakt van Wouter Bos met een 
grote groep enthousiaste mensen achter zich. 
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