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De val van het kabinet-Balkenende zou een ze-
gen voor de PvdA moeten zijn. Juist omdat
nieuwe verkiezingen binnen een paar maanden
voor de deur staan. Daardoor is er geen ruimte
voor de zorgvuldig voorbereide en langdurig
overdachte campagne-strategieën waarmee de
PvdA in de afgelopen tien jaar een reputatie op-
bouwde als de meest professionele partij van
Nederland, afgunstig beloerd door andere par-
tijen. Sinds de PvdA de meest professionele cam-
pagnepartij van Nederland is geworden heeft de
partij echter alleen maar kiezers verloren. Het
‘herstel’ van 1998 maakte bij lange na niet het
verlies van 1994 goed, laat staan de neergang na
1986, de eerste Kamerverkiezingen waarbij Wim
Kok de partij aanvoerde. Over de ‘campagne-
strategie’ van de professionals (van wie ik de na-
men in een gemoedstoestand van barmhartig-
heid achterwege laat) bij de afgelopen kamer-
verkiezingen heeft het rapport van de commissie
De Boer overtuigend de staf gebroken. Compleet
was het niet ¬ in zijn reactie wees Ad Melkert
terecht op de politieke context van een opruk-
kend populisme in alle rijke landen. Daarmee
haalde hij echter niet de kern van het rapport
onderuit, namelijk dat de aanvoerders van de
campagne geen benul hadden gehad van het ter-
rein waarop slag zou moeten worden geleverd,
evenmin als van de tegenstander. Ook benoemt
het rapport de rampzalige rol van Wim Kok niet. 

De verkiezingen dwingen de PvdA nu op
korte termijn tot een programmatische stand-
puntbepaling, die niet is onderworpen aan een
‘professionele’ campagnestrategie, en met een
lijst van kandidaten die daaraan evenmin ¬ zo-
als de vorige ¬ laboreert. Maar met de keuze
voor Ruud Vreeman als voorzitter van de kandi-
daatstellingscommissie, nota bene binnen één
periode alweer als mislukt Kamerlid uit het par-

lement verdwenen, valt er van de nieuwe kandi-
datenlijst helaas niet veel te verwachten. 

De aanstaande verkiezingen hebben de partij
ook bevrijd van de malle gedachte dat de ‘partij-
leider’ ¬ een positie die de Partij van de Arbeid
godzijdank niet kent ¬ rechtstreeks door de le-
den gekozen zou moeten worden. Daarmee zou
de Kamerfractie het recht zijn ontnomen zelf
zijn voorzitter te kiezen ¬ of af te zetten. Die
verkiezing is nu veranderd in die voor het lijst-
trekkerschap. Dat is een vooruitgang vergeleken
bij het rechtstreeks kiezen van de ‘partijleider’.
Maar zowel vanuit politiek als vanuit democra-
tisch oogpunt gaat het om een bizarre procedure.
De kandidaten voor het lijsttrekkerschap kun-
nen immers aanhang proberen te verwerven op
basis van ‘persoonlijke uitstraling’ dan wel op
basis van programmatische ideeën. De laatsten
zijn echter niet relevant, want niet de lijsttrekker
bepaalt het verkiezingsprogramma. Dat doet de
partij. Blijft over ‘persoonlijke uitstraling’ ¬
een triest criterium voor een programmatische
partij. 

Twintig jaar geleden besloot het PvdA-congres
volkomen terecht dat een lijsttrekker pas mocht
worden gekozen als eerst het verkiezingspro-
gramma was vastgesteld, hoewel de lijsttrekker
in spe toen niet een nieuwkomer was. Het was
Joop den Uyl.
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Een zegen voor de PvdA

bart tromp
Redacteur S&D

�

S&D okt/nov 2002 binnenwerk  31-10-2002  11:37  Pagina 3


