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De fascinatie van een dertiger heeft een fascine-
rend boek opgeleverd. Politiek journalist Thijs 
Niemantsverdriets (1978) eerste herinneringen 
aan de PvdA gaan terug naar 1986. Joop den Uyl 
had nipt de verkiezingen verloren van CDA-kie-
zerskanon Ruud Lubbers. Op televisie ziet hij de 
beelden waarop Den Uyl het leiderschap van de 
partij overdraagt aan Wim Kok. De periode daarna 
vormt het onderwerp van zijn vlot geschreven 
boek. Die leesbaarheid is goeddeels te verklaren 
door de loepzuivere vraagstelling die de auteur 
heeft gekozen. Hoe is het mogelijk dat een partij 
die de afgelopen drie decennia meer dan de helft 
van de tijd deelnam aan coalitiekabinetten, toch 
steeds uitstraalde dat het politieke leven een tra-
nendal is? 
Over de sociaaldemocratie is al veel geschreven, 
vooral over de ideologie en leidende personen. 
Wat ontbrak was een boek over de groepsdyna-
miek binnen de PvdA. De focus op omgangsvor-
men en partijcultuur bepaalt de meerwaarde van 
De vechtpartij. De PvdA van Kok tot Samsom. Juist 
de afgelopen weken bleek hoezeer de auteur met 
zijn invalshoek de spijker op de kop slaat. Het 
rommelt weer eens binnen de fractie. Persoonlijke 
medewerkers van Diederik Samsom zoeken hun 
heil elders. Anonieme critici, onder andere in de 
Eerste Kamer, zaaien twijfel over Samsoms leider-
schap. Hij zou te technocratisch zijn en te weinig 
inspirerend.

De geschiedenis van de PvdA, sinds Wim Kok zijn 
opwachting aan het Binnenhof maakte, is er een 
van electorale pieken en nog diepere dalen. Het 
probleem voor de PvdA is dat de pieken en dalen 
elkaar steeds sneller opvolgen. De fluctuaties bij 
de sociaaldemocraten lijken heftiger dan bij con-
currerende partijen, die ook bevindelijke kennis 
hebben van straffende en soms belonende kiezers.

electoraal leed
Niemantsverdriet komt in zijn slothoofdstuk met 
een rijtje verklaringen waarom het electorale leed 
bij de sociaaldemocraten zwaarder aantikt dan bij 
partijen als de VVD en het CDA. Sinds het politieke 
afscheid van Joop den Uyl zoekt de PvdA naar een 
duidelijke koers. De partij positioneert zich welbe-
wust in het politieke midden in de overtuiging dat 
een meeregerende PvdA meer voor de achterban 
kan betekenen dan een partij die aan de kant 
staat. Maar regeren zonder helder kompas leidt 
tot technocratisch bestuur. De jaren waarin Wim 
Kok floreerde als premier van de paarse kabinet-
ten (1994-2002) vielen samen met de opkomst 
van het neoliberalisme. De PvdA dacht de vrije 
markt te kunnen combineren met sociaal beleid. 
Dat leidde tot de marsroute van de ‘Derde Weg’, 
waarmee Kok wereldwijd aanzien verwierf.
Kok was vooral een bekwaam bestuurder en geen 
partijleider die zijn achterban de weg wees en 
inspireerde. In zijn geruchtmakende Den Uyl-
lezing uit 1995 nam hij afstand van wat hij 
noemde een verstikkende ideologie. Maar hij ver-
zuimde met het overboord zetten van de ideologie 
de achterban te verzekeren dat hij genoeg idealen 
overhield om zich politiek voor in te zetten.
Koks gebrek aan visie én de bestuurlijke arrogan-
tie van veel PvdA’ers werden op onbarmhartige 
wijze aan de kaak gesteld door zijn politieke uit-
dager Pim Fortuyn. Na het diepe dal van 2002 
onder leiding van Koks opvolger Ad Melkert was 
Wouter Bos in 2003 de reddende engel die de 

PvdA terugbracht op het politieke toneel. Ideolo-
gisch zwabberde ook deze nieuwe leider. Aanvan-
kelijk flirtte Bos met de ‘Derde Weg’. Het leverde 
de PvdA in 2006 een flinke nederlaag op (van 42 
naar 33 zetels), terwijl de SP bij die verkiezingen 
met 25 zetels angstig dichtbij kwam. In 2010, 
alweer bij een Den Uyl-lezing, nam Bos afstand 
van de liberale koers en erkende hij dat de PvdA 
naïef was geweest over de gevolgen van de vrije 
markt. De partij moest de steven naar links wen-
den. Een koerswending die ook door de opvolgers 
van Bos, Job Cohen en Diederik Samsom, werd 
onderschreven.

maakbaarheidsgedachte
Wat de PvdA parten speelt, is dat de maakbaar-
heidsgedachte de partij nooit heeft verlaten. Die-
derik Samsom verwoordde dat op het verkiezings-
congres van juni 2012 zo: ‘Wij zijn de partij die de 
wereld niet accepteert zoals die is, maar haar wil 
veranderen zoals wij wensen dat-ie wordt.’ Dat is 
niet veel minder dan een utopische opdracht en 
die geeft de sociaaldemocraten iets verbetens. Een 
partij die van de politiek alle heil verwacht, trekt 
een bepaald type mensen aan. Vriendelijk gefor-
muleerd heb je het dan over de PvdA als debat-
partij, minder vriendelijk noem je het een 
vechtpartij.
Er is geen politieke partij die nederlagen zo breed 
uitmeet als de PvdA. De boekenplank met studies 
naar verkiezingsnederlagen buigt zwaar door. Al 
die zelfkritiek gaat steevast gepaard met kritiek op 
personen. Het hoge doel, het verbeteren van de 

samenleving, gaat boven prettige omgangsvor-
men. Bos noemde dat tijdens zijn optreden bij het 
tv-programma Zomergasten in 2013 de ‘socialisti-
sche ziekte’. ‘Zo bezig zijn met de mensen veraf 
dat je de mensen dichtbij vergeet.’ Op het Binnen-
hof wordt daarom wel gezegd dat PvdA’ers van de 
mensheid houden, maar niet van mensen. Dat 
beeld werd weer bevestigd toen in de nazomer 
van 2013 een tweetal fractieleden, Desirée Bonis 
en Myrthe Hilkens, opstapten. Zij voelden zich 
gekneveld door de strakke discipline van Samsom. 
Ook nu laait de onrust op in de fractie nu een uit-
gesproken Samsom-criticus als Khadija Arib 
onverwacht in het fractiebestuur is verkozen.

fatale cocktail
De PvdA lijdt aan ideologische onzekerheid, kent 
onplezierige omgangsvormen en kan de neiging 
tot zelfkastijding niet onderdrukken. Dat bij elkaar 
leidt tot een fatale cocktail, concludeert de auteur. 
De diverse crises die de PvdA heeft meegemaakt 
onder Kok (WAO, 1991), Melkert in 2002 met de 
Fortuyn-revolte, en nadien grote en kleine narig-
heden onder Bos, Cohen en Samsom laten zien 
hoe plofbaar die cocktail is. Het biedt ook een ver-
klaring waarom de PvdA telkens weer op zoek 
moet naar een nieuwe verlosser om de sociaalde-
mocratie er weer bovenop te krijgen.
De afkeer van oppositievoeren is bij de PvdA diep 
geworteld. Meeregeren, aan de knoppen draaien, 
gaat ten koste van de heldere koers, waardoor 
steeds meer kiezers teleurgesteld raken in de 
PvdA. Het willen meedoen aan coalities wordt een 

doel op zich. Iets daarvan is terug te vinden in de 
campagneleus: ‘sterk en sociaal’. De PvdA moet 
electoraal wel sterk zijn om nog sociaal te blijven. 
Aan het eind van zijn boek werpt Niemantsver-
driet een spannende vraag op: wat gebeurt er als 
de SP groter wordt dan de PvdA? Dan is de PvdA 
niet langer sterk, en is het hoofdargument voor 
meeregeren de sociaaldemocraten uit handen 
geslagen. Die spanning is dit jaar toegenomen 
nadat de SP bij de Europese verkiezingen op 22 
mei 2014 de PvdA in stemmental voorbij streefde. 
Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman blijven 
volhardend verdedigen dat het goed is dat de 
PvdA meeregeert. Het is nog steeds het genuan-
ceerde, hele verhaal dat de partijtop probeert over 
te brengen. Maar veel kiezers hebben al weer spijt 
van hun stem op Diederik. Zij verkeren in onze-
kerheid over de toekomst, bijvoorbeeld over de 
vraag hoe hun thuiszorg er volgend jaar uitziet. 
De belofte van Samsom dat het over enige tijd 
beter zal gaan, overtuigt hen niet. Wanneer breekt 
eindelijk de sociaaldemocratische zon door? Nie-
mand die het de onzekere achterban kan 
vertellen.
Niemantsverdriet schreef een overtuigend boek 
over een partij die in de touwen hangt. Hij eindigt 
met een cliffhanger van jewelste, want de vol-
gende verkiezingen, die voor de Provinciale Staten 
en indirect voor de Eerste Kamer, werpen hun 
schaduwen voor de PvdA dreigend vooruit. ■

boeken

De PvdA vaart een onzekere koers, kent onplezierige omgangsvormen en meet 
nederlagen breed uit. Thijs Niemantsverdriet schreef een overtuigend boek over 
de partij die altijd wil regeren, maar wat gebeurt er als de SP groter wordt?
Piet H. de Jong beeld novum / Dirk Hol

PvdA houdt van mensheid, niet van mensen

Traditiegetrouw zoekt de PvdA tijdens verkiezingscampagnes kiezers op met rozen. Veel kiezers hebben nu al weer spijt van hun stem op Diederik Samsom.

Joop den Uyl Wim Kok Wouter Bos

‘Kok was een bekwaam 
bestuurder, geen 
partijleider die zijn 
achterban de weg wees.’
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