
De PvdA keek terug op de verkiezingen 
 
Afgelopen vrijdag waren leden en sympathisanten van de PvdA in Het Klooster 

bij elkaar om het enorme zetelverlies in de Tweede Kamer te bespreken. Iedereen had een 
fors verlies verwacht, maar dat de PvdA maar met 9 zetels in de Kamer zou komen had 
niemand verwacht. Hoe kon het zo ver komen? En nog belangrijker, wat kunnen we daaraan 
doen?  
 
Aan de hand van vragen en stellingen proberen we er achter te komen wat er mis ging en 
hoe het beter moet. Een aantal suggesties passeert de revue: bij de vorming van de coalitie 4 
jaar geleden zijn fractie en achterban onvoldoende meegenomen; er is onvoldoende 
“uitgevent” dat de PvdA de harde bezuinigingsmaatregelen van coalitiepartner VVD 
aanzienlijk heeft verzacht; de lijsttrekkersverkiezing is - achteraf gezien - ongelukkig geweest; 
het migratievraagstuk bleef onderbelicht; de traditionele achterban van de PvdA is 
verdwenen; mensen zijn minder “partijvast”; de PvdA is een vergrijzende partij, niet 
aantrekkelijk voor jongeren; en last but not least, er is op links een bijzonder succesvolle 
concurrent.  
 
En toch werd unaniem de conclusie getrokken: er is toekomst voor een sociale, realistische 
partij, een brede volkspartij op links. Wat moet de PvdA dan doen? De PvdA moet luider en 
duidelijker laten horen dat zij zich onvermoeibaar inzet voor de strijd tegen 
onrechtvaardigheid, in Nederland en daarbuiten; een partij die oog heeft voor de 
onzekerheid waarin grote groepen in Nederland de afgelopen jaren terecht zijn gekomen 
doordat zij hun werk kwijt raakten of gezondheidsproblemen kregen. Die daardoor 
persoonlijk en financieel - vaak langdurig - hard werden getroffen, o.a. door de hoge eigen 
bijdrage.  
 
Wat naar voren kwam is dat wij als sociaaldemocraten geen marktwerking willen in sectoren 
die het algemeen belang dienen zoals pensioenen, zorg, woningcorporaties; dat wij moeten 
zorgen voor bestaanszekerheid, voor eerlijk werk; dat wij stonden en staan voor de 
bescherming van de aarde en het klimaat; dat minderheden op onze bescherming kunnen 
rekenen; dat wij pal staan voor een goede opvang van vluchtelingen met oog voor de sociale 
effecten; dat wij blijven werken aan de verkleining van de verschillen tussen arm en rijk. 
Iedereen was het erover eens, de partij moet haar kernwaarden beter uitdragen en in 
praktijk brengen.  
 
In de Groene Amsterdammer stond afgelopen weekend een citaat van de Britse socialist 
Tony Benn, die ooit zei dat er voor sociale verandering twee dingen nodig zijn: “de 
brandende vlam van woede over onrecht en de brandende vlam van hoop voor een betere 
wereld”. Dat optimisme en die hoop horen bij de sociaaldemocratie. Mensen, vooral jonge 
mensen, hebben een perspectief nodig: een veilige leefbare wereld en bestaanszekerheid. 
Daaraan moet hard worden gewerkt. De sociaaldemocratische waarden voor een 
rechtvaardige, solidaire samenleving in Nederland en daarbuiten zijn het meer dan waard. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze waarden nog steeds breed worden gedeeld, door jong en 
oud. Wij gaan ervoor.  

 

 


