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Aan het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid 
 
cc. Paul Depla/Klara Boonstra (WBS) 
 
Geacht Partijbestuur, 
 
Naar aanleiding van contacten met Paul Depla inzake de toekomst-oriëntaties van onze partij laten 
wij u bij dezen een bijdrage over onze doelen en inzet toekomen. 
 
Nu u besloten heeft om ideeën van leden te verzamelen om de crisis in onze partij aan te pakken, 
zullen wij als PvdA beweging Linksom! daar een bijdrage aan leveren. Wij zijn als beweging zeer 
betrokken bij de toekomst van onze partij en van de sociaaldemocratie in het bijzonder. Wij zetten 
ons in om solidair onze gemeenschappelijke idealen te realiseren. 
 
Linksom! is een beweging van een groot aantal betrokken en kritische leden binnen de PvdA. Wij 
richten ons op de toekomst van onze Partij van de Arbeid als sociaaldemocratische partij. Centraal 
staat daarbij het herstel van het vertrouwen in onze PvdA. Een vertrouwen dat de basis en 
randvoorwaarde is om samen, op basis van de beginselen en doelen van de sociaaldemocratie, 
effectief te kunnen strijden voor een betere maatschappij. Wij organiseren en bevorderen het open 
debat, houden regelmatig openbare bijeenkomsten, nemen deel aan partijbijeenkomsten, maken 
plannen, voorstellen en publicaties voor de toekomst van onze PvdA. Inhoudelijk verwijzen wij u 
graag naar onze website: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com. U vindt daar tientallen 
analyses, opinies, ideeën en voorstellen over en voor een betere toekomst van onze partij en de 
sociaaldemocratie. 
 
In de komende discussies zullen wij blijven bijdragen aan het herstel van een helder beeld van de 
toekomstige socialistische maatschappij waar wij als sociaaldemocraten voor staan. Ook zullen wij 
niet schromen om onze organisatie een spiegel voor te houden. Spreken is nodig over fundamentele 
en soms pijnlijke zaken. Alternatieven voor de neoliberale mantra’s van zelfredzaamheid en 
marktwerking. Voor lege termen zoals patriotisme. De hybride structuren tussen markt en overheid. 
De niet goed doordachte en uitgevoerde concepten voor decentralisering. De bezuinigingen op 
kwetsbare mensen. We beargumenteren dat wij te veel mensen die op ons rekenden, in de kou 
hebben laten staan. We benoemen de pijn en onzekerheid die bij mensen heerst over het verlies van 
goed werk, inkomen, over ongelijkheid, zorg, wonen, de aanpak van stadswijken en de pensioenen. 
De pijn en onzekerheid die het vertrouwen ondermijnt. 
 
De verkiezingsnederlaag van 15 maart jl. staat naar onze overtuiging niet op zichzelf. De afgelopen 
decennia zien wij de neergang van de sociaaldemocratie als beweging. Het verlaten van de 
ideologische sociaaldemocratische koers, de gedeeltelijke voetval voor het neoliberalisme en het 
omarmen van een technocratische bestuursstijl markeerden het punt van omslag. Woord en daad 
werden inconsistent. De binding met onze achterban verzwakte. Beginselen verwaterden en voor 
wat voor een maatschappij onze partij staat werd onduidelijk. Vele leden verlieten onze partij. In dit 
ideologische en electorale vacuüm ontstond ruimte voor de opkomst andere linkse politieke partijen. 
Het betoog van Thomas Frank bij Buitenhof van 30 april jl. over de Democratische partij in de VS is 
helaas gedeeltelijk ook van toepassing op onze partij. 
 
De voornoemde neergang van onze partij en de sociaaldemocratie als beweging ging niet ongemerkt 
voorbij. Meer dan 15 herstelpogingen heeft onze partij de afgelopen decennia ondernomen. Vele 
voorstellen tot verbetering zijn gedaan. Deze voorstellen werden vaak omarmd, slechts gedeeltelijk  
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uitgevoerd en vaak weer vergeten. Grote inspanningen hebben de neergang helaas niet kunnen 
keren. Willen wij de sociaaldemocratie en onze partij weer een toekomst geven dan moeten vier 
zaken onomstreden duidelijk zijn: 1. Hoe onze partij in de huidige problemen verzeild is geraakt. 2. 
De analyse van de huidige en toekomstige maatschappelijke kernproblemen. 3. De koers. Wat is ons 
doel, naar wat voor een maatschappij streven wij? Iets dat in ons beginselmanifest geschrapt werd. 
4. En misschien wel het belangrijkste, wat wordt onze gemeenschappelijke herstelstrategie? 
 
Wat echter opvalt in de discussies na 15 maart jl. is dat de gemeenschappelijke discussie en analyse 
geheel ontbreekt. Relatief weinig leden en verandergroepen zijn zichtbaar betrokken en enkelen 
lijken vooral te willen overgaan tot snelle actie. Acties die eerdere en grotendeels vergeefse 
pogingen lijken te dupliceren. Wij moeten ons realiseren dat onze partij over de hoofdlijnen van onze 
koers tot op het bot verdeeld is. Net zoals onze zusterpartijen in het UK en in Frankrijk. Onze partij 
verkeert in een spagaat tussen sociaalliberalen en sociaaldemocraten. Daarnaast zijn grote delen van 
onze partij inactief en kent onze partij diverse organisatieproblemen. De problemen rond (O)ICT en 
de financiële processen zullen u niet ontgaan zijn. 
 
De positie van de PvdA als volkspartij, een partij die burgers verenigd en verbindt, is in de praktijk 
aangetast. Hoog en laagopgeleiden, lage en hoge inkomens, jong en oud, verschillende afkomst, 
iedereen heeft tegenwoordig ook een optie voor een partij specifiek voor de eigen groep. Het brede 
vertrouwen terugwinnen is een voorwaarde om weer een toekomst te hebben als politieke 
volkspartij. Een toekomst als echte sociaaldemocratische partij waar ook laaggeschoolden, jongeren, 
ouderen, middengroepen, werkenden, niet-werkenden en mensen met een niet-westerse afkomst 
zich weer thuis voelen en begrepen weten. Dat is niet eenvoudig en vraagt een radicale breuk met 
het ideologische vacuüm, het deels neoliberale beleid en de technocratische benadering van 
mensen. Een open partij met een cultuur van empathie en vertrouwen in plaats van wantrouwen en 
repressie. Dat we weer echt begrijpen welke pijn mensen voelen die pech hebben in het leven en in 
de hoek zitten waar de klappen vallen. Dat juist zij niet meer met onze medewerking het eerste kind 
van de rekening zijn. 
 
Wij pleiten er dan ook voor om ook het gevreesde, maar noodzakelijke, debat te voeren over het 
doel en de koers van onze partij. Een analyse te plegen over de oorzaken van het verloren 
kiezersvertrouwen. Onze partij een breed en vooral open maatschappelijk debat over zorgen en 
onbehagen te laten voeren. Een open debat waarin de diverse visies met elkaar geconfronteerd 
worden. Een debat dat ons weer kan richten, identiteit geven en binden. Uiteindelijk moet de inhoud 
ons inspireren en binden. Daar gaat politiek over, dat is relevant voor een echte 
sociaaldemocratische politieke partij die hoop geeft op emancipatie, duurzaamheid en   verandering. 
Hoop op een goede toekomst voor iedereen en onze toekomstige generaties. 
 
Het gaat echter niet om de toekomst van onze partij. Het gaat om al die achtergestelde of achteloos 
behandelde mensen waar de sociaaldemocratie al ruim 150 jaar voor opgekomen is. Deze mensen 
een visie en hoop op een toekomstige socialistische maatschappij bieden waar ook zij een goed 
bestaan hebben. Een visie en hoop in het gemeenschappelijke besef dat wij kleine stappen zullen 
zetten. Wij doen dat echter niet alleen. De vakbonden, sommige media, enkele andere politieke 
partijen en vele maatschappelijke organisaties zijn evenzeer dragers van deze sociaaldemocratische 
erfenis. De relatie met deze organisaties is de afgelopen tijd beschadigd geraakt. Samenwerking is 
moeizaam en wantrouwen heerst. Er blijft echter een wederzijdse bereidheid tot herstel van dit 
vertrouwen. Wij pleiten er dan ook voor om deze organisaties actief in het debat te betrekken en te 
binden. 
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Naar aanleiding van de afgelopen politieke ledenraad willen wij enkele zorgen uitspreken. Het is ons 
niet ontgaan dat enkele belangengroepen binnen onze partij er met gestrekt been ingingen. 
Verbinden, luisteren en gehoord worden waren ver te zoeken. De problemen binnen onze partij en 
de sociaaldemocratie zijn geen generatie of gender conflict. Geen schuld van enkele personen. Meer 
dan 15 herstelpogingen en kritiek hebben dan wel generatie na generatie van nieuwe bestuurders 
opgeleverd, maar veel van de problemen bleven echter hetzelfde. Ook deze nieuwe bestuurders 
raakten keer na keer in de spagaat tussen onze idealen en hun dagelijks handelen. 
 
Een andere zorg is het organisatorisch functioneren van onze partij en de ontwikkeling van onze 
ledendemocratie. Besluiten door het congres en de politieke ledenraad worden maar beperkt 
uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder ook voor de besluiten over de ledendemocratie zelf. 
Democratie van onderaf, met faciliteren van debatten en herkenbaar iets doen met de resultaten, 
heeft tot nu toe sterk ontbroken. Bewaken van de voortgang, de actieve handhaving van onze 
statuten en het scheiden van de rollen van partijbestuur, fractie en presidium zijn punten van zorg. 
Willen wij een krachtige ledenpartij zijn, dan betekent dat het betrekken van “die andere 40.000 
leden”. Inclusiviteit en kracht herwinnen door luisteren, door het open debat en door het 
organiseren van tegenspraak en verdieping.  
 
In het verlengde van het voorgaande is het van belang te onderkennen dat we als partij ook een 
cultuur en gedragsprobleem hebben dat tot vele problemen leidt. Veel van de besluitvorming en 
communicatie komt tegenwoordig van bovenaf. Daarnaast wordt besluitvorming slecht uitgevoerd 
en bewaakt. Inbreng van leden van onderop ontmoet een cultuur van repressieve tolerantie. Wij 
moeten constateren dat keer op keer leden uitgesloten of ontmoedigd worden. Ook de 
communicatie binnen de partij is ondanks alle besluitvorming daarover nog steeds in hoge mate 
gemonopoliseerd. Vrije communicatie tussen leden gaat daardoor noodgedwongen buiten de partij 
om en vaak via de publieke media. Dat geheel verzwakt nodeloos de basis en de mogelijkheden van 
onderlinge samenwerking binnen onze partij. 
 
Onze historische verkiezingsnederlaag was door ons voorzien, maar blijft ons ook verbazen, 
verbitteren, beschamen en pijn doen. Onze bestuurlijke kracht is een fractie van wat die was. 
Vertrouwen is vervlogen. Toch geeft dit verlies ook kansen. De realiteit is hard op ons neergekomen. 
Ficties worden doorgeprikt. Er is weinig meer te verliezen dan onze idealen. Geen baantjes, geen 
macht. Onze sociaaldemocratische idealen blijven echter ongeschonden. Ongeschonden vanwege de 
mensen waar wij het voor doen. Misstanden die blijven inspireren. Daarover willen wij een debat 
voeren. Over de visie, hoop en kleine stappen naar een betere maatschappij. Daar willen wij met 
passie een serieus debat over voeren. Denkers en doeners verbinden. Een debat over de inhoudelijke 
koers van onze partij. Een debat dat onze kracht weer zal doen ontwaken. 
 
Namens Linksom, 

 
 
 
 
 
 

Louis Plas 
Secretaris Linksom! 
lsplas620@gmail.com 
 


