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Ook landelijke partijen zijn 
lokaal geworteld
In het vorige nummer van S&D schreef Jantine Kriens dat de PvdA 
meer moet samenwerken met lokale partijen. Lukas Burgering 
reageert en wil af van het valse onderscheid tussen landelijke en 
lokale partijen. De PvdA in de raad is net zo lokaal als partijen die 
zichzelf ‘leefbaar’ of ‘gemeentebelangen’ noemen. 

LUKAS BURGERING

Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht

In het vorige nummer van S&D geeft oud-
raadslid en -wethouder Jantine Kriens lessen 
mee aan nieuwe gemeenteraadsleden hoe zij 
het beste met ‘lokale’ partijen kunnen om-
gaan. Ze pleit voor een open houding richting 
collega-raadsleden, goed nadenken waar je 
zelf voor staat en wat je wilt doen. Ook advi-
seert ze om veel te praten met bewoners en 
waarschuwt ze niet te veel mee te gaan in fra-
ming en beeldvorming, maar oprecht en dicht 
bij jezelf te blijven.

Haar eigen ervaringen in Rotterdam zijn 
in dat verband interessant en leerzaam. Toch 
ben ik van mening dat zij voorbijgaat aan een 
politieke realiteit die buiten de grote steden 
heerst. Ik heb het dan niet over kneuterige 
dorpspolitiek, maar over de wijze waarop in 
kleinere gemeenten politieke partijen met 
en naast elkaar de gemeenten besturen. We 
moeten af van het kunstmatige gecreëerde 
onderscheid tussen ‘landelijke’ en ‘lokale’ 
partijen. 

In de media wordt vaak ten onrechte het 
beeld van stal gehaald dat ‘lokale’ partijen 
beter geïnformeerd zijn over wat er in de 

gemeente en in de buurten speelt. Alsof ver-
tegenwoordigers van ‘landelijke’ partijen van 
een andere planeet komen. Ook schrijft Jan-
tine Kriens dat lokale partijen zich niet zelden 
onderscheiden dankzij hun ombudsfunctie 
en gaat daarbij mee in het mediabeeld van 
gewortelde lokale partijen en ontwortelde 
landelijke partijen. Ik zou daar graag het vol-
gende tegenover willen stellen.

De PvdA in mijn gemeente Stichtse Vecht is 
een lokale partij. Alle kandidaten, het bestuur, 
alle leden wonen in Stichtse Vecht. Zij hebben 
allemaal een eigen netwerk in de gemeente en 
weten — net als de vertegenwoordigers van ‘lo-
kale partijen’ — wat er leeft onder de inwoners. 
Onze ombudsman is lokaal goed bekend en 
speelt een belangrijke rol in het helpen van in-
woners en het signaleren van issues die onze 
raadsleden vervolgens kunnen oppakken. In 
dat opzicht zijn wij niet te onderscheiden van 
een lokale partij. We hebben echter één groot 
pluspunt en dat is dat wij kunnen beschikken 
over hulptroepen: uitstekende ingangen in 
Den Haag of — als dat zo uitkomt — in de Pro-
vinciale Staten. 
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In de campagne vroeg een journalist mij 
of wij veel last hebben van de Haagse poli-
tiek. Toen ik uitlegde dat wij een ‘lokale partij 
met landelijke hulptroepen’ zijn keek ze me 
verbaasd aan. ‘Kunnen jullie dan zomaar zelf 
bepalen wat je doet, wat je schrijft, en wat er in 
het verkiezingsprogramma staat?’ Het beeld 
dat het landelijke partijbureau dicteert wat 
een lokaal raadslid wel en niet mag zeggen zit 
kennelijk diep en wordt in mijn ogen gevoed 
door in de media telkens onderscheid te ma-
ken tussen landelijke en lokale partijen.

Ik zie het zo: voor de Tweede Kamerverkie-
zingen stem ik altijd op een landelijke partij, 
in de gemeenteraad vertegenwoordig ik een 
lokale partij. Toevallig heten beide partijen 
hetzelfde en delen we een sociaal-democrati-
sche kijk op het leven. Die inhoudelijke ver-
wantschap voel ik met partijleden uit heel Ne-
derland, maar ik blijf volksvertegenwoordiger 
voor een lokale partij, namelijk de lokale PvdA.

De slinger van de klok

Enkele weken voor de verkiezingen vond een 
digitale bijeenkomst plaats van een groot 
aantal gemeentelijke lijsttrekkers van de PvdA. 
Na bevlogen woorden van partijvoorzitter 
Esther-Mirjam Sent en toenmalig partijlei-
der Lilianne Ploumen kwam de vraag: ‘Wat 
kunnen wij voor je doen?’ Een flink aantal 
lijsttrekkers antwoordde: ‘Niks doms doen de 
komende weken!’ Dat illustreert mijn tweede 
punt, namelijk dat wij als lokale partij wel 
voordeel hebben van onze hulptroepen, maar 
dat er ook een nadeel is. Laten we dat nadeel 
‘de slinger van de klok’ noemen. 

Als de PvdA negatief in het nieuws komt 
door een fout of onhandigheid in Den Haag, 
dan kost dat stemmen in de gemeenten. Dit 
werkt ook andersom: vinden we de landelijke 
kopstukken van een bepaalde partij aardig of 
interessant, dan levert dat de lokale afdeling 
stemmen op, ongeacht hun eigen campagnes. 
En daar zit in mijn ogen een belangrijk ver-
schil tussen lokale partijen zonder en lokale 
partijen met landelijke binding. Gaat de slin-

ger van de klok landelijk een bepaalde kant 
op, dan houd je dat lokaal nauwelijks tegen.

Dit gegeven resulteert in twee opdrachten. 
Ten eerste moeten we de niet-bestaande kloof 
tussen de lokale PvdA en de lokale partijen 
zonder landelijke binding bestrijden. Ge-
draag je als een lokale partij en laat zien dat 
je lokaal geworteld bent. In alle bijdragen in 
de raad, alle gesprekken met journalisten en 
in alle contacten met inwoners laat je blijken 
dat je een lokale partij bent. Je legt desnoods 
uit dat je hulptroepen in Den Haag hebt. Zo 
dempen we het negatieve effect van de slinger 
van de klok zoveel we kunnen. Landelijke 
politici kunnen hierbij helpen. Zij zouden in 
alle media-contacten kunnen benadrukken 
dat de basis van de sociaal-democratie lokaal 
is. Dat de kracht van de PvdA de lokale gewor-
teldheid is.

Jezelf een lokale partij noemen is één, 
jezelf als een lokale partij gedragen is twee. 
De andere opdracht is daarom, zoals Jantine 
Kriens ook al adviseerde: wees volksverte-
genwoordiger. En daarbij mag je best over 
de schutting gluren om te kijken hoe lokale 
partijen het aanpakken. Soms zie je daar een 
te hoog gehalte aan cliëntelisme, maar zonder 
concrete dingen te doen voor inwoners bereik 
je ze nu eenmaal niet makkelijk. Verkiezingen 
worden niet gewonnen in de raadszaal, maar 
in de buurten en wijken. Ook hier kunnen lan-
delijke politici helpen door lokale successen te 
benadrukken. Laat zien dat dankzij kennis van 
de lokale omstandigheden de lokale PvdA iets 
voor elkaar gebracht heeft. 
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Het onjuiste beeld dat het 
partijbureau dicteert wat 
ik als lokaal raadslid mag 
zeggen zit diep


