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Het is onomstreden dat 2017 voor de PvdA geen goed jaar is geweest, de genadeloze afstraffing die de partij heeft ge-

kregen van de kiezer is hard aangekomen en zal nog lang merkbaar zijn. Het regeren met de VVD heeft grote offers 

gevraagd: inhoudelijk en electoraal maar ook financieel en in leden aantal. Het heeft de partij structureel verzwakt. Toch 

heeft 2017 ook een ander gezicht: 2017 was ook het jaar van de schouders eronder zetten, een jaar van noeste arbeid. 

 

De campagnes 

Voor de Tweede Kamer verkiezingen heeft Aaldert Engberts een klein maar gemotiveerd team aangevoerd in de 

campagne. Zij stonden er voor hun partij, ondanks de dramatische peilingen, ondanks alle politieke tegenwind.  Ze zijn 

niet beloond voor hun inspanningen, ook in De Fryske Marren verloor de PvdA en haalde slechts 7% van de stemmen.  

Nog slechts 9 zetels in de Tweede Kamer, een verlies van 29 zetels, een ongekende verkiezingsnederlaag.  Zo’n uitslag 

geeft stof tot nadenken, maar vooral aanleiding tot actie.  Na de zomer was de Partij van de Arbeid opnieuw op straat te 

vinden: Om actie te voeren tegen de laagvliegroutes, door oordopjes uit te delen en handtekeningen te verzamelen. Een 

succesvolle actie die voelde als een warm bad.  Door de ruime media-aandacht, ook vooraf, kwamen er zelfs mensen 

speciaal naar ons toe om hun handtekening te zetten.  

 

Het verkiezingsprogramma 

Ook is de partij de straat op gegaan om mensen te werven en om ideeën te werven voor haar eerste burgertop. De ver-

kiezingsuitslag was voor PvdA De Fryske Marren geen reden tot navelstaren, maar  tot het opengooien van de deuren. 

Transparanter en democratischer dan ooit is er een nieuw verkiezingsprogramma opgesteld.  Een beknopt programma 

van uiteindelijk 4 bladzijdes, waarin het waarom, het wat en het hoe terug te vinden zijn.  Het eerst hoofdstuk is in juni 

door de leden opgesteld, interactief en op basis van onderlinge gesprekken en aangeleverde input. Dat heeft geleid tot 

een tekst waarin alle kernwaarden van de sociaal democratie zijn terug te vinden. Maar dan wel in het hier en nu, het is 

herkenbaar voor de PvdA maar evenzeer herkenbaar voor De Fryske Marren in 2017. 

 

Voor de burgertop kwamen uiteindelijk een kleine 40 mensen opdagen, 2/3 lid, 1/3 niet. Na drie rondes van gesprek en 

verschillende stemrondes bleven van de ruim 100 ideeën uiteindelijk 7 speerpunten over.  Een aantal daarvan zeer ver-

rassend en uniek, punten die geen enkele andere partij heeft opgenomen. Maar toch allemaal passend binnen de waar-

den die in het eerste hoofdstuk zijn omschreven.  Al met al is dit partij-democratisch experiment geslaagd. Meer mensen 

worden betrokken bij de partij en haar politiek. Ook de volksvertegenwoordigende rol, als kathalysator van maatschap-

pelijke behoeftes en ongenoegen, wordt versterkt. Het draagt bovendien bij aan een partij waar standpunten minder 

dichtgetimmerd en vastgelegd worden. Waardoor haar vertegenwoordigers meer vertrouwen, vrijheid en verantwoorde-

lijkheid krijgen.  

 

Verdere activiteiten 

Ook is in 2017 de kandidatenlijst opgesteld.  Na een vroege aanmelding voor de verkiesbare plaatsen is er een scho-

lingsavond geweest onderleiding van Lutz Jacobi voor de  kandidaatsraadsleden. Aan een adviescommissie onder voor-

zitterschap van Klaas Jan de Regt om een volgorde te bepalen. Deze volgorde op basis van persoonlijke gesprekken en 

zorvuldige beoordeling is zowel door het bestuur als de ledenvergadering overgenomen. Los van verkiezingsgerelateer-

de activiteiten waren er natuurlijk ook de vast activiteiten, waaronder een gezellige nieuwjaarsborrel in Balk, en een 

drukbezocht 1-meiviering.  Deze van oorsprong Lemster traditie trekt steeds meer leden uit de hele afdeling.  

 

Financiën 

De kosten voor het campagne voeren voor de Tweede Kamer verkiezingen zijn in haar geheel gefinancierd door de 

extra afdracht (700) van het Partijbureau. Daarnaast heeft de afdeling ook succesvol geëxperimenteerd met schrijven 

van het verkiezingsprogramma in een nieuwe stijl en zijn de vrijwilligers van de afdeling de straat opgegaan om actie te 

voeren tegen de laagvliegroutes. Uiteraard brengen deze zaken kosten met zich mee en is wederom grotendeels gefinan-

cierd door extra afdracht (750,-) van het Partijbureau. In de begroting was geen rekening gehouden met de vergaderin-

gen van de kandidaatstellingscommissie en de extra ledenvergaderingen omtrent het nieuwe verkiezingsprogramma, 

vandaar dat de post “vergaderkosten” veel hoger uitvalt dan begroot. Hoewel dat niet meteen te zien is heeft dat als het 

gevolg dat het geplande overschot niet in zijn geheel aan het verkiezingsfonds is toegevoegd. Dit is niet meteen te zien 

omdat de extra afdracht (1919,-) van het Partijbureau voor de gemeenteraadsverkiezingen ook dit afgelopen jaar gestort 

werd, waardoor er in principe 3724,70 in het verkiezingsfond had gemoeten. Het overige fonds wat vorig jaar is aange-

legd voor Van Waarde blijft ongeroerd.  

 


