
30 

Inzake partij-
vernieuwing 

In maart 1996 is het vier 
jaar geleden dat Felix 
Rottenberg welhaast als 
verlosser door de Partij van 
de Arbeid werd binnenge
haald. Na een vijf maanden 

BART TROMP 
het feit dat zij tien jaar lang 
geheel andere verwachtin
gen had gewekt over wat zij 
in een regering tot stand 
zou gaan brengen. 

Redacteur van s &..o; betrokken bij de opstelling 
van het rapport Een partij om te kiezen (1991) 

lange verkiezingscampagne 
zonder tegenkandidaat, werd hij op het 24ste con
gres van de PvdA tot voorzitter van het partijbe
stuur gekozen. Op zijn bagagedrager nam hij Ruud 
Vreeman mee, als betaalde eerste vicevoorzitter. 
Vreeman had zich aanvankelijk als tegenkandidaat 
gemeld, maar werd er door Rottenberg toe overge
haald zijn kandidatuur in te trekken, in ruil voor een 
gedeeld voorzitterschap. Waarom Vreemans aan
vankelijk zo zwaarwegende bezwaren tegen de kan
didatuur van Rottenberg toen als sneeuw voor de 
zon verdwenen, is nooit duidelijk geworden. 1 In 
december 1992 is vervolgens de rest van het partij
bestuur gekozen, en in maart jongstleden benoem
de het partijcongres opnieuw een partijbestuur, 
waarbij voorzitter en eerste vicevoorzitter herko
zen werden. 

De toestand waarin de PvdA verkeerde bij de 
eerste verkiezing van het 'voorzitters-duo' was 
desolaat. Het w A a-debacle van juli 1991 had tot 
een dramatische uittocht van leden en kiezers 
geleid; toch accentueerde dit eigenlijk slechts de 
reeks electorale en ideologische nederlagen die de 
partij al jaren boekte. De lange periode van opposi
tie, die in feite met de val van het kabinet Den Uyl 
in 1977 was begonnen, had de PvdA slechts windei
eren opgeleverd. Mooie electorale resultaten in de 
jaren tachtig leidden noch tot regeringsdeelname, 
noch tot een hoognodige politiek-inhoudelijke 
zowel als organisatorische vernieuwing. 2 Integen
deel, ze maskeerden de noodzaak van de laatste. 
Geheel onvoorbereid op regeringsverantwoorde
lijkheid belandde de PvdA in 1989 in een kabinet 
met het c DA. Het w A a-debacle was dan ook geen 
ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar 
de onvermijdelijke prijs die de partij betaalde voor 

Twee weken vóór dit 
debacle, dat tot het voortij

dig aftreden van partijvoorzitter Marjanne Sint leid
de, had de in I 990 door het partijbestuur ingestelde 
commissie Van Kemenade zich uitgesproken over 
het functioneren van de partij, en haar bevindingen 
neergelegd in het rapport Een partij om te kiezen. 
Partijvernieuwing en PvdA, dat in juli I 99 I verscheen. 
De aanbevelingen daaruit, zoals vervat in een ont
werpresolutie van het partijbestuur3 werden op het 
partijcongres van 1 3 en I 4 maart I 99 2 vrijwel alle 
aangenomen - hetzelfde congres dat Rottenberg en 
Vreeman tot voorzitter en eerste vicevoorzitter van 
het partijbestuur koos. Daarmee beschikte het par
tijbestuur over een inhoudelijk mandaat voor ver
nieuwing. 

Wat is er van deze vernieuwing terecht geko
men? Over die vraag schreef ik aan de vooravond 
van het 25e partijcongres in het februarinummer 
van Socialisme &_Democratie een enigszins sarcastisch 
getoonzet artikel4, waarin ik mijn teleurstelling en 
scepsis uitte over het gebrek aan organisatorische 
vernieuwing, tenzij men onder 'vernieuwing' een 
toegenomen organisatorische chaotisering, een ver
gaande informalisering van menings- en besluitvor
ming en een verslonzing van de democratie binnen 
de partij zou willen verstaan. 

Op, en eigenlijk al vóór het congres, bleek dat 
deze kritiek door velen in de partij werd gedeeld. 
Dat kwam onder andere tot uiting in de ruime 
meerderheid waarmee het congres besloot de door 
het partijbestuur voorgestelde wijzigingen van sta
tuten en huishoudelijk reglement van de agenda af 
te voeren.5 In de aan het congres gerichte notitie 
'Ideeën, Personen en Praktijk n' werd door het 
partijbestuur melding gemaakt van de kritiek die 
het in de partij had ontmoet: 
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al helemaal niet in het kader van een artikel als dit; 
daarom beperk ik mij tot een aantal zaken die zowel 
wat betreft hun gewicht als hun aantal representa
tiefkunnen worden geacht. 9 

De ontwikkeling van het ledental 

Meer dan opiniecijfers die voor een groot deel hun 
eigen werkelijkheid scheppen, vormt de ontwikke
ling van het ledental een harde zowel als r e levante 
indicatie van het succes van pogingen tot partijver
nieuwing. Zeker in Nederland, waar politieke par
tijen voor het overgrote deel van hun financiën zijn 
aangewezen op de contributies van leden. 10 

Op 1 januari 1990 telde de PvdA nog 966oo le
den. Toen het rampjaar 1991 aanbrak was dat aantal 
al gedaald tot 91 7 84. Een jaar later waren er nog 
79059 leden. Dat was het jaar waarin de huidige 
vernieuwing'' begon. Deze heeft het ledenverlies 
niet tot staan gebracht. Integendeel, dat is geruime 
tijd in een iets hoge r tempo doorgegaan. Op 1 janu
ari 1994 waren er nog 69.464 leden; een jaar later 
6 8 o 5 3. 1 2 Pas in het afgelopen jaar is het ledenver
lies dus afgevlakt'3, maar tot staan gebracht is het 
geenszins. Voor het begrotingsjaar 1996 wordt 

zelfs uitgegaan van een terugloop met 4333 tot 
61 ooo leden. '4 

Het is vanzelfsprekend niet redelijk om een 
rechtstreeks verband te leggen tussen het 'vernieu
wingsproces' en deze voortgaande daling. Aan de 
andere kant kan de leegloop van de partij moeilijk 
worden aangemerkt als een vernieuwingssucces. 

Ter vergelijking: de veel korter geleden ingezette 

vernieuwing van de Labour Party onder Tony Blair 
heeft geresulteerd in een grote toename van het 
aantal individuele leden van die partij . Hoe het ook 

zij, de doelstelling - ook van Rottenberg en Vree
man bij hun aantreden •5 - het ledenve rlies op zijn 
minst tot staan te brengen is in de verste verte niet 
gerealiseerd. 

Voorts is het bij de partijresolutie van maart 
1 9 9 2 ingevoe rde donateurschap kennelijk op niets 
uitgelopen, als ik afga op de beschikbare jaarversla
gen en jaarrekeningen, die noch m elding maken van 
donateurs, noch van baten voortvloeiende uit dona
ties . •6 

Ook als men in overweging neemt dat het lid
maatschap van politieke partijen in het algemeen 
zowel relatief als absoluut terugloopt in N ederland, 
dan nog geldt dat de teruggang de PvdA harder treft 
dan andere partijen. D e slotsom dat de huidige 
PvdA kennelijk nog minder aantrekkelijk is om er 
lid van te worden dan de vroegere, is niet gemakke
lijk te w eerleggen. 

Geen waterscheiding in 1992 

Voor echter op ander e aspecten van de vernieuwing 
van de laatste jaren in te gaan is een r elativerende 
opmerking op zijn plaats. Want één van de merk
waardige kanten van die vernieuwing is de mythe
vorming omtrent het recente verleden van de par
tij, zoals m en die bij de aanhangers en protagoniste n 
van de vernieuwing kan beluisteren. Daarin wordt 
het voorgesteld alsof de gang van zaken in de PvdA 

a.d . 1991 nog dezelfde was als ten tijde van het 

9. Dat het zo verschrikkelijk moeilijk is 
om gegevens over de resultaten van par
tijvernieuwing te achterhalen is overi
gens een vrij valide indicatie van de mis
lukking ervan. 

1 1. De vernieuwing van de PvdA begon 
al vanaf de 'overwinningsnederlaag' in 
1986. Zie hierover de volgende para
graaf. 

' 993 = -5252 
1994' -4343 
'995: -1411 

Sinds '979 boekte de PvdA alleen in de 
jaren 1 9 8 6 en 1 9 8 7 netto ledenwinst. 
(Gegevens ontleend aan PvdA-docu
menten met het impressum Het Bureau.) 
1 5· 'In eerste instantie moeten wij 
ervoor zorgen dat het ledenverlies waar
mee de partij te kampen heeft wordt 
afgeremd.( ... )We moeten daarom stre
ven naar ledenaanwas.( ... )Het idee is 
simpel: wij vragen elk lid van de Partij 
van de Arbeid ten minste één nieuw lid 
te werven. ' Felix Rottenberg en Ruud 
Vreeman,' Aan alle leden van de PvdA ' , 
Rood, april1992, p.J . 

1 o. Om hiervan een idee te geven: op 
de conceptbegroting 1996 (PBo8 3/ •95) 
worden de inkomsten geraamd op 
J 1 o.o68. 8oo , waarvan j8.5t5.ooo uit 
contributiebijdragen. Meer dan de helft 
van de leden van de PvdA bevindt zich 
in de drie laagste contributieschal en, dat 
wil zeggen dat zij volgens de 1 januari 
1996 ingaande regeling een bruto-jaar
inkomen van minder dan j26.ooo,
hebben, en een contributie van J 3 1, 2o, 
]47,40 of ]64,80 per jaar betalen. Ter 
vergelijking: de hoogste schaal, ' 1 (bru
tojaarinkomen tussen J 1 o2 .ooo en 
J 1 2 2.ooo), betaalt ]745,- per jaar. 
Voor de PvdA is m.a.w. niet alleen het 
ledental als zodanig van belang, maar 
vooral het aantalleden in de hogere con
tributieklassen. 

------- --
~----

1 2. Cijfers ontleend aan het Rapport 
inzake de jaarrekenins van de verenisins 
'Partij van de Arbeid van Moret Ernst & 
Young aan het partijbestuur van de 
PvdA , 30 augustus 1995, P·3. 
1 3. Het laatste mij bekende cijfer is dat 
van 1 december 1995, toen de PvdA 
64523leden telde. (PBon/ 1995) In 
het Rapport inzake de jaarrekenins 1994 
van de verenislns 'PvdA van Moret Ernst & 
Young wordt gesteld: 'De relatief gerin
ge daling in het verkiezingsjaar 1 994 
lijkt een tijdelijke zaak te zijn, de daling 
zet zich in 199 5 onverminderd 
voort'.(p.8) 
'4· Ontleend aan PBo85/ 1995. Het net
toverlies voor de laatste zes jaar was: 

1990:-122 
'991: -4816 
' 992: -12725 

16. Op grond van mijn kennis van de 
publikatiesen radio- en tv-uitzendingen 
van de PvdA meen ik dat ook weinig 
moeite gedaan is om de mogelijkheid 
van het donateurschap onder ogen van 
het publiek te brengen. 
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'Die kritiek spitste zich toe op twee kernpunten: lijker dan in 'De vloek van Michels' de balans van 
vier jaar partijvernieuwing op te maken. Om dat 
adequaat te kunnen doen zou echter aan twee voor
waarden voldaan moeten zijn. In de eerste plaats 
zou duidelijk moeten zijn wat de doelstellingen van 
deze vernieuwing zijn, waarbij ze dan wel een 
enigszins operationele omschrijving zouden moe
ten hebben. In de tweede plaats zouden er gegevens 
beschikbaar moeten zijn die het mogelijk maken om 
vast te stellen of, en in welke mate zulke doelstel
lingen (al) zijn bereikt. 

- de cohesie van de PvdA baart zorgen; er is 
onvoldoende overzicht en communicatie over 
(sic! bt) de vele initiatieven en activiteiten. De 
PvdA is in meer opzichten opener en alerter 
geworden. Het gevaar is echter aanwezig dat 
een te informele organisatie ontstaat die welis
waar discussie en kennisoverdracht stimuleert, 
maar die verwordt tot een elitaire netwerkorga
nisatie die hetzelfde verwijt kan worden ge
maakt als de PvdA voor I 9 9 I : gesloten en 
ontoegankelijk; 
-de besluitvormingsprocessen over belangrijke 
politieke kwesties vervagen en werpen de vraag 
op wanneer leden en kaderleden kansen hebben 
de politieke koers te beïnvloeden. 6 

Waar de auteurs van deze passage (Rottenberg en 
Vreeman) schrijven dat zij deze kritiek serieus 
nemen7, valt moeilijk te betwisten dat mijn eerdere 
kanttekeningen van dezelfde strekking iets meer 
gewicht toekomt dan er door Rottenberg wel aan is 
toegekend. 8 

Het Van der Valk-principe 

Van beide is nauwelijks sprake. Bij mijn poging 
om erachter te komen wat de doelstellingen en 
resultaten van partijvernieuwing in deze periode 
zijn geweest, ben ik gestuit op enerzijds een chaos 
van al dan niet schriftelijk vastgelegde voornemens 
en plannen, anderzijds op een vrijwel algemene 
afwezigheid van informatie die uit zou kunnen wij
zen wat van de eerste terecht is gekomen. Dat wijst 
niet op bestuurlijke competentie, tenzij men het 
Van der Valk-principe aanhangt: alles wat wij niet 
hebben verantwoord, pleit in ons voordeel. Het 
komt mij voor dat de PvdA deze toekanloaica even
min kan accepteren bij de beoordeling van de par
tijleiding als de rechter dat deed bij de horecafami-

Op I o februari I 996 vindt het 2 6e congres van de 
PvdA plaats. Dit is een voor de hand liggend 
moment om op een wat systematischer en afstande-

lie. · 

1 . In eerste instantie betuigde V reeman 
zijn steun aan de kandidatuur van 
Rottenberg. (Het Parool, 7 november 
1 9 9 1) Twee weken later stelde hij zich 
echter ook kandidaat voor het voorzit
terschap. In zijn Zonder rood aeen paars. 
Kantteken i noen van een sociaal-democraat 
(Amsterdam: Jan Mets, 1995) doet 
Vreeman het voorkomen alsofhij niet 
kandidaat is gesteld met de uitgesproken 
bedoeling de verkiezing van Rottenberg 
te verhinderen; als je zijn boek leest 
kom je er niet eens achter dat 
Rottenberg al kandidaat voor het voor
zitterschap was toen Vreeman zich voor 
diezelfde functie meldde. In Vreemans 
lezing is het des te meer onverklaarbaar 
waarom hij dan toch op Rottenbergs 
aanbod inging om naast deze kandidaat 
te staan voor een - betaald - vicevoor
zitterschap. Terugtrekken, of dingen 
naar een gewone (onbetaalde) kandida
tuur voor (een functie in) het partijbe
stuur zou dan meer voor de hand heb
ben gelegen. Cf. Bart Tromp: 
'Gewoonste zaak?, Het Parool, 
18-12-199'-

Een systematische en volledige evaluatie van 
vier jaar partijvernieuwing is dus niet mogelijk, en 

2. In 'Socialisme, organisatie en demo
cratie. Politiek-sociologische kantteke
ningen bij de koers en ontwikkeling van 
de PvdA', Socialisme &_Democratie, 3 3 
( 1976), 4 (april), pp. 155-17 3, heb ik, 
nog tijdens de Nieuwlinkse euforie, 
daarvan de noodzaak bepleit en de 
onderlinge verbondenheid van organisa
torische en ideologische vernieuwing 
benadrukt. 
3. De ontwerpresolutie week overigens 
hier en daar nogal af van letter en geest 
van het rapport, zoals tamelijk gedetail
leerd geanalyseerd is mijn artikel 'Partij
vernieuwing?', Socialisme &.Democratie, 
48 (1991), 1 (januari), pp.25-32. 
4· Bart Tromp: 'De vloek van Michels. 
Afscheid van de partijdemocratie', 
Socialisme &_Democratie, 51 (1995), 
2 (februari), PP-93·95· 
5· En wel door aanvaarding van amen
dement oo 1 van de afdeling Groningen. 
6. Conaresstuk 6. Dit is een vreemd docu
ment, dat op de titelpagina 'de notitie 
"Ideeën, Personen en Praktijken'" heet, 
en op de volgende bladzijde 
'Beleidsverslag partijbestuur' . De 'wij' 

die in het stuk aan het woord zijn, zijn 
echter de voorzitters, niet het partij 
bestuur, en in plaats van een verslag van 
verrichte activiteiten over de periode 
1 99 2-1994 bevat het stuk wijdlopige 
beschouwingen over politiek in het alge
meen en beschrijvingen over wat men in 
de toekomst wel zou kunnen doen. 
7· Ibidem. 
8. Onder andere in Hans Pars (red.): 
Portij van de qftocht <if van het arduin, Den 
Haag: Radio West, 1995:'Zonde van 
mijn tijd om over Bart Tromp te pra
ten', als antwoord op de vraag wat hij 
van mijn kritiek vond . 'Hij kent de fei
ten niet.' (Uit een interview onder de 
titel 'Mijn missie in de partij is het 
mogelijk maken van een tolerante par
tij'). In deze laatse missie past ook zijn 
herhaalde weigeringom - na een discus
sie daarover tussen ons voor N R c/ 
Handelsblad, waarvan de neerslag ver
scheen in de editie van 27 februari 1995 
onder de titel 'De PvdA ontbeert een 
duidelijke machtsstructuur' - in partij
verband met mij over de partijvernieu
wing in debat te treden. 

3 I 
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kabinet-Den Uyl 1 7 . Dat was natuurlijk niet zo. 
Vanaf de 'overwinningsnederlaag' van I 9 8 6 maakte 
de partij inhoudelijk en organisatorisch grote ver
anderingen door. Congressen waren toen allang 
niet meer louter besluitvormingsbijeenkomsten 
waar desnoods een hele eerste middag over de orde 
werd gestreden. In 'fringe-meetings', naar analogie 
met congressen van de Labour Party, werd naar 
hartelust gediscussieerd over alle mogelijke the
ma's en onderwerpen. Ook verder nam de open
heid en ruimte voor discussie in de partij in tenden
tie toe. Men kan daarbij denken aan de jaarlijkse 
Lokaal-Bestuursdag die honderden deelnemers 
trok, de activiteiten van 'De Mei', het initiatief tot 
debatten onder intellectuelen in De Beurs, en zelfs 
aan partijraden, waarop naast -de huishoudelijke 
agenda ruimte werd uitgetrokken voor inhoudelij
ke debatten. ' 8 

In de jaren tachtig beschikte de partij bovendien 
over een eigen, redactioneel onafhankelijk opinie
blad, Voorwaarts, dat een gewild discussieplatform 
was- alleen al het feit dat een kleine 2o.ooo leden 
bereid waren er betalend abonnee van te zijn, 
demonstreerde dit. 1 9 Het beeld van een partij 
waarin alleen maar 'vergadertijgers en kommaneu
kers' (Rottenberg en Vreeman) aan het woord 
kwamen, en waarin geen discussie mogelijk was of 
plaatsvond, gold zeker na I 986 niet meer in de 
mate waarin dit in eerdere jaren wel het geval is 

geweest. Wel was het zo dat al deze activiteiten en 
evenementen niet of nauwelijks op elkaar waren 
afgestemd en grotendeels los stonden van politieke 
besluitvorming. 20 Zo gezien is er eerder sprake van 
grote contintiiteit tussen de huidige gang van zaken 
en wat er vóór de vernieuwing à la Rottenberg en 
Vreeman gebeurde, dan van een waterscheiding in 
I 992 .2 1 

Ojficiele doelstellingen van vernieuwing en hun 

realisering 

Als het gaat om de officiële doelstellingen van de 
vernieuwing, dan ligt het voor de hand te kijken 
naar Een partij om te kiezen en de daarop gebaseerde 
congresbesluiten van maart r 992. Het valt dan ech
ter op dat het partijbestuur en zijn voorzitters zich 
nooit op deze congresbesluiten beroepen, of er 
zelfs maar naar verwijzen als het gaat om de partij
vernieuwing. 22 

Toch gaat het hier om de enige formeel en 
democratisch genomen besluiten tot partijvernieu
wing . Bij een beoordeling van deze laatste kan men 
daaraan niet voorbijgaan, ook al week de resolutie 
van het partijbestuur in menig opzicht af van de let
ter en de geest van het rapport Een partij om te kie
zen. 2 3 

Een aantal van die besluiten droeg het karakter 
van intentieverklaringen ('tijd, menskracht en aan
dacht worden geïnvesteerd in( ... ) informatievoor-

17. Als voorbeeld van een dergelijke 
voorstelling van zaken kan de reactie 
van Rottenberg en Vreeman op mijn 
'Doem van Michels' gelden, 'De vloek 
van Miehels en de zucht van Tromp ', 
Socialisme &_Democratie, 52 ( 1995), 3 
(maart), pp. 127- 131. 

lijkheid was indertijd besloten op basis 
van een door het toenmalige partijbe
stuur gevraagd advies aan een commissie 
van deskundigen, waarvan onder andere 
Marjanne Sint, toen nog hoofdredacteur 
van Intermediair, deel uitmaakte. 

gemeenteraadsfracties drastisch te ver
nieuwen. Wie er nu vier jaar zat werd al 
tot de 'oudgedienden ' gerekend, die 
hoognodig moesten worden vervangen 
door fri sse krachten, liefst van buiten de 
PvdA . Meer in het algemeen werd een 
stemming gecreëerd waarin werd 
gesuggereerd dat de electorale terug
gang van de PvdA aan de staten- en 
gemeenteraadsleden was te wijten, in 
plaats van aan Wim Kok en Elske ter 
Veld en hun beslissingen inzake de 

18. Het artikel 'Beginselproramma: 
noodzaak en onmogelijkheid , Socialisme 
&..Democratie, 47 ( 1990), 4 (april), 
pp. 1 os- • 09, was bij voorbeeld de neer 
slag van een inleiding die ik op de Partij 
raad van 14 februari 1 990 mocht hou
den. Zoiets was vijf of tien jaar eerder 
ondenkbaar geweest. 
19. In 1990 verscheen het laatste num
mer , nadat al eerder een eind was 
gemaakt aan de redactionele onafhanke
lijkheid . 'De enige organisatorische ver
nieuwing die de PvdA in afgelopen jaren 
tot stand heeft gebracht is de liquidatie 
van Voorwaarts', constateerde ik in een 
commentaar over deze affaire 
['Voorwaarts, en niet vergeten!', 
Socialisme &_Democratie, 47 ( 1990) , 
1 o (oktober) , p. 262 .] Tot de construc
tie van redactionele onafhanke-

2o. Cf. Bart Tromp:'Gestolde vernieu
wing', Socialisme &_Democratie, 46 
(1989), 12(december),pp .J7o-38 1, 
waarin een balans werd opgemaakt van 
de toenmalige, met Schuivende panelen 
ingezette, vernieuwing; en al gewaar
schuwd werd voor de gedachte dat de 
problemen van de PvdA voorbij waren, 
en de vernieuwing geslaagd, als de PvdA 
maar eenmaal weer tot een regering zou 
zijn toegetreden. 
2 1 . Een duidelijk voorbeeld van een in 
dit opzicht wel heel beperkt geheugen 
biedt de campagne van de voorzitters 
om de gemeenteraadsfracties bij de ver
kiezingen van 1 99 3 te 'vernieuwen' , 
zonder er zich rekenschap van te geven 
dat in de meeste gemeentes de PvdA 
zich vier jaar eerder (niet alleen door 
desastreuze electorale ontwikkelingen) 
al gedwongen had gezien om haar 

w A o. [Zie mijn commentaar 'Partij
vernieuwing, in Socialisme &._Democratie, 
5 1 (1994), 3 (maart), p. 129.] 
2 2. Met één betrekkelijke uitzonde
ring. In hun repliek op mijn 'De doem 
van Michels' stellen zij dat zij 'de con
clusies van de Commissie-Van Keme
nade beschouwden als uitgangspunt en 
mandaat om een proces van partijver
nieuwing op gang te brengen'. 
Rottenberg en Vreeman, 'De vloek van 
Miehels en de zucht van Tromp ', op. 
cit., p 128 . 
23. Zie noot4. 
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zieningaan leden'); andere sloegen rechtstreeks op 
de structuur van de partij-organisatie of stelden 
concrete doelstellingen. 2 4 Het is in het kader van 
dit artikel niet mogelijk te beschrijven wat er van al 
die besluiten en intenties terecht is gekomen, lou
ter vanwege de lengte die een zodanig betoog zou 
vergen. Ik beperk mij hier tot de belangrijkste orga
nisatorische veranderingen en ondubbelzinnig ge
stelde doelen, en daarbij naar de indeling van de 
resolutié in twaalf paragrafen. 

Het gewenste individuele lidmaatschap van een 
te vormen Europese sociaal-democratische partij is 
er niet van gekomen.(#2) Volgens de resolutie par
tijvernieuwing (#3) zou 'het aanstaande congres 
over de toekomst van de verzorgingsstaat' benut 
worden als opstapje tot een nieuw beginselpro
gramma van de PvdA. In 1994 zou de viering van 
1 oo jaar sociaal-democratie in Nederland worden 
gebruikt om over 'de uitgangspunten van een be
ginselprogramma van gedachten (te wisselen), 
waarna een nieuw beginselprogramma kan worden 
opgesteld'. Op de congresbespreking van het ver
zorgingsstaat-rapport 'Niemand aan de kant' is 
geen initiatief gevolgd tot een nieuw beginselpro
gramma, en evenmin zijn er door het partijbestuur 
voorbereidingen getroffen om tot een nieuw begin
selprogramma te komen. 25 

Het verkiezingsprogramma (#4) zou in het ver
volg een 'program op hoofdlijnen' zijn, gebaseerd 
'op onderliggende - door het congres vastgestelde 
- themarapporten en standpunten'. Dit punt vorm
de de neerslag van de voorstellen uit Een partij om te 
kiezen om niet steeds - zoals tot nu toe gedaan - een 
klein jaar voor de verkiezingen vanuit het niets een 
verkiezingsprogramma op te laten stellen, maar om 
dit de neerslag te laten zijn van in voorafgaande 
jaren systematisch in de partij aan de orde gestelde 
programmatische rapporten. Deze gedachte is niet 
gerealiseerd, maar er is ook geen serieuze poging 
gedaan om dat te doen. 2 6 

Van het congresbesluit om in het kader van 

progressieve machtsvorming de wetenschappelijke 
instituten van o 66, Groen Links en de PvdA te ver
zoeken een programmatische verkenning op hoofd
punten te verrichten (# 5) is niets terecht gekomen. 

De organisatiestructuur van de afdelingen en 
gewesten zou worden afgestemd op de indeling van 
het openbaar bestuur (#6), en dit is door wijzigin
gen van statuten en reglementen op het congres van 
december 1992 geschied. Het donateurschap (#7) 
is langs dezelfde weg ingevoerd, zij het zonder 
zichtbaar resultaat . (Zie boven.) De belangrijkste 
organisatorische wijzigingsvoorstellen (# r r en 
# 1 2) betroffen de afschaffing van de partijraad, 
waarbij de functies van de laatste op een voortaan 
jaarlijks te houden congres zouden overgaan; het 
congres zou tevens over de kandidaatstelling voor 
de Eerste en de Tweede Kamer beslissen. Aldus zou 
er een eind komen aan de in 1969 ingevoerde 
gewestelijke kandidaatstelling. Het partijbestuur 
had Een partij om te kiezen echter bij dit laatste punt 
niet gevolgd, en naast de landelijke kandidaatstel
ling aan elk gewest het recht gegeven één eigen kan
didaat op de landelijke lijst te plaatsen. 

Na het congres in maart zijn deze besluiten ver
werkt in nieuwe ontwerp-statuten en een nieuw 
concept-huishoudelijk reglement. Deze werden in 
december 199 2 voorgelegd aan het 24e congres, en 
daar aangenomen, met één belangrijke uitzonde
ring. Met grote meerderheid werd een door ver
schillende afdelingen ingediend amendement aan
vaard om de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer overeenkomstig de oorspronkelijke aanbe
veling in Een partij om te kiezen geheel in handen van 
het congres te leggen. 2 7 

Alweer: nieuwe statuten en realemen ten. 
Het volgende reguliere congres vond pas op 4 
maart 1 9 9 5 plaats. 2 8 Op de agenda stond de kan di
daatstelling voor de Eerste Kamer, maar daarnaast 
ook een groot aantal wijzigingen van statuten en 
huishoudelijk reglement. Dit agendapunt was om 

24. De tekst van de resolutie maakte als 
'bewaarnummer 65' deel uit van de 
stukken bij het congres van 1 2 decem
ber 1995, maar is nooit officieel gepu
bliceerd, ook niet in het Beleidsverslaa 
1992-1994. Het tweewekelijks verschij
nende kaderblad Witsenkader, dat als 
opvolger van Gesproken en besloten ook 
dienst deed als een soort 'Handelingen', 
waarin belangrijke partijbesluiten wer
den afgedrukt, bestaat al enkele jaren 

niet meer, zonder dat er iets voor in de 
plaats is gekomen. 

Socialisme &_Democratie, 5o (1993), 
'' (november), pp. 485-491. 

2 5. Na zijn vertrek uit de Tweede 
Kamer ( 1994) heeft oud-fractievoorzit
ter Thijs Wöltgens de voorbereiding van 
een ontwerp-beginselprogramma op 
zich genomen. 
26. Zie voor een beschouwing over de 
totstandkoming van het verkiezingspro
gram 'Wat mensen bindt' in historisch 
perspectief mijn artikel 'Het program!', 

--- ------:;~--- ~ -

2 7. De precieze gang van zaken is door 
mij beschreven in ' Kandidaatstelling en 
mythevorming', Socialisme &_Democratie, 
5o (1993), 1 (januari), pp. 43-44· 
Opmerkelijk is äat het initiatief voor 
deze cruciale vernieuwing niet van de 
nieuwe voorzitters uitging, maar van 
enkele afdelingen. 
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meer dan één reden verbazingwekkend. Op het 
vorige reguliere congres (december 199 2) waren 
immers net een volledig nieuw huishoudelijk regle
ment en nieuwe statuten vastgesteld. De besluit
vorming volgde toen op de gedachtenvorming op 
basis van een publiek document, het rapport Een 
partij om te kiezen. Aan de nieuwe voorstellen om 
statuten en reglementen ingrijpend te wijzigen lag 
echter geen enkele openbare gedachtengang ten 
grondslag. Door het partijbestuur waren ze slechts 
voorgelegd aan de congresafgevaardigden; gewone 
leden hadden er geen weet van. Wie de voorstellen 
las, zag dat deze echter voor een belangrijk deel nu 
juist ingingen tegen de strekking van Een partij om te 
kiezen en de daarop gebaseerde congresbesluiten. 
Die strekking was de bevordering van openheid, 
toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en demo
cratie in de partij. Maar de voorstellen van het par
tijbestuur kwamen neer op een verdere inperking 
van de bevoegdheden van leden en congres ten 
faveure van de voorzitters en het partijbestuur. 

Ook in ander opzicht waren deze voorstellen 
wel heel zonderling: het eerste echte congres van 
de 'vernieuwde' partij zou zo grotendeels besteed 
zijn aan zaken die volgens 'de vernieuwers' de 
PvdA haar de kwalijke roep van een naar binnen 
gerichte club van 'kommaneukers' en 'reglemen
tenfanatici' had bezorgd. Zover zou het echter niet 
komen, want het congres toonde zich wijzer dan 
het partijbestuur en nam het amendement van de 
afdeling Groningen aan om deze voorstellen niet in 
behandeling te nemen. 2 9 Sindsdien is er niets meer 
van vernomen, wat natuurlijk ook raar is. Kennelijk 
heeft het partijbestuur de voorstellen ingetrokken, 
want ze zijn niet geagendeerd voor het 26ste con-

gres.3° Uitleg waarom het partijbestuur het in het 
begin van dit jaar noodzakelijk vond de partij met 
nieuwe statuten en reglementen op te schepen, 
nauwelijks twee jaar nadat nieuwe waren aangeno
men, maar daarvan een paar maanden later weer 
afzag, is achterwege gebleven. Van een verslag van 
het 25ste congres is overigens in geen van de daarna 
verschenen nummers van het ledenblad PRO ook 
maar een syllabe te vinden. Pogingen om een 
officieel verslag van dit congres te achterhalen heb
ben niets opgeleverd. 3 1 Al met al laat deze episode 
een merkwaardige vorm zien van 'vernieuwde ver
nieuwing'. 

De kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede Kamer 
Wat valt na vier jaar te zeggen over de uitwerking 
van de congresbesluiten van 199 2? De belangrijkste 
organisatorische verandering is ongetwijfeld de 
centralisering van de kandidaatstelling voor de 
Eerste en Tweede Kamer geweest. Deze maakte 
een eind aan de machtspositie van de gewestelijke 
besturen, zeker in combinatie met de afschaffing 
van de door deze gedomineerde partijraad. 

De consequenties voor de kwaliteit van de 
Kamerfractie(s) zijn vooralsnog niet zo duidelijk als 
voorstanders van centralisering hadden verwacht. 
Zeker zijn er zo zwakke broeders (en zusters) van 
het Binnenhof verdwenen. Zeker is dat er veelbelo
vende Kamerleden bij zijn gekomen, die dat niet op 
de oude manier was gelukt. Daar staat tegenover 
dat er ook goed functionerende Kamerleden en 
senatoren tot heengaan zijn bewogen, terwijl aan
merkelijk mindere zitten konden blijven, en lang 
niet alle nieuwelingen zonder meer als 'kwaliteits
impuls' kunnen worden betiteld.3 2 

28. Op toen 11 december 1993 vond 
een verkiezingscongres plaats, en op 20 
augustus 1 994 een bijzonder congres dat 
oordeelde over de onderhandelingen 
inzake de kabinetsformatie. Het 2 se 
congres was oorspronkelijk voor 

tisch belang dienden, dan wel om voor
stellen die al eerder door het congres 
waren verworpen. Beschrijvinasbriif 2 sste 
Huishoudelijke conares van de Partij van de 
Arbeid, p.s. 

!en. Het is mij niet bekend wat het par
tijbestuur met dit advies heeft gedaan, 
noch of het ook de reglementencommis
sie heeft geraadpleegd, die op verzoek 
van het partijbestuur de oorspronkelijke 
wijzigingsvoorstellen had geformuleerd. 
3 1. Geraadpleegde leden van het partij 
bestuur wisten niet hoe of waar deze te 
vinden zouden zijn. In noot 24 is al op 
het verdwijnen van Witsenkader gewe
zen . Voor het eerst in haar geschiedenis 
kent de PvdA geen officiële en openbare 
verslaggeving van genomen congresbe
sluiten. 

2 1 januari uitgeschreven (Zie Congres
stuk 1, p. 1) maar werd om duistere 
redenen verplaatst naar 4 maart, enkele 
dagen voor de verkiezingen van Provin
ciale Staten. 
2 9. Groningen voerde als argumenten 
aan dat de wijzigingsvoorstellen wegens 
het centralistische karakter van sommige 
niet 'bij hamerslag' (zoals het partijbe
stuur of het congrespresidium kennelijk 
had gesuggereerd) aanvaard konden 
worden; dat het verder veelal om onbe
langrijke wijzigingen ging die geen prak-

3 o. Een adviesgroep van het partijbe
stuur heeft zich op basis van de kritiek 
van Groningen over de wijzigingsvoor
stellen gebogen, en aan het partijbestuur 
voorgesteld deze op tal van plaatsen te 
wijzigen of in te trekken. Wat overbleef 
zou gedeeltelijk op het congres in 
november 1995 geagendeerd moeten 
worden, gedeeltelijk op het reguliere 
congres in 1996. (PBo38/1995) Het 
toen beoogde novembercongres is 
sindsdien uitgesteld tot februari 1996, 
en het oorspronkelijk voor 1996 geplan
de congres zal daarmee wel zijn verval -

3 2. Opvallend is voorts toch wel de 
zeker geografisch - smalle recruterings
basis van de nieuwelingen. 
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Dit weegt echter minder zwaar dan de constatering 
dat de werkwijze van de fractie, en de organisatie 
van de daaraan gekoppelde advisering niet of nau
welijks is veranderd, terwijl dit nu juist een belang
rijk argument was geweest om centrale kandidaat
stelling in te voeren.33 In 1992 zijn wel pogingen 
begonnen om te komen tot een ingrijpende veran
dering van de adviesstructuur (een woord dat toen 
ook al meer iets suggereerde dan naar een werke
lijkheid 'verwees), waarbij adviesgroepen van frac
tie en partij zouden worden geïntegreerd, zowel ter 
advisering van fractie en partijbestuur als teneinde 
het inhoudelijk debat in de partij te bevorderen.34 
Voorzover ik na kan gaan zijn deze pogingen in de 
loop van 1993 verzand of opgegeven. Jaren later 
trof ik in P R o3 5 bij toeval de afloop aan, in de vorm 
van een (overigens onvolledige) lijst van wat wordt 
genoemd 'een fascinerend labyrint van werkgroe
pen, denktanks en clubjes'; 'een eerste overzicht 
( ... ) op initiatief van Felix Rottenberg (door PRo 
gemaakt)'. Hoe dit 'labyrint' bewandeld moet 
worden, wat er de verschillende gangen van zijn, en 
hoe die (wellicht) met elkaar samenhangen, en 
waar men dan uit zou komen, blijft duister. De 
metafoor van het labyrint is terecht gekozen. 

Inhoudelijke vernieuwins en het Jaarlijks 
partijconares 

Aan de vooravond van het 2 se congres lanceerden 
de voorzitters een 'nieuw' voorstel: in het vervolg 
zou er elk najaar, te beginnen in 1 9 9 5, een congres 
'nieuwe stijl' worden georganiseerd.3 6 Dit is ech
ter geen nieuw idee van Rottenberg en Vreeman, 
maar een aanbeveling uit Een partij om te kiezen 37, 

die door het partijcongres is vastgelegd in de statu
ten. Dit besluit is echter nooit uitgevoerd. Er zijn in 

afgelopen drie jaar geen jaarlijkse inhoudelijke con
gressen geweest overeenkomstig artikel 23 van de 
statuten. 

Dit heeft twee belangrijke implicaties. Het jaar
lijks partijcongres had in de oorspronkelijke opzet 
een centrale functie voor de inhoudelijke en pro
grammatische discussie in de PvdA. In Een partij om 
te kiezen is steeds benadrukt dat organisatorische en 
inhoudelijke vernieuwing onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. Die inhoudelijke vernieuwing is 
des te dringender noclig omdat de PvdA zich ideolo
gisch nog steeds in een doodlopende steeg bevindt. 
Ze leedt vorig jaar haar achtste achtereenvolgende 
verkiezingsnederlaag, en het is toch wel uiterst ver
wonderlijk dat in het kader van de 'vernieuwing' 
geen enkele poging is gedaan om op zijn minst tot 
een fundamentele analyse te komen van de grootste 
verkiezingsnederlaag in de geschiedenis van de 
Nederlandse sociaaldemocratie, die bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1994. Overziet men de 
laatste vier jaar vanuit het perspectief van inhoudelij
ke vernieuwing, dan is er, met uitzondering van het 
verkiezingsprogramma 'Wat mensen bindt', niets 
gebeurd, en dat programma is bijna achteloos na de 
verkiezingen terzijde geschoven. 38 

Het tweemaal eerder aangekondigde najaars
congres van 199 5 is er dat jaar niet van gekomen39, 
en vindt nu in februari 1996 plaats, het eerste con
gres dus met een inhoudelijk thema. 'Nieuwe stijl'? 
Net als altijd in het verleden legt het partijbestuur 
het congres een ontwerpresolutie voor, gebaseerd 
op- in dit geval - een drietal rapporten. 4° Verschil 
met 'vroeger' lijkt vooral te bestaan uit de even 
slordige als centralistische gang van zaken bij de tot
standkoming van nota's en concept-resolutie. 

3 3. Zie hiervoor Een portij om te kiezen, 
op. cit., pp. 24-3 ' . 
34· De plannen hiervoor 7Jjn neergelegd 
in de Notitie adviesstructuur PvdA, geda
teerd november 199 2. 

'thema-rapport' dat een vaste plaats op 
de agenda van het partijcongres zou 
moeten innemen. 

Tromp' , op.cit., p.13o.) Dit ben ik 
overigens graag met hen eens. Dat die 
meerwaarde naar voren komt in het 
negeren en schenden van zulke regels 
lijkt me een voor hun optreden kenmer
kend misverstand. 35· PRO 4 (1995), 4 Uuni), p.13. 

36. "Ideeifn, Personen en Praktijken" (zie 
noot 7), p. 1 1. In een eerdere notitie, 
PvdA-agenda 1994-1996 selectie en kwali
teit, werd nog aangekondigd dat dit 
'meerdaags' congres 'nieuwe stijl' zou 
discussiëren 'aan de hand van een poli
tiek trendrapport waarin de belangrijk
ste politieke ontwikkelingen en valkui
len in kaart worden gebracht.' 
3 7. Een partij om te kiezen, op.cit., 
pp .35-36, waar ook wordt gepleit voor 
een door de w ss jaarHjks op te stellen 

-- _-______ -- --

3 8. Zie het in noot 2 7 genoemde arti
kel. 
39· Naar verluidt omdat het partijbe
stuur zich alsnog aan de reglementaire 
termijnen waarop voorstellen voor een 
congres bekend gemaakt moeten wor
den ( 15 weken vóór het congres) wilde 
houden, nadat Rottenberg en Vreeman 
in hun reactie op mijn kritiek, dat bij het 
2 se congres deze democratische regel 
met voeten was getreden door het par
tijbestuur, hadden aangevoerd dat 
'democratie meer is dan het benadruk
ken van formele constitutionele regels'. 
('De vloek van Miehels en de zucht van 

40. De PvdA en de stad (rapport van de 
commissie W elschen), De sociale staat 
van Nederland (rapport van de commis
sie-Rottenberg) en De wonderbaarlijke 
terugkeer van de solidariteit (was-rapport 
geschreven door Paul Kalma), alledrie 
verzameld in Hondleiding en aanbevelin
gen voor discussie en debat. Op weg naar het 
congres van wjebruari 1996, PvdA, sep
tember 1995. 
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In oktober jongstleden ontvingen de leden een invi
tatie voor de 'Congresconferentie' op 4 november. 
Deze begon als volgt: 'Felix Rottenberg en Ruud 
Vreeman nodigen u uit' - alsofhet om een uitnodi
ging voor een particulier feestje van twee personen 
ging, en niet om een bijeenkomst onder auspiciën 
van het partijbestuur. 'Mede op basis van de uit
komsten van deze dag zal het Partijbestuur zijn 
Congresresolutie vaststellen', beloofde de uitnodi
ging voorts. 41 In werkelijkheid stelde het partijbe
stuur de concept-resolutie de avond vóór de 
'Congresconferentie' vast, maar deze is aan de 
deelnemers van de conferentie niet bekend ge
maakt. Na die conferentie is er nog wel van alles aan 
veranderd, en is de resolutie in ieder geval door 
Wim Kok gecorrigeerd en goedgekeurd42, maar 
het partijbestuur is er niet meer aan te pas geko
men. Het is aan schriftgeleerden vast te stellen in 
hoeverre de inhoud van de ontwerp-congresresolu
tie nog iets te maken heeft met de nota's die eraan 
ten grondslag zouden moeten liggen. Is het ontbre
ken van die relatie een vroeger ook wel voorko
mende kwaa]43, geheel nieuw is dat van de achttien 
pagina's die de ontwerpresolutie telt, de tekst op 
zestien ervan niet amendeerbaar is; een wel heel 
eigenaardige opvatting van zowel het begrip 'ont
werp-resolutie' als van partijdemocratie.44 De 
'vernieuwing' verraadt zich hier op zijn vriende
lijkst geformuleerd als toegenomen bestuurlijke en 
administratieve incompetentie. Wat er verder met 
de vastgestelde resolutie zal worden gedaan, is 
onduidelijk. 45 

Oraanisatorische inteariteit en jaarlijks partijconares 
Het jaarlijkse congres is er dus niet gekomen tot nu 
toe, en zeker niet in de beoogde vorm. Het zou 
enerzijds besluiten moeten nemen, op basis van 
daarvoor opgestelde rapporten, over koers en rich
ting van de PvdA; anderzijds de huishoudelijke taak 
van de partijraad op zich nemen inzake organisato
rische zaken, financiën, begroting, etcetera. De 
controlerende taak van het congres is nog klem
mender geworden door de - onvoorziene - invoe
ring van een dubbel beroepsvoorzitterschap46, en 
door de ondergeschikte positie die het partijbestuur 
inmiddels heeft gekregen. Het partijbestuur werd 
in beginsel belangrijker door de opheffing van de 
partijraad, op zijn minst als controlerende instantie 
ten opzichte van het deels uit voltijdse bestuurders 
bestaande dagelijks bestuur . 

Daar is niets van terecht gekomen. Het partijbe
stuur vergadert vijf à zes keer per jaar op onregel
matige wijze, waarbij vooral het woord gevoerd 
wordt door enkelen die daarvoor door het dagelijks 
bestuur zijn uitgenodigd. Over de meeste zaken van 
belang wordt het onkundig gehouden.47 Dat geldt 
bij voorbeeld voor de vervulling van vacatures op 
het partijbureau en de wijze waarop deze plaats
vindt48 en voor de personele samenstelling van de 
redacties van de partijbladen. Een recent voorbeeld 
van de wijze waarop het partijbestuur buiten spel 
staat bij een onderwerp wat het nu juist ten zeerste 
regardeert, betreft de subsidiëring van politieke 
partijen. De notitie hierover, die de minister van 
Binnenlandse Zaken al geruime tijd geleden aan de 
besturen van de politieke partijen heeft verstuurd 

41 . In de Handleidino en aanbevelineen 
voor discussie en debat. Op wea naar het con
ares van I 0 februari 1996 uitgegeven 
namens het partijbestuur, (7-9-1995) 
werd het ietwat anders voorgesteld, 
namelijk dat de concept-resolutie vóór 
deze congresconferentie in het bezit van 
de afdelingen (en dus mag men aanne
men de deelnemers aan het congres) zou 
zijn. (pp.4-5). 

44· Bij het 23e congres (1 en 2 februari voor een overgangsperiode werd een 
beroepsvoorzitter wenselijk geacht. Van 
de commissie die dit rapport opstelde 
maakte Rottenberg deel uit. 

42. Althans volgens Rottenberg in een 
interview met Max van Weezei in Vrij 
Nederland, 25-1 1-1995. 'Kok gaf ... uit
eindelijk de doorslag: de conceptre
solutie kon toch verschijnen. Maar pas 
nadat de tekst door de partijleider van 
de nodige correcties was voorzien.' 
43. Zie ldeeiin voor de toekomst. Over poli
tieke keuzen compromissen en reoeren. 
Ontwerpresolutie voor het conares van 
wjebruari 1996, PvdA, 6-11-1995. 

1 99 1) toonde het congres zich zo onte
vreden over de ontwerp-resolutie van 
het partijbestuur op basis van het wos
rapport De ecoloaische kwestie, dat de 
resolutie niet alleen ingrijpend werd 
geamendeerd, maar dat ook het rapport 
als zodanig door het congres werd 
'overgenomen'. Rood over Groen. Verslaa 
PvdA-conares, Amsterdam: PvdA-was, 
z.j. (1991), p.121. 
45· Dat geldt natuurlijk ook voor eerde
re congresresoluties. Wat is er met die 
over milieupolitiek uit 1991 aedaan? Op 
vragen als deze gaf Een partij om te 
kiezen een helder antwoord (pp.35-37), 
maar dat is en wordt genegeerd. 
46. In een Partij om te kiezen (p.43) werd 
op goede gronden gepleit voor een par
tijvoorzitter die deze functie als vrij 
etijdsbezigheid uit zou oefenen; alleen 

47. In De vloek van Miehels noemde ik als 
symptoom al dat de zogenaamd 'door 
het partijbestuur' samengestelde com
missie, die het ontwerpverkiezingspro
gramma voor de Kamerverkiezingen 
van 1 994 moest opstellen, al was 
benoemd en geïnstalleerd vóór de eerste 
bijeenkomst waarop het partijbestuur 
daartoe had kunnen besluiten. 
48 . Voorzover ik heb kunnen nagaan 
niet door open sollicitaties. Opvallend is 
in ieder geval dat op enkele van deze 
ambtelijke posten mensen zijn benoemd 
uit de kennissenkring van Rottenberg en 
Vreeman. 
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met de vraag om commentaar, is niet doorgegeven 
aan de leden van het partijbestuur van de PvdA en 
evenmin voor een partijbestuursvergadering ge
agendeerd. 

Rottenberg heeft de verhouding tussen dagelijks 
bestuur en partijbestuur idealiter voorgesteld als 
die tussen directie en een raad van toezicht. 49 Zoals 
wel vaker bij simpele vergelijkingen tussen bedrijfs
leven en politiek is he t de vraag of dit een gelukkige 
opvatting is. Maar zelfs voor een raad van toezicht 
krijgt het partijbestuur niet de benodigde informa
tie.5o 

De communicatie met en tussen de leden 
Snel na het aantreden van Rottenberg en Vreeman 
verdween Rood Magazine voor alle leden, dat ruim 
een jaar eerder in de plaats was gekomen van het 
algemene ledenblad De Toekomst en het maandblad 
Voorwaarts. Het werd opgevolgd door PRO, Maand
blad over de Partij van de Arbeid.5' Het krachtige plei
dooi uit Een partij om te kiezen voor een redactioneel 
onafhankelijk tijdschrift, waarin naast informatie 
over partij en politiek plaats zou zijn voor de poli 
tieke gedachtenwisseling in de partij, werd door de 
vernieuwers niet gevolgd.52 Zo'n blad is PRO dan 
ook niet geworden, ook al stond in het eerste num
m er te lezen 'dat de vigerende partijkoers niet bij 
voorbaat gelijk kan worden gesteld aan de koers van 
de r edactie ' .53 Van een onafhankelijke redactie was 
en is evenmin sprake als bij Rood, en als discussief
orum binnen de partij bood en biedt het geen ruim 
te. Het is het enige medium dat alle partijleden 
bereikt. Maar het bevat niet de informatie die mini
maal noodzakelijk is om in de PvdA te participeren. 

En het stelt steeds minder voor: van he t 'maandblad 
over de partij van de arbeid ', zoals het zichzelf 
afficheert, verschenen dit jaar nog maar vijf norma
le nummers54, en vanaf september alleen twee spe
ciale, extra dunne edities op kranteformaat; de eer
ste onder medeverantwoordelijkheid van de redac
tie van Vlugschrift, t erwijl bij de tweede onder het 
hoofd ' redactie' alleen nog maar van m edewerkers 
m elding werd gemaakt. In drie jaar tijd heeft P Roe
venzoveel hoofdredacteuren versleten, en dat heeft 
alles te maken m et de vergaande inmenging in het 
r edactionele beleid door de voorzitter van het par
tijbestuur . 55 

Naast het kennelijk steeds noodlijdender PRO 
bestaat sinds februari 199 5 een wekelijks 'faxvlug
schrift', al helemaal onder rechtstreekse controle 
van de voorzitter. Een overbodige uitgave , met als 
enige functie dat een partijbons e r een (on)ver
wachte wind in laat ('Ritzen wil nationaal onder
wijsdebat') die aldus versterkt misschien wel de 
krant van maandag haalt. In dit opzicht vormt deze 
dure hobby een melancholieke herinnering aan Jan 
Nagels op dezelfde formul e gebaseerdevA RA-pro
gramma In de Rooie Haan uit de jaren zeventig. De 
vernieuwing is ook hier erger dan het oude: zelfs in 
de jaren vijftig matigden partijvoorzitters het zich 
niet aan ook nog hoofdredacteur van de partijorga
nen te willen zijn of spelen. PvdA - Vlugschrift werd 
tot september gratis56 toegestuurd (faxen is toch 
wat omslachtig) aan iedereen die zich daarvoor 
opgaf. Volgens PRO vond het in juni 1995 4ooo 
afnemers57; in de conceptbegroting 1996 wordt 
echter gewag gemaakt van een oplage van 1 6oo in 
december 1995, waarvan 2oo betalende abon-

49. 'Vergaderingen van het partijbe
stuur moeten partijbstuursconferenties 
worden, hooguit vier keer per jaar te 
houden. Van het partijbestuur mag wor
den verwacht dat het de maatschappelij
ke koers van de partij vaststelt, niet dat 
het zich met haar organisatie en de dage
lijkse politiek bezighoudt.' (Rottenberg, 
in Peter Rehwinkel & Jan Nekkers, 
red., Reaerenderwijs. De PvdA in het kabi
net-Lubbers/Kok, Amsterdam: Bert 
Bakker/was , 1994, p. 170. M.a.w. 
Rottenberg wenst dat het partijbestuur 
zijn statutaire taken ex art. 25.2 alle
maal kwijtraakt. 

zen lichaam beleefd aan de voorzitter of 
deze inzicht kon geven in de wijze waar
op hij naar eigen inzicht had gepoogd 
jongere kiezers voor de PvdA te mobili
seren, en waarom dit zo'n schamel 
resultaat had opgeleverd. De voorzitter 
weigerde dit categorisch. Hij wenste 
geen verantwoording af te leggen van 
wat hij had gedaan; als men daarop uit 
was, dan was hij zó weg en moesten ze 
maar iemand anders zoeken. 

gehad, getuige de wrijvingen met de 
redacties van Roos i~ de vuist en 
Voorwaarts, en de uiteindelijke liquidatie 
van beide opiniebladen. 
53· PRO, • (•992), • (september), p.2. 
54· In 1993 kwamen er 9 normale 
afleveringen uit, en in november en 
december een dunne 'speciale editie'; in 
'994 verschenen er 9 normale 
afleveringen. 
55· Zie bijvoorbeeld Joop van Tijn, 
'Hoofdredacteur Evert Bosman van het 
PvdA-partijblad stapt op. Dat moet dan 
maar, vindt voorzitter Rotten berg', Vrij 
Nederland , 29 aprjl '995· 

50 . Nadat de PvdA bij de laatste verkie
zingen onder jongeren 9°/o scoorde, 
tegenover de vvd 24%, vroeg een vers 
gekozen lid van het partijbestuur op de 
eerste vergadering van het nieuw geko-

51. Het laatste nummer van het maand
blad Rood verscheen in april • 99 2, het 
eerste nummer van het maandblad PRO 

in september 199 2. 
52. Met een enigszins onafhankelijke 
meningsvorming in de PvdA hebben ook 
eerdere voorzitters van de PvdA als Jen 
van den Heuvel, Max van den Berg en 
Marjanne Sint altijd grote problemen 

56. Dat wil zeggen: op kosten van alle 
leden. 
57. PRO , 4 ( '995), 4 (juni), p. 2o. 
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nees.58 Voor volgend jaar wordt voor 40 nummers 
van het PvdA-Vluaschr!ft ji15.ooo,- uitgetrokken, 
terwijl de frequentie van PRO teruggebracht wordt 
tot zes reguliere nummers. Dit patroon zien we 
steeds terugkeren: de leden als totaliteit en de afde
lingen en gewesten als organen van de vereniging 
PvdA worden verwaarloosd en benadeeld ten gun
ste van allerlei projecten onder rechtstreekse con
trole van de partijvoorzitter die aan een klein aantal 
leden en belangstellenden ten goede komen, en 
waarvan de politieke relevantie op zijn minst dubi
eus is. 

Particuliere doelstellinnen 
Veel van wat in het voorgaande is beschreven is 
echter ook een gevolg van het f-eit dat Rottenberg 
(en Vreeman, naar ik aanneem) er heel andere 
doelstellingen voor partijvernieuwing op na hou
den dan die geformuleerd in congresresoluties en 
officiële rapporten. Ik citeer: 

'De partij gaat een moderne organisatie worden 
met in het centrum vier denktanks (voor economie, 
cultuur & ethiek, zorg & stad en veiligheid) waar 
een stuk of zestig regionale servicecentra omheen 
draaien, die ieder jaarlijks twee grote bijeenkom
sten organiseren, niet meer, nee, want de moderne 
burger heeft per jaar vijftien uur beschikbaar voor 
politiek, inclusief alle verhalen die hij of zij erover 
moeten lezen, dus meer dan twee openbare verga
deringen kunnen daar niet bij en die bijeenkomsten 
moeten dan ook nog verdomde goed zijn, want als 
de eerste klote is, komen ze nooit meer, net als in 
de bioscoop; één keer een kutfilm en de consument 
houdt het weer een jaartje voor gezien. De partij 
moet dus kwaliteit bieden, topavonden met de 
beste Kamerleden, de beste kwaliteit uit de samen
leving. Communicatie, mediamarketing en doel
groepmanagement, daar gaat het om, en die servi
cepunten moeten getrokken worden door de volks
vertegenwoordigers die nu veel te onzichtbaar 
zijn.' 

Aldus tekende Martin Bril in 1994 in Esquire59 
uit de mond van Rottenberg 'het toekomstbeeld 
(van de partij) zoals hem en Ruud Vreeman dat 
voor ogen staat' op. Dit 'toekomstbeeld' bestaat, 

58. PBoSJ/'995· 

als men er de politieke status van wil bepalen, uit 
strikt persoonlijke opvattingen, die nooit tot voor
stellen hebben geleid die aan het partijbestuur, en 
vervolgens het hoogste orgaan van de partij, het 
congres, zijn voorgelegd en zijn aanvaard. 

Wel kan een onbekend aantal leden er zich op 
verheugen, inzicht te hebben gekregen in de deze 
en andere plannen. Zij kregen notities als Idee en 
beweainB (april1994) en Selectie en kwaliteit (oktober 
1994) toegestuurd, ondertekend door 'voorzitter' 
en 'vicevoorzitter'. De toevoeging 'van het partij
bestuur' ontbrak, waarschijnlijk niet toevallig. 
Nogmaals, deze notities hebben nooit in het open
baar ter discussie gestaan, noch zijn zij ooit onder
werp van formele besluitvorming geweest. Toch 
deed Rottenberg (ditmaal 'namens het partijbe
stuur') het in de notitie Ideeën, Personen en 
Praktijken60 voorkomen, alsofhet hier om door de 
partij aanvaarde uitgangspunten en door de partij 
genomen besluiten gaat. 

Het eerste wat in het oog springt bij lezing van al 
die plannen, is dat er eigenlijk geen enkele aandacht 
uitgaat naar de primaire taken van een politieke 
partij: het organiseren van een min of meer samen
hangend politiek programma, het selecteren en 
recruteren van beoogde politici, het regelen van de 
communicatie tussen burgers en staat, en het in 
stand houden van het apparaat (de partijvereniging) 
die het mogelijk maakt die taken uit te voeren. Wat 
ontbreekt is dat het hier gaat om politiek, namelijk 
het maken van stelselmatige keuzen op basis van 
bepaalde uitgangspunten. Dat is kennelijk al ergens 
anders gebeurd als het 'doelgroepenmanagement' 
aan de orde komt. 

Opvallend is dan ook een tweede aspect: het 
achterwege blijven van elke uiteenzetting over wie 
in de voorgestelde organisatie macht uitoefent, 
beslissingen neemt, en hoe deze aan democratische 
controle zijn onderworpen. 

Een derde aspect van de plannen van Rotten
berg en Vreeman is hun inconsistentie. Aan de ene 
kant zijn leden (of politiek geïnteresseerden, de 
grens tussen die twee wordt niet getrokken) passie
ve consumenten, die maximaal twee keer per jaar 
voor uiterst spectaculaire bijeenkomsten kunnen 

59 · Esquire, maart 1994, P·47· 
SoortgeHjke 'statements' zijn ook te vin
den in vele andere interviews met 
Rottenberg in deze periode. 
6o. Zie noot 7· 
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worden opgetrommeld. Aan de andere kant zijn er 
blijkbaar zeer veel leden en leden-volksvertegen
woordigers die van alles willen doen om die kennis
en servicecentra in opdracht van de partijleiding te 
laten functioneren. Als men in aanmerking neemt 
dat de 'volksvertegenwoordigers' namens de PvdA 
voor de overgrote meerderheid bestaan uit mensen 
die niet voltijds worden betaald, maar een groot 
deel van hun vrije tijd aan hun functie in raden of 
staten besteden, dan is het raadselachtig waar 
Rottenberg en Vreeman de gedachte vandaan halen 
dat zij daarbovenop nog eens al die andere taken op 
zich nemen. 

Een volgend aspect is de vaagheid van al deze 
projecten, die al bij hun omschrijving start. Aldus 
wordt 'het programma Rosa' omschreven: 

'Rosa wordt een instrument gericht op mensen 
binnen en buiten de PvdA die een weg zoeken om 
progressieve politiek te benvloeden. Het wordt 
gevormd door actieve PvdA-leden die verantwoor
delijkheid nemen voor het mobiliseren en informe
ren van kiezers en sympathisanten. Die het debat in 
de PvdA organiseren. Wat Rosa vooral doet is het 
leggen van verbindingen tussen mensen van binnen 
en van buiten de partij; tussen volksvertegenwoor
digers en kiezers, tussen afdelingsbestuurders en 
onbekend talent, tussen politici die op enigerlei 
wijze bezig zijn met de ontwikkeling van de samen
leving. Het legt ook verbindingen tussen tientallen 
vrijwilligers die een sleutelrol vervullen in het inte
greren en vitaliseren van de organisatie. Rosa moet 
doorstroming bevorderen om te voorkomen dat 
het (?-BT) stolt. '6 1 

Wie zich op grond van deze tekst een heldere 
voorstelling kan maken van wat in het kader van dit 
project nu precies gaat gebeuren, beschikt over een 
rijke fantasie. Mocht men echter naar de voorbije 
jaren kijken, dan ontdekt men dat 'het project 
Rosa' niet het eerste in zijn soort is dat in het kader 
van de 'vernieuwing' is ondernomen. 

Deze startte bijvoorbeeld met de proclamatie 
van zestig (het getal zestig is een van de weinige sta-

biele onderdelen in al die over elkaar heen schui
vende plannen en projecten van Rottenberg en 
Vreeman) 'actiecentra' die speerpunten van ver
nieuwing zouden zijn, en onafhankelijk van de 
'gewone' partijafdelingen zouden optreden. Een 
evaluatie van dit project is nooit gemaakt, en voor
zover er wat van bekend is, zijn de centra gedeelte
lijk op technische problemen gestrand, gedeeltelijk 
als gevolg van wrijvingen met de normale partijor
ganisatie, al dan niet na conflicten en geruzie tussen 
afdelingen en de zelf geproclameerde 'vernieu
wers'. Er is uiteindelijk niets van terecht gekomen. 

Zo is het in feite met allerlei initiatieven van 
het voorzittersduo gegaan. Allerlei manifestaties, 
'briefings', 'kennisfestivals' en bijeenkomsten von
den plaats, in kader van het 'vrije debat', maar op 
den duur valt daaraan een aantal gemeenschappelij
ke kenmerken op. Wie er worden uitgenodigd en 
wie er spreken wordt nagenoeg altijd door de par
tijvoorzitters bepaald. Die debatten zijn niet zozeer 
vrij, alswel vrijblijvend. Zij staan geheellos van for
mele politieke besluitvorming. 

In de jaren zeventig en tachtig ging in de PvdA 
besluitvorming vooraf aan meningsvorming - als 
die al plaats vond. Nu staan beide geheel los van 
elkaar, en wat minstens zo erg is: de officiële, for
mele besluitvormingscircuits zijn op hun beurt 
steeds meer los komen te staan van de informele 
'netwerken' rond de partijvoorzitters. Verslag
geving van zulke activiteiten en initiatieven vindt 
nauwelijks plaats, zodat het ook niet mogelijk is van 
mislukkingen en fouten te leren. Een verontrustend 
patroon is verder dat het -hier vrijwel steeds om 
evenementen en activiteiten gaat die aan een 
betrekkelijk kleine groep leden (en niet-leden) ten 
goede komt, letterlijk ten koste van de leden in het 
algemeen. Een ruwe schatting leert bij voorbeeld 
dat het 'Kennisfestival' van 1 en 2 mei 1993 ten 
minste J 1 5 o o,- per bezoeker heeft gekost. 6 2 

(Daartegenover staat de relatieve goedkoopte van 
de in datzelfde jaar gevoerde 'Ritzendebatten': 
ji6.48J).63 

6 1 . Coneresstuk 6 (zie noot 7.), 
p. 1 o . ' Rosa' werd eerst voorgesteld als 
een project voor vrouwen, om de 
'Rooie Vrouwen' over te halen zichzelf 
op te heffen . Nadat ze dit hadden 
gedaan, werd 'Rosa' veel breder van 
toepassing, en blijken er alle mogelijke 
activiteiten en bijeenkomsten onder te 
vallen. 
62. Hetfestival kosttej3o9 .6o9,- en 

bracht aan entreegelden en consumpties 
]27 .366,- op. Rapport omtrent de jaarre
ken i na 1993 van de verenieinB Partij van de 
Arbeid, Moret Ernst & Y oung, opgeno
men in Coneresswk Beleidsverslae 1992-
1994 PvdA, dee/2, p.114. In PRO werd 
het aantal bezoekers op 'een kleine 
tweeduizend' geschat, hopelijk een pre
ciezer cijfer dan dat van het aantal afne
mers van PvdA - Vlueschr!fi (zie noot 58), 

PRO, 2 (1993), 6 Uuni), p.2o. Alsindi
catie van de grootte-orde van deze 
bedragen: de kosten van dit festival 
waren groter dan de partijbijdrage in dit 
jaar aan de Evert.Vermeerstichting 
(j 163. 8oo,- ) en nauwelijks kleiner dan 
die aan de w os (j 3 1 2. 3oo,- ). 
63. Ibidem. 
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Een laatste kanttekening bij het beeld van een ande
re PvdA, dat Rottenberg en Vreeman in verschil
lende notities hebben geschetst, is dat daarin de tra
ditionele verenigingsvorm in feite al is afgeschre
ven. Dat beeld is overigens niet consistent; het gaat 
in feite om twee beelden die over elkaar heen zijn 
gelegd, en waarin men met enige goede wil de ach
tergrond van Rottenberg als directeur van een 
gesubsidieerd Amsterdams cultureel centrum kan 
herkennen, die zijn politieke ervaring opdeed in de 
leiding van de PvdA tussen 1 9 7 6 en 1 9 8 6, en die 
van Vreeman als vrijgestelde in een vakbond - zon
der enige ervaring in de PvdA voor hij er eerste 
vicevoorzitter van werd. Deze achtergronden pre
destineren kennelijk niet tot begrip voor en inzicht 
in een politieke vereniging van vrijwilligers. 

Een groeiend tekort aan democratisch 

constitutionalisme 

Wat van dit alles het gevolg is, is een vorm van par
tijvernieuwing die allerminst gewenst is: voorzit
ter(s) van het partijbestuur, die geheel onafhanke
lijk van dat partijbestuur opereren, en doen alsof zij 
niet onderworpen zijn aan de beperkingen en ver
antwoordelijkheden van een ambt; alsof zij over 
een persoonlijk mandaat beschikken om te doen en 
laten wat zij met de partij willen; alsof zij niet 
gebonden zijn aan statuten, reglementen en con
gresbesluiten; alsof het niet hun plicht is op een 
behoorlijke wijze rekening en verantwoording af te 
leggen van het door hen gevoerde beleid. 

Een tijdlang is deze handelwijze door velen wel 
geconstateerd, maar vergoeilijkt met het argument 
dat de partij zich nu eenmaal in een noodtoestand 
bevond, die om uitzonderlijke maatregelen vroeg. 
Na bijna vier jaar is het echter moeilijk aan de slot
som te ontkomen dat juist hierdoor een noodtoe
stand in permanentie is geschapen. De organisatori
sche veranderingen op basis van Een partij om te kie

zen elimineerden voor een groot deel de oneigenlij
ke machtspositie van gewestelijke besturen: hun 

monopolie op de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer verdween en de op gewestelijke basis geko
zen Partijraad werd afgeschaft. De verschuiving van 
macht naar het centrum van de partij, die daaruit 
resulteerde, vereist dat de daar plaats vindende 
machtsuitoefening zowel transparant als contro
leerbaar is. Zij vraagt ook om een grotere rol van 
het partijcongres en zeker ook van het partijbe
stuur, zowel in de beleidsvorming als in de contro
le. Daar is echter niks van terecht gekomen. Er is 
ook niet naar gestreefd. In plaats van voor de 
(her)vorming van stabiele en democratische organi
satiestructuren zorg te dragen hebben de voorzit
ters van hun beroepspositie en hun controle over 
het partijbureau gebruik gemaakt om hun persoon
lijke machtspositie te vestigen en te versterken ten 
koste van constitutionele organen. 64 Dit tekort aan 
democratisch constitutionalisme is de voornaamste 
opbrengst van vier jaar 'partijvernieuwing', en het 
is onlosmakelijk gekoppeld aan organisatorische 
incompetentiéS, want dat is de les van Miehels (al 
dacht hij er zelfs anders over): zonder een heldere 
en stabiele organisatie is partijdemocratie onmoge
lijk. 66 

De PvdA vertoont steeds meer trekken van een 
Zwitserse bank, voorzover het gaat om doorzich
tigheid van de besluitvorming. Maar deze Zwitserse 
bank opereert op Belgisch-Byzantijnse wijze. 

Op weg naar het Greenpeace-model? 

In wezen gaat de keuze over de organisatie van een 
politieke partij als de PvdA (maar deze niet alleen) 
dan ook om die tussen wat ik in Een partij om te kie

zen het 'Greenpeacemodel' heb genoemd67, en het 
model van een moderne, dat wil zeggen open en 
democratische partij dat in datzelfde rapport werd 
geschetst. In het Greenpeacemodel bestaat de poli
tieke partij uit voltijds betaalde politici, terzijde 
gestaan door een professionele staf, die zorgt voor 
kiezersonderzoek, publiciteit en het aantrekken van 
deskundigen op ad hoc-basis. Leden zijn er evenmin 

64. 'Ik run op dit moment de PvdA. Dat 
gaat me niet slecht af.' Rottenberg in 
het in noot 43 genoemde interview. 
Afgezien van de associatie met het citaat 
'We run this country ' van een CDA

Kamerlid in voor die partij beter tijden, 
treft in dit citaat ' top-down' -opvatting 
(om eens modern bestuurskundigjargon 
te bezigen) van wat de functie van de 
voorzitter van een hedendaagse demo
cratische politieke partij inhoudt. 
6 5. Een voorbeeld hiervan is de gang 

van zaken bij de kandidaatstelling voor 
de Eerste Kamer. Oplettende leden die 
iets van de organisatie van de PvdA 
weten, konden toen op grond van PRO 

concluderen dat deze op het 25e con
gres zou plaatsvinden, ook al kregen zij 
slechts het voorstel van het partijbestuur 
te lezen. Niet, zoals het reglement kan
didaatstelling voorschrijft, de lijst met 
de overige kandidaten. Pas toen die, 
overigens zeker niet op initiatief van de 
partijvoorzitters, boven water kwam, 

werd het mogelijk een succesvolle actie 
ten gunste van de naar die lijst afgevoer
de senator Van de Zandschulp te voe
ren . 
66. Zie Bart Tromp : 'De ijzeren wet 
van de oligarchie en het patroon van de 
Chinese politiek', in dezelfde: De samen

levins als oplichterij, Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1977, pp.1o2 e.v. 
67. Een partij om te kiezen, op.cit., 
pp. 120-122. 
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als bij Greenpeace; men kan hoogstens donateur 
worden, maar het zijn wel de donaties die de 
financiële basis van de partij vormen. (Tenzij de 
staat tot ruime subsidiëring van politieke partijen 
overgaat, of het grootscheeps werven van geld, 
zoals nu in de vs, mogelijk wordt.) 

Zo'n partij zonder leden is zeer wel mogelijk, 
althans in theorie. Realisering ervan in Nederland is 
echter !)iet waarschijnlijk: het ligt niet voor de hand 
te verwachten dat donaties evenveel zouden 
opbrengen als de huidige contributieafdrachten. 
Maar in Een partij om te kiezen werd de route naar 
een partij zonder leden niet zozeer om praktische 
als wel om principiële redenen afgewezen. En der
gelijke partij zou een in hoge mate oligarchisch, in 
zichzelf besloten, karakter krijgen, zonder interne 
democratie, en met als enig correctiemechanisme 
de kiezersgunst; een mechanisme dat even traag als 
bot is. In Een partij om te kiezen werd in feite gekozen 
voor een partij van het type dat Koole in zijn proef
schrift De opkomst van de moderne kaderpartij68 een 

jaar later 'de moderne kaderpartij' zou noemen; 
een partij waarin ruimte is voor, en behoefte aan, 
leden die een bijdrage kunnen leveren aan de pri
maire taken van een politieke partij, en die met 
elkaar een systeem van checks and balances in stand 
houden waardoor de beroepspolitici op een direc
tere manier verantwoording voor hun woorden en 
daden afleggen dan alleen bij verkiezingen. D 
gedachte waarop de traditionele massapartij was 
gebaseerd, dat de (actieve) leden de vertegenwoor
digers van het electoraat zijn, wordt radicaal verla
ten.Het partijlidmaatschap is een (tijdelijk) politiek 
ambt, waarin men zich niet achter de rug van de 
kiezer mag verschuilen. 

Het probleem met de PvdA is dat deze onder 
leiding van Rottenberg en Vreeman, gedeeltelijk 
vooropgezet, gedeeltelijk door de onbedoelde 
gevolgen van hun chaotisch en solistisch optreden, 
evolueert in de richting van het Greenpeace-model. 
Dit model is echter naar mijn inzicht noch wense
lijk, noch uitvoerbaar. 

68. Ruud Koole: De opkomst van de 
moderne kaderpartij. Veranderende portijor
ganiatie in Nederland 1960-1990, 
Utrecht: Het Spectrum, 1 99 2. 
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