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Chaos en rumoer
Grepen uit de
partijbladen-

leiding te verduren kreeg
In september I997 was
in Socialistisch Perspectiif,
het precies vijf jaar gelehet huisorgaan van het in
den dat het eerste nummer van het PvdA-ledenI 9 55 opgerichte SociaalDemocratisch Centrum
blad PRO verscheen. Een
(soc), voor partijvoorzitlustrumviering bleef echter Evert Vermeer aanleiter achterwege.
ding was om de linkse
Misschien was dat ook
soc -aanhang met 'verdelwel passend, want PRO
ging' te bedreigen. In
heeft de laatste jaren een
met
veel
conflicten
I96o, nadat het congres
ROELOF BOUWMAN
,..- van de PvdA een resolutie
gepaard gaand aftakeHistoricus en free-lance journalist,
had aangenomen die het
lingsproces doorgemaakt
partijbestuur machtigde
was van 1994 tot 1997 als medewerker/redacteur
dat wem1g aanleiding
verbonden aan het PvdA-ledenblad PRO
maatregelen te treffen
geeft voor feestgedruis.
tegen de Soc 'ers, besloot
Met name die aftakeling vormt een nieuw elehet Centrum zichzelf te
ment in de rijke bladengeschiedenis van de Nederontbinden. In I 964 stierf ook Socialistisch Perspectiif
landse sociaal-democratie. Conflicten over de pareen stille dood. '
tijpers waren er daarentegen altijd al. In twee gevalPers, pluriformiteit en ontzuilins
len leidden ze zelfs tot een scheuring in de partij.
Zo was de oprichting in I 909 van de (later tot
De neiging van de SOAP- en PvdA-leiding om zeer
strikte marges te hanteren inzake de pluriformiteit
Communistische Partij van Nederland omgedoopte) Sociaal-Democratische Partij (soP) een direct
van de aan de partij gelieerde bladen, was tot in de
gevolg van Troelstra's optreden tegen orthodoxjaren zestig typisch voor bijna alle uitgevers van
marxistische SOAP' ers die De Nieuwe Tijd, het officikranten en tijdschriften. 'Partijdigheid' was destijds
immers geen kenmerk van partijbladen alleen, maar
euze wetenschappelijke orgaan van de partij, en vervolgens ook het door henzelf opgerichte weekblad
van zo ongeveer alle persorganen. De meeste kranten en tijdschriften waren door organisatorische,
De Tribune, als podium gebruikten .
ideologische en/ of persoonlijke band en nauw verOok de scheuring die in I 9 3 2 leidde tot de
bonden aan de katholieke, socialistische, proteoprichting van de Onafhankelijk Socialistische Partij
stants-christelijke of liberale zuil en fungeerden in
(OSP), had te maken met de ruimte voor discussie
de praktijk vooral als 'herdershond' voor de eigen
in de partijpers. Het conflict liep uit de hand nadat
de eindredacteur van het SOAP-weekblad De
kudde . Journalistieke mores die tegenwoordig vanSociaal-Democraat tot twee maal toe bijdragen van
zelfsprekend zijn (hoor en wederhoor, streven naar
een zo compleet en objectief mogelijke berichtgelinkse opposanten van de partijleiding had geweiving, het scheiden van feiten en opinies, het vermijgerd. De dissidenten (onder wie Jacques de Kadt)
den van belangenverstrengeling met politieke en
richtten vervolgens een eigen blad op, maar pakten
hun biezen toen bleek dat het partijbestuur en het
maatschappelijke organisaties, kerken, het bedrijfsleven etc.), waren indertijd ondergeschikt aan de
partijcongres hun kritiek niet langer wensten te
tolereren.
ideologische en machtspolitieke belangen van de elites die de zuilen (en de verzuilde pers) bestuurden.
Eind jaren vijftig leek de geschiedenis zich nogDe pluriformiteit van het Nederlandse mediamaals te gaan herhalen, toen de kritiek die de PvdA-

geschiedenis
van de PvdA
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landschap had bijgevolg vooral een extern karakter,
dat tot uitdrukking kwam in een verscheidenheid
aan perspublicaties die intern uiterst homogeen
(lees: eenzijdig en bevooroordeeld) waren. Wie in
die dagen - om maar een voorbeeld te noemen een enigszins compleet en objectief verslag wilde
lezen van een Kamerdebat, was met een abonnement op de Handelingen doorgaans beter af dan met
de verzuilde dagbladen, die niet zelden onder Ieiding stonden van hoofdredacteuren die tevens partijleider of fanatiek partijganger waren. 2
Het ontzuilingsproces maakte - zoals bekend aan deze situatie een einde. Vrijwel aile media hebben zich in de jaren zestig en zeventig onttrokken
aan het toezicht van partijleiders, priesters en dominees. Lezers, luisteraars en kijkers werden niet Ianger op hun (niet meer bestaande) politiek-maatschappelijke en/ of religieuze (groeps)identiteit aangesproken, maar op hun individuele interesses en
nieuwsgierigheid, dan wei op een in niet-politieke
termen gedefinieerd 'levensgevoel'.
De verdere volwassenwording van de media en
het groeiende zelfbewustzijn van journalisten kregen vanaf de jaren zeventig een logisch vervolg door
de wijd verbreide invoering van redactiestatuten,
waarin de verhoudingen en bevoegdheden tussen
redacties en uitgevers werden geregeld. Doorgaans
voorzagen deze statuten in de vorming van een
redactieraad en diverse vormen van inspraak die aan
journalisten een belangrijke of zelfs doorslaggevende stem gaf bij het uitzetten van de koers van het
door hen vervaardigde 'product' . De Nederlandse
Vereniging van Journalisten (N v J) speelde in dit
proces een belangrijke rol: een model-redactiestatuut voor opiniebladen kwam tot stand in 1976, dat
voor publiekstijdschriften een jaar later. Per uitgave
diende vervolgens tussen directie (als vertegenwoordiger van de uitgever), hoofdredactie en
redactie overeenstemming te worden bereikt over
J.Overdeconflictenin 1909,1932 en
1959 zie o.m . J. Perry e .a., Honderd jaar
sociaal-democratie in Nederland 1894- 1994
(Amsterdam, 1991) p. 41-42, 83-85 en
201·202 .

2. Ter illustratie: tot november 1967
benoemde bet partijcongres van de
PvdA de hoofdredacteur van Het Vrije
Yolk, destijds bet grootste dagblad van
Nederland . C.P.M. Romme, van 1946
tot 1 96 1 fractieleider van de Katholieke
Volkspartij, was tot 1952 tevens 'staatkundig hoofdredacteur' van de
Volkskrant. Trouw had in de persoon van

de concrete inhoud van het per uitgave geldende
statuut, dat, eenmaal vastgesteld, onderdeel werd
van de individuele arbeidsovereenkomst.
Roos in de vuist
Vanafhet midden van de jaren zeventig werden ook
in de PvdA de eerste voorzichtige initiatieven genamen om de partijpers te Iaten inspelen op de hierboven geschetste ontwikkelingen.
Die partijpers hestand destijds in eerste instantie
uit het sinds 1970 verschijnende algemene ledenblad P K, dat vooral was opgericht om de centrale
ledenadministratie van de partij up to date te
houden3 en dat inhoudelijk slechts agitprop
afscheidde.
Heel anders was het gesteld met Roos in de Vuist,
het in februari 197 5 opgerichte 'opinieblad van de
PvdA', dat tweewekelijks verscheen en waarop
!eden (en andere belangstellenden) zich apart konden abonneren. Qua opzet leek Roos in de vuist enigszins op Opinie, dat tussen 1965 en 1969 (onder Ieiding van Gerda Brautigam) een soortgelijke doelstelling had nagestreefd. Opinie was indertijd opgericht als voortzetting van het kaderblad Para at en de
tijdschriften van de katholieke en protestants-christelijke werkgemeenschappen binnen de PvdA, maar
was ter ziele gegaan toen bleek dat het blad niet in
staat was een bredere lezerskring aan te boren.
Roos in de vuist slaagde daar wei in: het eerste
nummer (dat bij wijze van proef aan aile partijleden
werd toegestuurd) leverde meteen al 16. ooo abonnees op. Het blad nam tevens de lezerskring van De
Gemeente over, aangezien dit orgaan voor de
gemeentelijke en provinciale bestuurders van de
partij bij wijze van experiment als 'Lokaal Bestuur'katern in Roos in de vuist was opgegaan.
Een volwaardig redactiestatuut had Roos in de
vuist niet: de 'algemene redactie' (het blad kende
ook een 'werkredactie') was voor haar beleid ach-

J .A. H .J .S. Bruins Slot van 1945 tot
1 9 7 1 een hoofdredacteur die tussen
1946 en 196 3 achtereenvolgens
Tweede-Kamerlid en fractievoorzitter
was van de Anti-Revolutionaire Partij.
A. Stempels combineerde in de jaren
vijftig en zestig zijn hoofdredacteurschap
van de NRC met allerlei politieke activiteiten voor de VVD . De eerste naoorlogse parlementaire redacteur van bet
A1aemeen Handelsblad was tegelijkertijd
hoofdredacteur van bet VVD-partijblad
Vrijheid en Democratie. Hoofdredacteur
D.J. von Balluseck van bet Handelsblad

had , in zijn hoedanigheid van adviseur
van VVD-minister D.U. Stikker, zelfs een
eigen kamer op bet ministerie van
Buitenlandse Zaken.
3. 'Om een ledenadministratie bij te
houden, moeten de !eden periodiek iets
thuis gestuurd krijgen; anders vergeten
ze om adreswijzigingen enz . te sturen,
dus voor een centrale ledenadministratie
is een algemeen ledenorgaan nodig!,'
aldus A.P. Schilthuis in bet laatste nummer van Opinie (24 december 1969) .

teraf verantwoording schuldig aan het partijbestuur.
_Een nogal m erkwaardige constructie als bedacht
· wordt dat een aantal !eden van het partijbestuur
(onder wie partijvoorzitter len van den Heuvel en
later ook haar opvolger Max van den Berg) zelf in
die algemene redactie zitting had . In de aanloop
naar de Tweede-Kamerverkiezingen van mei I 977
kwam de toch al wankele onafhankelijke status van
het blad nog verder onder druk te staan toen Kees
Bode, de uit de reclamewereld afkomstige campagneleider van de PvdA, zich nadrukkelijk m et de
inhoud van Roos in de Vuist ging bemoeien. Voor
eindredacteur Jos Dumont, die samen m et partij voorzitter en voormalig Hitweek-redacteur Andre
van der Louw een van de initiatiefnem ers was
geweest van het blad, was die gang van zaken mede
aanleiding om in de zomer van I 976 zijn ontslag in
te dienen.
Dit alles neemt echter niet weg dat raadpleging
van een aantal oude jaargangen van Roos in de vuist de
indruk wekt dat het blad als platform voor interne
discussie en meningsvorming redelijk moet hebben
gefunctioneerd. Los daarvan was aileen a! de
oprichting van Roos in de vuist een indicatie dat de
toenmalige partijleiding het belang inzag van een
partijblad dat, anders dan PK, niet bedoeld was om
de lezer het gevoel te geven dat hij bij de juiste club
was aangesloten, maar dat probeerde te fungeren als
een vrijplaats voor discussies waarin niet de politieke opportuniteit maar de kwaliteit van de argumentatie doorslaggevend was.
Voorwaarts

In oktober I 980 gingen Roos in de vuist en PK op in
een nieuw blad dat de (aan het PvdA-verkiezingsprogramma uit I 977 ontleende) titel Voorwaarts
kreeg. Aanvankelijk verschenen twee versies van
het blad: een 'normale' tweewekelijkse editie voor
de abonnees en (gemiddeld eens per maand) een
'afgeslankte' Voorwaarts met minder pagina's, die bij
wijze van ledenblad naar partijleden werd gestuurd
die geen abonnee waren. Na verloop van tijd ging de
ledeneditie op krantenformaat verschijnen; weer
later verdween de titel Voorwaarts van de voorpagina
en werd het blad als PvdA-ledenkrant en als De
Toekomst voortgezet. 4
4· De Gemeente was al in 1979 als zelfstandig maandblad herrezen onder de
naam Lokaal Bestuur.
s. Zie bijvoorbeeld John Jansen van
Galen , ' Het lijkt wei joumalistiek' in:

Na de 'loskoppeling' van het ledenblad braken voor
Voorwaarts gouden jaren aan. Als eerste partijblad in
Nederland kreeg Voorwaarts een redactiestatuut, dat
in grote lijnen overeenkwam m et het modelstatuut
van de NVJ voor opinietijdschriften. De tweehoofdige redactie van het blad was voortaan verantwoording schuldig aan een r edactieraad, die werd voorgezeten door Felix Rottenberg . De spraakmakende
artikelen, interviews en beschouwingen waarin
Voorwaarts ging grossieren, trokken alom de aandacht5 en resulteerden in een betaalde oplage die
opliep tot 3o.ooo exemplaren .
Het succes van Voorwaarts luidde echter ook haar
ondergang in. Het partijbestuur begon spijt te krij gen van de onafhankelijke status die het blad was
verleend en liet niets na om Voorwaarts in de mangel
te nemen . Toenmalig partijsecretaris Wim van
Velzen verbood de redactie gebruik te maken van
het adressenbestand van de partij om nieuwe abonnees te werven. Er werden onderzoekscomrnissies
ingesteld. Er verschenen rapporten. De full -colouromslag m oest verdwijnen. Het blad moest dunner .
Het blad moest minder vaak verschijnen. Er werd,
in de woorden van hoofdredacteur Oebele de Jong,
'een klassiek marxistisch model op het blad losgelaten. De kritiek werd niet over de inhoudelijke band
gespeeld, maar indirect: het blad in de versukkeling
brengen, op economische gronden. Niet een inhoudelijk debat, maar gezeik achteraf en je financieeleconomisch in de bankschroef zetten'. 6
In december I 989 besloten De Jong en zijn collega-redacteur Tjarda Harmsma hun biezen te pakken. De redactieraad van Voorwaarts had op dat
moment nog maar een lid: partijvoorzitter
Marjanne Sint, die, toen ze nog hoofdredacteur was
van lntermediair, notabene zitting had gehad in een
commissie van deskundigen die het toenmalige partijbestuur had geadviseerd om Voorwaarts een onafhankelijke redactie te geven. De Jong had zijn oordeel over Sint inmiddels bijgesteld : 'Ik ben potdorie
journalist. Ik heb daar niet gezeten als beleidsmedewerker van de voorzitter. Ik ben geen partijpapagaai' .7
Vreemd genoeg werden de abonnees van
Voorwaarts niet ingelicht over de achtergronden van
het conflict tussen het partijbestuur en de redactie.

Haagse Post, 1 3 oktober 1984.
6 . John Wanders, ' Het partijbestuur

heeft het voor de redactie verprutst' in:
de Volkskrant, 16 december 1989 .
7· Ibidem. Zie ook 'PvdA neemt

Voorwaarts in de mangel' in: De
journalist, 2 3 oktober 19 89 en 'Redactie
Voorwaarts vertrekt' in: De j ournalist,
18 december 1989 .
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Partijsecretaris Alard Beck deelde de lezers slechts
mee dat er ' met w ederzijds goedvinden ' een einde
was gekomen aan het dienstverband van De Jong en
Harmsma en dat Voorwaarts ' vooralsnog in dezelfde
formule' zou blijven verschijnen . 8 Uit het colofon
vie! op te maken dat het partijbestuur geen moeite
had gedaan om nieuwe redacteuren voor het blad
aan te trekken en dat ' Samson A B EL business publishers ' , uiteraard bijgestaan door redactieraad
Marjanne Sint, de Ieiding had overgenomen.
In juni I 9 90 nam de partijraad van de PvdA tenslotte het besluit om Voorwaarts op te heffen .9
Columniste Annemarie Grew e! kreeg vier maanden
later in de laatste Voorwaarts het laatste woord . ' Wat
krijgen we nu?,' vroeg ze zich af. 'Een partijblad
met een redactieraad waarin minstens een lid van
het partijbestuur, een lid van de TweedeKamerfractie, een lid namens de W BS , een lid
namens het C LB, etc . etc.? Een onafhankelijke
redactie is de voorwaarde voor het functi oneren van
een blad, zonder censuur . Een vazallenblad , daar
heb je niks aan als partij .' I 0
Rood, PR o en Rottenbera
In februari I 99 I kregen de led en van de PvdA een
nieuw partijblad in de bus dat de titel Rood droeg, en
dat bedoeld bleek als opvolger van zowel het opinieblad Voorwaarts als het ledenblad De Toekomst .
Redacteur Aat Sliedrecht legde in de eerste Rood
omstandig uit w elke 'overtuigingen ' ten grondslag
hadden gelegen aan 'de integratie van de partijpers ':
'Meer bedrukt papier is niet rechtevenredig aan
''beter geinformeerd". Was dat maar waar. ' tIs de
kwaliteit die het doen moet. (- ) Voorwaarts en De
Toekomst zijn verdwenen. Rood draagt de fakkel ver der. Communicatie , echte levende communicatie,
daar gaat het om . Informatie en opinie, die uitdaagt,
die de verscheidenheid aan m eningen in de partij
recht doet . Rood is een blad met een hoge pretentie .
Die pretentie kunnen w e waarmaken als aile !eden
in de partij daaraan bijdragen. Beschouw de redactie
van Rood als een instrument om uw m ening te Iaten
horen. We zitten er klaar voor. Op de weg terug
naar een doeltreffende eenvoud! ' I I
Nauwelijks vijf maanden later, in juli I 99 r,
8. Alard Beck, ' Mededeling aan de abonnees' in: Voorwaarts, I 9
december I 989.
9· Over de besluitvorming op de partijraad zie Bart Tromp,
1

Voorwaarts, en niet vergeten !' in : Socialisme en Democratie,

oktober I 990.
I O. Annemarie Grewe!, 'W at krijgen we nu?' in : Voorwaarts,

presenteerde een commlSSle onder Ieiding van
J.A. van Kem enade haar roemruchte rapport over
partijvernieuwing Een partij om te kiezen. In het rapport werd voorgesteld het ledenblad van de PvdA
'[om te vormen] tot een onafhankelijk maandblad
voor !eden en donateurs, waarin informatie wordt
gegeven over de partij, over themabijeenkomsten ,
over relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en waarin kritische reflectie wordt
gegeven m et betrekking tot actuele politieke
thema' s'. I 2
Dit niet mis te verstane pleidooi om de aan
Voor waarts ontnomen redactionele onafhankelijkheid in ere te herstellen, hing ten nauwste samen
m et de 'aanzienlijke veranderingen ' die zich volgens
de commissie-Van Kem enade hadden voorgedaan
ten aanzien van de programmatische functie van
politieke partijen . ' Ideologische onzekerheid is de
horizon van de sociaal-democratie geworden . In
een gedifferentieerde , snel veranderende samenleving verliezen traditionele , vastomlijnde ideologieen hun betekenis voor de politiek, ' aldus het rapport. 'In die omstandigheden zijn vrije m eningsvorming en ideeenontwikkeling een onmisbare voorwaarde geworden voor een bloeiende Partij van de
Arbeid . Het belang van zo ' n vrij debat hangt dus
niet in de eerste plaats samen m et de behoefte die
!eden daaraan hebben (hoewel dat ook het geval zal
zijn), maar m et de behoefte van de partij zelf. Het
debat client niet aileen om het beleid te voeden en
uitgangspunten te actualiseren, maar ook om op een
specifieke en relevante manier de communicatie
met de samenleving te onderhouden . De vraag in
welke mate het publiek debat in en rond de PvdA zal
bloeien , valt niet vooraf en van bovenaf te beantwoorden . Wei kunnen betere voorwaarden worden
geschapen. ' De transformatie van het ledenblad tot
een 'onafhankelijk periodiek, gericht op de bevordering van het vrije debat in en rond de PvdA en op
het verschaffen van informatie over de diverse
meningsvormende activiteiten in de partij ' was volgens de COmmiSSie een Van die VOOrWaarden . I 3
Nooit eerder was in de PvdA een zo duidelijk en
goed onderbouwd pleidooi gehouden voor een
onafhankelijk partijblad. Bovendien had het er aanseptember I 990.
I I . Aat Sliedrecht , ' Over de bomen en het bas ' in: Rood ,
februari I 99 1.
I 2. Een partij om te kiezen (Amsterdam , I 99 I ) p . 6o .
I 3. Ibidem, p . 35·
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vankelijk aile schijn van dat de in het rapport gedane
aanbevelingen verwezenlijk:t werden, want in september I 9 9 2 kreeg Rood van de pas aangetreden partijvoorzitter Felix Rottenberg - niet toevallig een van
de leden van de commmissie-Van Kemenade - een
nieuwe naam (PRO) en een veelzeggende nieuwe
ondertitel: 'maandblad over de Partij van de Arbeid' .
Blijkens een redactioneel in het eerste nummer
van PRO waren de makers van het nieuwe blad van
plan dat woord 'over' in de ondertitel uiterst serieus te nemen . 'PRO is het nieuwe maandblad over de
Partij van de Arbeid. Over. Niet namens. Daar wil
mee gezegd zijn, dat de vigerende partijkoers niet
bij voorbaat gelijk kan worden gesteld aan de koers
van de redactie. De PvdA heeft een politiek doel .
PRO heeft een journalistiek doel: het geven van een
zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de PvdA,'
zo heette het. 'Rijk is de bladengeschiedenis van de
sociaal-democratie. En altijd was het dilemma:
megafoon van het partijbestuur, of microfoon voor
elk partijlid dat de pen ter hand neemt. Geen van
beide opties leverde een bevredigend resultaat op in
de vorm van een leesbaar blad. Daarom is PRO geen
van heiden . Geen m egafoon, maar het geeft wei
informatie over de partijkoers. En geen microfoon
in de zin van een veredelde ingezonden brievenrubriek; maar het bevat wei reportages, debatten en
opinierende columns waarin PvdA-leden aan het
woord komen. (-) Als dat ergens toe kan leiden,
dan is het wei tot een aardig blad'. I 4
Een redactiestatuut, zoals Voorwaarts had, kreeg
PRo echter niet. Hoofdredacteur Folkert Catz kon
in november I 9 9 3 dan ook weinig anders doen dan
direct ontslag nemen, toen hij merkte dat de partijleiding, ondanks aile mooie beloften, toch weer
'een propaganda-diarree' van het blad wenste te
maken. 'Ik wil een blad over de PvdA, geen door de
partijtop opgelegd orgaan,' liet Catz weten. 'Oat
heb ik de voorzitters Rottenberg en Vreeman een
jaar geleden bij rnijn aantreden ook voorgehouden.
Ja, dat wilden ze ook. Maar volgens mij weet de
partij niet goed wat ze wil. Het is een zooitje'. I5
Catz werd als hoofdredacteur opgevolgd door
Evert Bosman. Onder zijn Ieiding werden bij PRO
ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd die leidden
I4. 'Over. Niet namens' in: PR O, sep·
tember I992.
IS. ' Problemen bij ledenblad PvdA' in:
De j ournalist , 8 oktober I 99 3.
I6. Dedrukkosten van PRO liepen daar·
door met meer dan een kwart terug van

tot een soberder lay-out, minder pagina's en
inkrimping van de verschijningsfrequentie. I 6
Maar ook Bosman hield het bij PRO niet lang uit.
In april I 9 9 5 legde hij zijn functie als hoofdredacteur neer vanwege 'onvrede over de wijze waarop
het partijbestuur poogde invloed uit te oefenen op
inhoud en vorm van het blad' . I 7 Om diezelfde
red en stapte, tegelijk met Bosman, ook. redacteur
Rinke van den Brink op.
Directe aanleiding voor het conflict tussen
Bosman en het partijbestuur (lees: partijvoorzitter
Rottenberg) was een artikel in PRO van april I995,
waarin politicoloog Rudy Andeweg, de Brabantse
PvdA-Statenkandidaat Jan Boelhouwer, WBSmedewerker Rene Cuperus en opinieonderzoeker
Maurice de Hond de voor de PvdA rampzalig verlopen Provinciale Statenverkiezingen analyseerden.
Met name een door Bosman op de cover gezette uitspraak van De Hond ('Misschien komt er een soort
splitsing waarbij het gedeelte grachtengordel zich
verenigt met 066'), bleek bij Rottenberg zeer
slecht te zijn gevailen. I 8
Net als na het ontslag van de Voorwaarts-redactie
in I 9 8 9, werd ook na het vertrek van Bosman en
Van den Brink bij PRO geen soilicitatieprocedure
gestart om in de ontstane vacatures te voorzien. Jan
Schuurman Hess, de enige redacteur die in het conflict de kant van Rottenberg -had gekozen, kreeg in
de zomer van I 995 van het partijbestuur weliswaar
de eindverantwoording voor de productie van PRO
toegewezen, maar de post van hoofdredacteur is
formed nu al meer dan drie jaar vacant . Samen met
Schuurman Hess kwam een nogal wisselend gezelschap van oude en nieuwe freelance m edewerkers
onder het opschrift 'redactie' in het colofon te
staan.
Drie nieuwe partijbladen

Temidden van deze organisatorische chaos kwam
ook aan de in I 99 I afgekondigde 'integratie van de
partijpers' een einde. De 'doeltreffende eenvoud '
werd vervangen door een geld- en energieverslindende wildgroei van partijbladen, die echter geen
van aile een onafhankelijke redactie kregen.
Zo begon in februari I 995 het wekelijkse PvdA -

fl. 4I7-545(I993)naarfl. 304 .I I7
(I 994) . Zie Beleidsverslag Partij van de
Arbeid 1992-1994 . dee! 2 (I995) p . I I I en
Beleidsverslag Partij van de Arbeid 19941996(I997)p. I27.
I 7. Brief Evert Bosman aan de mede-

werkers van PRO, 27 april I 995·
I 8. Zie ook Joop van Tijn ,
' Hoofdredacteur Evert Bosman van het
PvdA-partijblad stapt op, dat moet dan
maar, vindt voorzitter Rottenberg' , in :
Vrij Nederland, 29 april I 9 9 5 .
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Vlugschrift te verschijnen, aanvankelijk door het partijbestuur aangekondigd als een experiment,
bedoeld om de communicatie van en naar de PvdA
'gerichter, actueler en compacter te maken' . 1 9
Twee jaar later - het Vlunschrift had zich inmiddels met verve ontpopt als project en spreekbuis
van Niet Nix - bleek het blad, volgens hetzelfde
partijbestuur, opeens 'een initiatief voor en
door jongeren' te zijn geweest. 2 ° Kennelijk had
in de tussentijd het idee postgevat dat het oprichten van een tweede partijorgaan een nogal
omslachtige methode is om informatieoverdracht
compacter te maken. Een van die 'jonge' initiatiefnemers van het Vlunschrift was overigens partijvoorzitter Rottenberg, die tevens enige tijd als columnist aan het blad was verbonden. Sinds zij
Rottenberg als partijvoorzitter opvolgde, staat
Karin Adelmund als vaste medewerker van de
redactie in het colofon van het Vlunschrift vermeld.
Daarmee werd - na bijna twintig jaar - de traditie
van dubbelfuncties bij de partijpers nieuw Ieven
ingeblazen.
Net als bij Roos in de vuist en Voorwaarts het geval
was, moeten partijleden die prijs stellen op toezending van het Vlunschrift zich apart abonneren . Maar
aangezien er voor het Vlunschrift vee! minder belangstelling bestaat dan indertijd voor Roos in de vuist en
Voorwaarts, wordt slechts zo'n twintig procent van
de gemaakte kosten door de opbrengst van abonnementsgelden gedekt. 2 1 Het partijbestuur zuivert
het exploitatietekort echter aan uit de partijkas.
Over de periode I 995- I 997 ging het daarbij om een
bedrag van meer dan fl. 340. ooo. 2 2 Dankzij toepassing van dit omgekeerde profijtbeginsel draaien de
partijleden die geen Vlunschrift wensen te ontvangen
op voor bijna aile kosten van het blad.
De Ieiding van de Tweede-Kamerfractie van de
PvdA nam in de zomer van I995, na eerst de uitgave van een eigen fax-vlugschrift te hebben overwogen (de naam 'Wally-Fax' circuleerde a! op het partijbureau), het initiatief tot de oprichting van PROBinnenhif, dat sindsdien als bijlage van PR 0 fungeert.
De inhoud van het blad valt echter, anders dan de
19. ldeeen, Personen en Praktijken/
Beleidsverslaa panijbestuur, congresstuk 6
(1995) P·

n
1:

II.

lo . ldeeifn, Personen en Praktijken dee/2,
congresstuk 7 (1997) p . 7·
2 1 . Zo bedroegen de kosten van
Vluaschr!fi in 1997 fl. 1o1.7oo en werd
slechts fl. 2o.ooo aan abonnementsgel den geind ( cijfers uit de voorlopige jaar-

titel doet vermoeden, onder de verantwoordelijkheid van de (Haagse) afdeling voorlichting van de
partij en heeft bijgevolg geen uitgesproken journalistiek karakter .
De oprichting van PRO-Binnenhifwerd in sociaaldemocratische wandelgangen gemterpreteerd als
een 'tegenzet' van fractievoorzitter Jacques
Wallage. Die zou uit het vertrek van Catz en
Bosman bij PRO en de oprichting van Vlunschrift de
conclusie hebben getrokken dat zijn 'rivaal'
Rottenberg zich meester begon te maken van de
partijpers en dat het dus hoog tijd werd om tegenmaatregelen te treffen. Als PvdA-TweedeKamerlid Marjet van Zuijlen gelijk heeft met haar
analyse dat er tussen Rottenberg en W allage sprake
was van 'onderling hanengedrag' waar eigenlijk
'een psycholoog aan te pas (had moeten) komen' 2 3,
dan zou die interpretatie wei eens kunnen kloppen.
Officieel heet het echter dat PRO-Binnenhifvoorziet
in de behoefte aan 'nieuws' over de activiteiten van
de PvdA-Tweede-Kamerfractie.
Voorts richtte ook de PvdA-delegatie in het
Europees Parlement in maart I 996 een eigen 'informatieblad' op onder de titel RooSter. Het blad verschijnt sindsdien drie maal per jaar en wordt kosteloos toegestuurd aan gelnteresseerden. Een initiatief van de Eerste-Kamerfractie van de PvdA om een
eigen blad te beginnen, bleef - tot op heden - uit.
De ciftakelinn van PRO
Het voortbestaan van PRO kreeg ondertussen een
slepend karakter. De aftakeling in kwantitatieve zin
kan geen enkele lezer zijn ontgaan: van een aantrekkelijk ogend magazine met een full-colour-omslag
en een omvang van 44 pagina's, is het blad de afgelopen jaren veranderd in een acht pagina's tellend
periodiek op tabloid-formaat, dat door een
Vlunschrift-redacteur a! eens smalend werd vergeleken met 'het blad van de tennisvereniging' 2 4. Wat
aantal pagina's, redactiebezetting en uiterlijk
betreft, kan PRO zich inmiddels niet meer meten
met de ledenbladen van de meeste andere politieke
partijen, de 'kleintjes' meegerekend. 2 5 Hetgeen

rekening 1997, aan mij verstrekt door
het partijbureau) .
2 2 • In 1 9 9 5 bedroeg het verschil tussen
kosten en opbrengsten fl. 16o .o42 (zie
Beleidsverslaa Panij van de Arbeid I 9941996 (1997) p. 165), in 1996 fl.
1 oo. 1 2 2 (zie Rapport aan het partijbestuur
van de Panij van de Arbeid Amsterdam inzake de jaarrekeninB ( 1997) uitgebracht

door Moret Ernst & Young
Accountants, p. 2 2 en 26) en in 1997
(zie noot 21) fl. 81.700 .
2 3. Leonard Ornstein, 'Marjet van
Zuijlen. De politiek is een tijdelijke roeping' in: Vrij Nederland, 3 mei 1997 .
24. Mirjam de Rijk, 'Brainstormen met
Felix' in : De Groene Amsterdammer, 5 juni
1996.

354
extra schrijnend is als bedacht wordt dat PRO voor
de grote groep niet-actieve partijleden het enige
tastbare 'product ' is dat zij in ruil voor hun goeie
geld (de gemiddelde contributie die PvdA-leden
betalen is, in vergelijking met andere partijen, ook
nog eens relatiefhoog 26) in handen krijgen.
Vee! ernstiger nog is dat het blad de afgelopen
jaren geen significante bijdrage heeft geleverd aan
de door de commissie-Van Kem enade bepleite
opbloei van het publieke debat in en rond de PvdA .
Debet aan deze hele gang van zaken is dat er geen
maatregelen werden getroffen om de kaalslag op het
budget van PR O ongedaan t e maken , de in 1995 ontstane onderbezetting van de redactie op t e heffen en
- belangrijker nog - dat het partijbestuur ver zuimd
heeft om door middel van het (opnieuw) instellen
van een r edactiestatuut een kader te scheppen waarbinnen het blad ruimte zou kunnen bieden aan dat
debat.
Wie de handelwijze van de partijleiding op dit
punt analyseert, kan niet anders dan tot de conclusie
komen dan dat m en van PR O welbewust 'een zooitje ' heeft gemaakt, in de wet enschap dat het recht
van de sterkste in dergelijke situaties prevaleert.
Wat daar de uiterste consequentie van is, w erd
begin vorigjaar op w ei zeer pijnlijke wijze duidelijk,
toen een aanvankelijk als 'bijlage ' bedoelde tekst
van Tweede-Kamerlid Jan van Zijl over de financiering van de A o w op het allerlaatste moment en zonder enige vorm van overleg m et de redactie inte -

25. De Socialistische Partij bijvoorbeeld
stuurt haar leden twaalf keer per jaar een
3 2 full -colour-pagina's tellend magazine
toe. Ook vergeleken met het uitstekend
verzorgde GroenLinks Maaazine oogt PR O
als het blad van een noodlijdende tennisvereniging .

graal en paginagroot in PRO werd opgenomen . 2 7
Een paar maanden later w erd de ondertitel van
PR O gewijzigd van 'maandblad over de Partij van de
Arbeid' in 'maandblad van de Partij van de Arbeid ' .
Daarmee w erd een allanger bestaande praktijk officieel gelegaliseerd en werd ook formeel afscheid
genomen van de pretentie journalistieke in plaats
van politieke doelen nate streven . Zeventien jaar na
de oprichting van Voorwaarts en zes jaar na Een partij
om te kiezen was de partijbladengeschiedenis van de
PvdA weer t erug bij af.
'Het w elslagen van de gekozen benadering hangt
sterk af van het in de partij ( doen) ontstaan van het
besef, dat het niet een kwestie is van tamelijk vrijblijvend kiezen voor (gedeeltelijke) verbeteringen,
maar een kwestie is van moeten en van will en,'
waarschuwde de commissie-Van Kemenade in
1 99 1 . ' D e partij verandert zichzelf op een wijze die
oude problem en oplost en die de partij geschikt
maakt voor de (naaste) toekomst op straffe van een
verdere teruggang en m et een interessantere en leukere organisatie als beloning. ' 2 8
Wat de partijpers betreft, kan geconstateerd
worden dat er in de afgelopen periode zelfs van
' tamelijk vrijblijvend kiezen voor verbet eringen'
geen sprake is geweest. Oat ook de beloning in de
vorm van een 'interessanter' en 'leuker'
(leden)blad is uitgebleven, is, zo bezien, niet meer
dan logisch .

26. De gemiddelde contributie per partijlid bedroeg in I 995 bij de PvdA fl .
I 27,63, bij het CDA fl . 8 I ,So en bij de
VVD fl . 93,46 . Zie R.A. Koole ,
' Ledenpartij en of staatspartijen?
Financien van Nederlandse politieke partijen in vergelijkend en historisch per-

spectief, in: j aarboek Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen 1996,
(Groningen, I99 7) p . I7 527 . ' Geheugensteuntje . W atde PvdA
wil ' in: PRO, januari I99 7·
28. Een partij om te kiezen (Amsterdam,
I99 I) p . I49·

