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Zierikzee, 21 maart 2016 
 
 
 
Geachte partijgenoten, 
 
Zoals afgesproken tijdens de besloten ledenvergadering van 10 februari jl. zou ik op 23 maart 
2016 mijn bevindingen met u delen. 
 
Vooraf 
Van mij mocht worden verwacht, dat ik zo onbevooroordeeld mogelijk zou proberen te 
ontdekken wat er in de periode voorafgaand aan het opzeggen van de fractievoorzitter, 
Barend de Lange, het moment zelf en de periode daarna tot op dit moment is gebeurd 
binnen de PvdA afdeling Vlissingen. Om vervolgens een analyse en aanbevelingen te 
kunnen schrijven en deze te rapporteren naar het bestuur, de fractie en de leden. 
 
Voordat ik mijn analyse en aanbevelingen met u deel, hecht ik eraan op te merken dat 
‘achteraf’ altijd makkelijker praten is. Was het maar zo zwart-wit. 
 
Het werd het me al snel duidelijk, dat er sprake was van een complexe situatie. Ondanks de 
wat mij betreft prettige en (zeer) openhartige gesprekken met en de bereidwilligheid van 
betrokkenen voelde ik me soms eerder een machteloze onderzoeker dan een coach. 
 
Mijn opdracht die gezamenlijk met het bestuur (dus niet met de fractie) is geformuleerd 
luidde als volgt: Zorg dat alle betrokkenen weer door één deur kunnen, dat het vertrouwen 
in de fractieleden en in de fractie als geheel wordt herwonnen/hersteld, dat de PvdA 
Vlissingen er weer toe doet en dat dit alles wordt gedragen door de leden. 
 
Mijn intentie was en is dat te doen met respect voor ieders rol/deel in dit (lange) verhaal. 
Het is te gemakkelijk op één persoon alle schuld te laden (‘waar twee kijven hebben twee 
schuld’). Het doet m.i. ook geen recht aan wat betrokkenen, ieder vanuit haar/zijn rol, 
hebben bijgedragen en nog bijdragen aan de PvdA Vlissingen. 
 
‘Schuld en onschuld’ (bij schuld hoort ook boete) is wat mij betreft wel een leidend thema. 
Anders gezegd: er is iets fout gegaan en iemand moet daarvan de schuld krijgen (immers: 
geen ‘slachtoffer’ zonder ‘dader’). 
 
Het deed me denken aan het volgende gedicht: 
 
De spelers  
 
Ze zeggen van zichzelf 
dat ze tegenstanders zijn. 
Oog in oog met elkaar 
spelen ze op hetzelfde bord,  
met vele stukken  
en ingewikkelde regels, 
zet na zet 
het oude spel der koningen. 
 
Ze offeren vele stukken op 
En trachten beide voordeel te behalen,  
totdat er geen zetten meer zijn. 
Dan is hun spel ten einde. 
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Dan verwisselen ze van kant en kleur, 
en begint een nieuwe ronde 
van hetzelfde koningsspel. 
 
En wie veelvuldig speelt, 
En dikwijls wint 
en dikwijls verliest, 
die wordt een meester 
- van beide kanten. 
 
Schuld en onschuld verwisselen dikwijls van uiterlijk, waardoor schuld onschuld lijkt en 
onschuld schuld. Schijn bedriegt en alleen de afloop brengt de waarheid aan het licht. 
Bron: De verborgen dynamiek van familiebanden, Bert Hellinger 
 
 
Al tekstverwerkend realiseer ik me, dat ik de afloop ook niet ken. Het is wat het is …… 
 
Het is hoe dan ook een pijnlijk proces voor alle betrokkenen, voor de een meer dan voor de 
ander. Uiteindelijk zijn allen ‘vrijwilligers’. De fractieleden ontvangen weliswaar een 
vergoeding, maar zij doen dat naast hun werk. En een ieder is op haar/zijn manier 
betrokken bij de PvdA. 
 
Ik zal op hoofdlijnen rapporteren. Dat wat er in vertrouwen is besproken (individueel of in 
groepsverband) blijft ook in vertrouwen.  
 
 
Werkwijze 
Ik heb geprobeerd naar het hele systeem van de PvdA Vlissingen te kijken. En heb mezelf 
daarbij de volgende vragen gesteld: Wat is de historie van deze afdeling, welke markante 
gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden, die mogelijk nu nog hun de gevolgen laten zien, 
hoe is er in het verleden afscheid genomen van (meer of minder prominente) 
volksvertegenwoordigers, welke telkens terugkerende patronen en symptomen zijn er te 
zien, wanneer is het probleem ontstaan, heeft een ieder een heldere, juiste plek in het 
systeem, is er een faire balans tussen geven en nemen en is er een heldere ordening in het 
systeem. 
 
En vragen als: Wat kunnen we ervan leren, in hoeverre hadden we een en ander kunnen 
vermijden, wat is gezien de huidige dynamiek tussen fractie, bestuur en leden de meest 
succesvolle route, wetend dat er altijd offers gebracht moeten worden? Hoe kunnen we de 
telkens terugkerende patronen doorbreken en het systeem weer in balans brengen, krijgen en 
houden? 
 
N.B. Een van de kenmerken van levende systemen (zoals een politieke partij, een familie, een 
organisatie, een sportclub, een groep vluchtelingen, een groep leeuwen, etc.) is, dat het altijd is gericht 
op overleven en ook dat het geheel meer is dan de som der delen, de delen het geheel weerspiegelen 
en er een dynamisch evenwicht is tussen behoud en uitwisseling. 
 
 
Nadat ik in de loop van maandagavond 11 januari jl. (21.21 uur) een What’s App ontving 
van Aty Harwijne met de vraag of ze mij nog kon bellen over een coachvraag in Vlissingen, 
ben ik op 14 januari jl. met individuele gesprekken begonnen: Robbert Trompetter was de 
eerste die ik sprak (mede op aanraden van Aty Harwijne).  
 
Omdat er een volgende besloten ledenvergadering stond gepland op 10 februari 2016 voelde 
ik wel enige urgentie. Het leek me nuttig, dat de leden dan meer zicht zouden hebben op de 
voortgang. Toen nog niet wetend, dat er gewoonweg meer tijd nodig was ……  



 

versie 22 maart 2016 4 

 
Ik heb vervolgens in de week van maandag 18 januari jl. gesproken met respectievelijk:  
Rens Reijnierse, Leen Meulmeester, Sjef van Wijnen, Youssef Bouziani, Frances Oreel, Barend 
de Lange, Ronald den Broeder en Lousie Claessens. 
 
Per e-mail had ik vooraf de volgende vragen meegegeven: 
• Wat maakt, dat jij bij de PvdA zit en niet bij een andere partij? 
• Wat is er volgens jou gebeurd, wat heeft geleid tot de huidige ontstane situatie? 
• Wat vind je, dat er goed gaat? 
• Wat zou volgens jou anders, beter kunnen en hoe dan (wat zou jouw oplossing zijn)? 
• Welk gemeenschappelijk belang heeft de PvdA fractie Vlissingen? 
• Wat is het gezamenlijk belang van bestuur en fractie afdeling Vlissingen? 

 
Verder heb ik ook nog (was mijn eigen wens) gesproken met Fiek Smitskamp (10 februari, 
lid kandidaatstellings-commissie GR 2014), Jan Koopman (7 maart, ‘fractievolger’) en 
Maarten Rossen (10 maart, partijlid, voor enige historische context). 
 
Op donderdag 11 februari jl. ontving ik spontaan een e-mail van Victor Devillers, die 
terugkeek op zijn periode als fractievolger (volgens zijn zeggen het afgelopen najaar). 
 
Vanaf 25 januari jl. tot op dit moment heb ik fractievergaderingen bijgewoond (waar zinvol 
gaf ik soms ongevraagd feedback; op 25 januari,  15 februari en 7 maart: bij de laatste 
vergaderingen was Jan Koopman ook betrokken) en eveneens bestuursvergaderingen (5 
februari en  3 maart). 
 
Met de besloten ledenvergadering op 10 februari voor ogen leek het me goed om met 
bestuur en fractie nog vóór die datum een gezamenlijke bijeenkomst te houden. Om nog 
even goed achterom te kijken met elkaar (om vooral recht doen aan wat er in het verleden is 
gebeurd) en dan vooral vooruit te kijken, want 2018 nadert snel en dan moeten we er weer 
staan! Feedback is goed, feed forward beter: wat kunnen morgen beter doen! 
Agendatechnisch bleek dat niet meer haalbaar. 
 
De besloten ledenvergadering van 10 februari jl. was een volgende stap in mijn beeld- en 
oordeelsvorming. 
 
Na 10 februari hebben we nog eens poging gedaan om tot een gezamenlijke bijeenkomst van 
bestuur en fractie te komen. Met de nodige pijn en moeite vanuit zowel bestuur als fractie 
lukte dat alsnog: op vrijdag 11 maart jl. kwamen Youssef Bouziani, Ronald den Broeder, 
Louise Claessens, Leen Meulmeester, Rens Reijnierse, Frances Oreel en ik bijeen. In minder 
dan twee uur tijd is getracht een aantal essentiële zaken naar elkaar toe uit te spreken en 
waar mogelijk (vooringenomen) standpunten te verhelderen of zelfs te wijzigen.  
 
‘Overtuigingen’ spelen ons allemaal van tijd tot tijd wel parten (met onderstaande 
‘redenering’ startte ik de bijeenkomst): 
 
De werkelijkheid bestaat uit wat wij voor waar houden. 
Wat wij voor waar houden is waar wij van overtuigd zijn. 
Waar wij van overtuigd zijn is gebaseerd op onze perceptie. 
Onze perceptie wordt bepaald door wat wij zoeken. 
Wat wij zoeken hangt af van wat wij denken. 
Wat wij denken hangt af van onze perceptie. 
Onze perceptie bepaalt onze overtuiging. 
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Onze overtuiging bepaalt wat wij voor waar houden. 
Wat wij voor waar houden is onze werkelijkheid. 
 
Gary Zukav 
 
 
Het welwillender kijken naar elkaars overtuigingen is m.i. slechts ten dele gelukt. Het feit, 
dat een ieder er toch bij was zie ik wel als een, zij het kleine, stap voorwaarts. Soms is er 
gewoonweg meer tijd nodig ……. 
 
 
In de tussentijd heb ik in de afgelopen weken met betrokkenen gemaild (bijvoorbeeld 
updates van waar ik mee bezig was en hoe ik naar een aantal zaken keek, soms ook wat 
prikkelend), sms-jes en What’s apps verstuurd, gebeld en me verder verdiept in de 
Vlissingse situatie aan de hand van een aantal documenten, zoals: 
• Een verslag van de onderzoekscommissie PvdA Vlissingen van 12 januari 2005 onder 

voorzitterschap van Wim Meijer 
• De verslaglegging van de kandidaatstellingscommissie en de concept kandidatenlijst 

2014-2018 (aan de orde in de Ledenvergadering van 20 november 2013 
• De verslagen van de evaluatie GR2014 van 13 en 20 juni 2014 
• Het verslag van de ledenvergadering van 25 november 2015 inclusief het vastgestelde 

Beleidsplan 2016-2020 | Op stoom | PvdA Afdeling Vlissingen 
• Het verslag van de bijzondere ledenvergadering van 2 december 2015 
• De verslagen van bestuurgesprekken met Youssef Bouziani (21 december 2015),  

Frances Oreel (21 december 2015 en 8 januari 2016) en Rens Reijnierse (28 december 2015)  
• Het verslag van de fractievergadering (met voltallig bestuur en betrokkenheid  

Aty Harwijne) van 11 januari 2016 
• Het verslag van de besloten ledenvergadering van 10 februari 2016 
• De verslagen van de fractie- en bestuursvergaderingen die ik, zoals eerder vermeld, heb 

bijgewoond. 
 

 
Analyse 
Ik schreef al eerder: een machteloze onderzoeker. Desalniettemin hierbij mijn noties: 
 
• Fractie en bestuur startten vol goede moed in 2014 aan een nieuwe raadsperiode. 
• Van de voordracht van de kandidaatstellingscommissie GR 2014 onder leiding van  

Dick van den Bout bleven de plaatsen 1 en 2 ongewijzigd: Barend de Lange op 1 en 
Frances Oreel 2 (zelf had zij aangegeven plaats 3  of lager wel goed te vinden). Op plaats 
3 kwam in plaats van Jan Koopman Youssef Bouziani aan boord.  

• De keuze voor Barend de Lange als politiek leider en op plaats 1 is een gedurfde keuze 
geweest: Hoewel de toelichting en motivatie van de commissie er niet om liegt, is er nog 
wel een verschil tussen bestuurlijk en politiek inzicht  en het hebben van aantoonbare 
politieke ervaring. Achteraf bezien (daar is ie weer): deze fractie had vanaf de start 
moeten worden begeleid. Effectief en efficiënt samenwerken in arbeidsorganisaties is niet 
vanzelfsprekend. In het politieke domein ligt dat nog iets complexer. De commissie had 
er verstandig aan gedaan om begeleiding actief te initiëren. Anderzijds mag ook worden 
verwacht, dat deze fractieleden ook zelf hun eigen ondersteuning zouden organiseren. 
Wat m.i. wel gezegd dient te worden is, dat Barend de Lange de verantwoordelijkheid 
heeft genomen, hij is het niet uit de weg gegaan en dat siert hem. Tegelijkertijd kon hij op 
dat moment gewoonweg niet bevroeden hoe zwaar die verantwoordelijkheid zou zijn. 
Daar had de commissie hem wel meer mogen ‘beschermen’.  

• Afgaande op de informatie van deze drie fractieleden is het vanaf het begin tot pakweg 
voorjaar 2015 goed gegaan en waren er ook wel ‘ successen’ te oogsten. Op dat moment 
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begonnen zich de eerste haarscheurtjes te vertonen (anders naar dingen kijken, verschil 
van mening over bepaalde dossiers, hoe daar wel/niet mee naar buiten te treden, 
irritaties). Saillant detail: ik was op zoek naar fractienotulen en die waren er gewoonweg 
niet (tot eind november 2015 zijn er geen fractienotulen gemaakt en dus beschikbaar!). 
Barend de Lange vond dat kennelijk niet nodig. 

• Mijn indruk is, dat met name de samenwerking tussen Barend de Lange en Frances Oreel 
op den duur steeds moeizamer is geworden, met name inhoudelijk. Daarnaast was en 
zijn er grote stijlverschillen in de manier van zich manifesteren en presenteren. Dat hoeft 
op zich nog geen probleem te zijn, het kan juist complementair werken. Maar op een 
gegeven moment kan het ook leiden tot minder samenwerking en meer ‘solistisch’ 
optreden. 

• Tegelijkertijd dient zich bij mij ook de vraag aan: Waar was Youssef Bouziani dan en wat 
heeft hij gedaan in dit proces tussen Barend en Frances? Mijn inschatting is, dat Youssef 
een veel actievere rol hierin had kunnen en moeten spelen. Youssef heeft in de bijzondere 
ledenvergadering van 2 december jl. ook wel erkend, dat hij een aantal zaken anders had 
moeten aanpakken. 

• Kortom: de werkrelatie(s) binnen de fractie werden steeds moeizamer. En er zijn op een 
zeker moment ook signalen afgegeven richting het bestuur. Met name  
Robbert Trompetter in zijn rol van voorzitter raakt er nauw en intensief bij betrokken, 
onder andere uitmondend in, voor het gemak noem ik ze maar even, de Panta Rhei 
sessies (16 en 30 september jl.). De eerste sessie lijkt zijn uitwerking niet te missen: het 
eindresultaat is positief (de energie ‘stroomt weer’). Robbert stelt daar de rest van het 
bestuur ook van op de hoogte. Echter eind september is kennelijk een vervolg nodig. 

• Dan komt het proces omtrent wie neemt er wel/geen zitting in de VC (vertrouwens-
commissie burgemeestersbenoeming) steeds meer in beeld. De discussies binnen de 
fractie over enerzijds wie kwalificeert zich het best en anderzijds de partij mores die 
inhoudt dat altijd de fractievoorzitter zitting neemt in de VC verergeren zich. En op een 
zeker moment is het voor Barend de Lange aanleiding om (kennelijk) geheel 
eigenstandig op te zeggen en zijn brief aan de burgemeester te schrijven, waardoor er 
geen weg meer terug was. Uit de reacties van alle betrokkenen kwam het kennelijk als 
een complete verrassing. Hij voelde geen vertrouwen meer, noch van Youssef, noch van 
Frances. Het moet al met al een enorm dilemma voor Barend zijn geweest.  
Mijn concrete vraag was dan ook: “Waarom geen hulp gevraagd, desnoods buiten het 
systeem om?” Terugkijkend erkent Barend, dat hij dat inderdaad had moeten doen. Een 
zeer leerzame les voor Barend met wel grote gevolgen.  

• Alle stukken vanaf 2 december er nog eens op nalezend, spitst de hele situatie zich 
vervolgens toe op de vraag (van zowel bestuur als een aantal leden) aan Frances en 
Youssef: waarom die discussies binnen de fractie over de VC en waarom treden jullie niet 
terug, waarbij deze vraag vooral en meerdere malen bij Frances wordt neergelegd (ook in 
de individuele gesprekken die het bestuur na 2 december heeft gevoerd).  

• Ik heb nergens in de stukken (e-mails met name) terug kunnen vinden, dat Frances zich 
feitelijk kandidaat had gesteld voor de VC. Het zou wel als zodanig kunnen worden 
geïnterpreteerd.  

• Deze drie fractieleden hadden absoluut veel eerder naar buiten moeten treden. Toch is 
het ook aannemelijk, dat ze alle drie zo lang mogelijk ‘vuile was’ niet buiten wilden laten 
hangen. Ook het bestuur had veel eerder naar buiten moeten treden!  

• Het heeft geleid tot zoals Youssef het verwoordde: “Alleen maar verliezers.” 
 

  
Mijn conclusie:  Deze fractieleden hebben grote fouten gemaakt. Ze hadden en hebben 
echter wel een zware verantwoordelijkheid op zich genomen (Frances en Youssef droegen en 
dragen ook nog wat uit het verleden mee).  
Het bestuur heeft zeker pogingen ondernomen om het tij te keren. 
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Barend had niet op moeten zeggen. Als politiek leider zijn de consequenties wel heel erg 
groot. Frances en Youssef op hun beurt hadden beter moeten weten (zij hadden al politieke 
ervaring).  
 
Het is echt een pijnlijk proces voor alle drie en ja, daar zijn ze zelf bij geweest. Ook het 
bestuur. En de ledenvergaderingen brengen ook met zich mee, dat een en ander bewust of 
onbewust wordt uitvergroot. 
Zeker, er zijn fouten gemaakt. Ik heb daar bijvoorbeeld ook het nodige over gezegd tegen 
Frances en Youssef. 
Maar ik ben er ook van overtuigd, dat geen van drieën dit zo heeft gewild. 
 
Frances en Youssef hebben laten weten verder te willen en hard te willen werken aan herstel 
van vertrouwen. Samen met Rens Reijnierse. 
 
 
Aanbevelingen 
Ik heb natuurlijk allerlei andere scenario’s overwogen, bijvoorbeeld een ‘nieuwe’ fractie met 
Jan Koopman, Barend de Lange en Rens Reijnierse.  
 
Echter: onder de gegeven omstandigheden is het het meest realistisch met Youssef Bouziani, 
Frances Oreel en Rens Reijnierse verder te gaan. 
Qua onderlinge samenwerking is er m.i. geen enkel probleem. Wel is het zo, dat hun manier 
van vergaderen effectiever en efficiënter kan en moet. Niet alleen qua structuur maar ook 
inhoudelijk: politiek strategisch, positionering binnen de raad, etc.  
 
• Geef de huidige drie fractieleden in ieder geval de komende twee jaar alle ruimte en rust 

om te werken aan herstel van vertrouwen en als oppositiepartij binnen de raad nog te 
gaan oogsten vanzelfsprekend met ondersteuning van het bestuur. 

• Zet Jan Koopman in als actief fractievolger. 
• Benader als bestuur zo spoedig mogelijk een interim voorzitter met stevige politieke 

ervaring. 
• Laat de fractie op korte termijn haar plannen voor de komende twee jaar presenteren aan 

de leden: het eerder genoemde beleidsplan 2016-2020 kan daar natuurlijk behulpzaam in 
zijn. 

• Zorg voor ordentelijke fractienotulen vanaf nu (gebeurt reeds). 
• Laat de fractie nog even coachen op hun manier van werken (plannen, organiseren, 

communiceren binnen en buiten de fractie). 
• Begin als afdeling (bestuur dus) zo snel mogelijk plannen  te ontwikkelen over de 

kandidaatstelling GR 2018. Een onderdeel in de selectieprocedure zou een 
‘groepsassessment’ moeten zijn (zelf eerder gedaan voor PS Noord-Holland,  
GR Amstelveen en GR Nissewaard = Spijkeniss en Bernisse). 

• Organiseer op korte termijn opnieuw een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en 
fractie met/zonder externe begeleiding 

 
Tot slot 
Het was een hele zoektocht. Het was niet altijd even gemakkelijk om met een open blik te 
blijven kijken. En zoals gezegd: ik ben geen ‘tovenaar’.  
Sterker nog: De tijd zal ons leren of het systeem weer wat rustiger wordt. En of er weer 
vertrouwen kan ontstaan tussen bestuur en fractie, naar fractieleden toe en naar de leden en 
onze kiezers. 
 
Ik heb er meer tijd voor genomen dan ik oorspronkelijk van plan was. Ik weet, dat het 
onmogelijk is om de kool en de geit te sparen. Dat is niet, omdat ik niet duidelijk kan of wil 
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zijn. Maar ik probeer me maar altijd te verplaatsen in wat er allemaal van je wordt verwacht 
als fractielid, laat staan als politiek leider. 
 
Ik heb ongetwijfeld hier en daar mensen onrecht aan gedaan. 
 
Dank voor jullie geduld, inbreng, inzet en vertrouwen: 

• Barend 
• Frances 
• Youssef 
• Rens 
• Leen  
• Ronald 
• Louise 
• Robbert 
• Aty 
• Sjef 
• Jan 
en Maarten en Victor 
 
 
Echt tot slot: ik ben beschikbaar om een keer een gezamenlijk gesprek te hebben met 
Barend, Frances, Youssef en Robbert. Het lijkt me goed om deze periode (die ook veel 
goeds heeft opgeleverd) goed af te sluiten. Maar dat is aan jullie. 
 
We zijn per slot van rekening allemaal van dezelfde partij met dezelfde idealen! En daar 
ben ik nog altijd trots op!  

 
 
 
 


