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Een ding is zeker: het reizen per trein brengt de mensen
nader tot elkaar, om niet te zeggen dat je tot in detail deel
kunt nemen aan andermans leven. Dit alles dankzij de mo-
biele telefoon.

Zo trof ik gisteren in de trein van Antwerpen naar Am-
sterdam een man die van doen had met een zieke moeder.
Hij belde daarover met zijn broer. Hij zat aan het raam, ik
zat bij de glazen deur aan het gangpad. Verder was er nie-
mand in onze stiltecoupé, waar het verzengend heet was,
omdat de ramen niet open konden en de airconditioning
het niet deed.

‘Ik weet het niet, maar het ziet er slecht uit. Het gaat niet
lang meer duren Stefan’, klonk het luid. ‘Ik had vanoch-
tend een van die artsen aan de lijn en die was er vrij zeker
over. Ze doen nog een paar testen. Maar dat is een beetje
voor de vorm, had ik het idee.’

Ik probeerde niet te luisteren.
‘Nee, hoe lang weet ik niet. Dat zei die man niet. Je weet

hoe dokters zijn. Nooit weten ze iets zeker. Het kan een
week duren, het kan tien dagen duren. Zelfs een maand.
Maar ze heeft niet veel zin meer, en dat scheelt.’

De man legde zijn voeten op de stoel tegenover hem. Hij
droeg blauwe sokken met een rood streepje. Een jaar of
vijfenveertig was hij. In het bagagerek boven zijn hoofd lag
een kleine koffer. ‘Wat zeg je? Nee. Ik ben gisteravond bij
haar geweest. En vanavond ga ik weer. Wanneer ga jij nou
eens? Wat zeg je?’

We passeerden Roosendaal.
‘Dat zou goed uitkomen, dan kan ik van het weekend

wat leuks doen met Jeanne. Die zie ik nauwelijks meer
door dit gedoe. Nog een maand, stel je voor! Maar je kunt
haar moeilijk aan haar lot overlaten, toch? Aan de andere
kant: volgens mij weet ze niet eens wie ik ben. Ze zit onder
de morfine. Ze kan nauwelijks nog ademhalen. En dan ligt
ze ook nog met zo’n halvegare op de kamer. Een mevrouw
Gerrits of zo. Die weet alles beter en bemoeit zich overal
mee. ‘Uw moeder heeft vannacht gehuild’, zei ze gisteren.
Dat oude kreng. Wat?’

‘Ja, heb ik al geprobeerd. Als ze verder verslechtert,
krijgt ze een andere kamer. Als er ruimte is, natuurlijk.
Man, het is verschrikkelijk, dat ziekenhuis. Iedereen ligt er
dood te gaan.’

De man keek een paar keer mijn kant op. Aanvankelijk
dacht ik dat hij zich bezwaard voelde door mijn aanwezig-
heid, maar later leek het wel alsof hij controleerde of ik
wel luisterde. Dat gaf de sfeer in onze stiltecoupé beslist
iets lugubers. Elders lag iemand op sterven, en hier ging
haar lijdensweg over de tong alsof het niets was, nou ja,
een logistiek probleempje in het leven van druk bezette
mannen. Van de weeromstuit kreeg ik met de vrouw te
doen.

‘Nee, daarover heb ik het wel even met die arts gehad,
maar ik geef ons weinig kans. Mama heeft niets op papier
gezet. Ik heb een paar dagen geleden met haar huisarts ge-
beld, je weet wel, die oude De Vries, en ook die had het er
nooit met haar over gehad. We moeten wachten, zei hij,
meer zit er niet op. Ik kan haar moeilijk smoren in een kus-
sen, toch?’

De man lachte schor.
We passeerden weilanden.
‘Oké. Als ik vanavond geweest ben, bel ik je wel even.

Uh? Ja. Verder alles goed. Picobello. Met jou ook? Fijn.
Goed om te horen. Tot vanavond.’

De man verbrak de verbinding, liet de telefoon in zijn
binnenzak glijden en keek met doffe ogen naar het voorbij
glijdende landschap.

Het groene geweten
De PvdA doet het slecht in de
peilingen. Diederik Samsom (36)
denkt te weten hoe dat komt. ‘Wij
doen steeds minder een
klemmend beroep op mensen om
op ons te stemmen.’ Het Kamerlid
dat de strijd om het
fractievoorzitterschap onlangs
verloor, heeft de oplossing ook
deels klaar. ‘ Politiek win je niet via
de elite, maar via het hart van
gewone mensen.’ Door Douwe
Douwes en Kim van Keken

Diederik Samsom in de achtertuin van zijn rijtjeswoning in de Leidse binnenstad. Foto Martijn Beekman / de Volkskrant

Vrijplaats

De komende weken wordt de ru-
briek Vrijplaats verzorgd door
Jo van Damme. Van Damme is in
België bekend als toneelschrijver,
televisiepresentator van onder
meer Met het mes op tafel en
columnist van De Standaard.

‘We hebben
te weinig
één verhaal.
We leggen
heel veel
plannen uit,
typisch
Nederlandse
politiek.’
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Belgische
To e s t a n d e n

E en gevecht om een Europe-
se bokstitel in Antwerpen.
Veel vips op de eerste rij.

Naast acteur Jan Decleir, en uit-
gebreid in beeld gebracht: de
lege stoel van Hugo C. Het is een
eerbetoon aan de betreurde
schrijver die ook boksliefhebber
was.

Sympathiek. Aandoenlijk.
Laten we evenwel afspreken

dat het nu een tijdje volstaat
met de Claus-verering. Het be-
gint gênant te worden. Dat was
het al op 19 maart toen nieuws-
ankers het volk toespraken met
overslaande stem en een gepij-
nigd gelaat: iedereen moest hun
verdriet voelen voor het heen-
gaan van de meester, hun be-
wondering omdat hij zich naar
het hiernamaals had laten spui-
ten.

Een dagenlange optocht van
Claus-zeloten volgde. De auteur
moet nogal wat volk over de
vloer hebben gehad de laatste
dagen van zijn leven, zijn intie-
me vrienden bleken opeens niet
te tellen. Tijdens de afscheids-
plechtigheid gingen sommige

lijkgangers nog net niet tegen
de kist aanschurken. Claus werd
zonder verpinken ‘de grootste
dichter aller tijden’ genoemd,
‘de ultieme Vlaamse schrijver’
en - welaan - de bevrijder van
Vlaanderen.

Het Verdriet van België heette
natuurlijk een meesterwerk, al
gaven vele aanbidders toe dat ze
het niet helemaal of helemaal
niet gelezen hadden. De onder-
voorzitter van het Vlaams parle-
ment verklapte zelfs dat hij zich
pas onlangs voor het eerst iets
van Claus had aangeschaft: er
had een kortingsbon in de krant
gestaan.

Enfin, de aanstelleritis heerste.
De laatste patiënt in de rij is Tho-
mas Claus, zoon van, die deze
week op Canvas het heugelijke
nieuws bracht dat ook hij zich
op het pad der letteren begeeft.
Weliswaar als zijn debuut ooit
voltooid raakt, en als hij een uit-
gever kan vinden.

Stop de persen.
Ondertussen voorspelt Her-

man Brusselmans dat haast nie-
mand Hugo Claus over vijf jaar
nog uit vrije wil zal lezen. En:
‘Hij wou vorig jaar al tot eutha-
nasie overgaan, maar hij was het
vergeten.’ Heiligschennis om
bestwil.

CV
1971 - Geboren in

Groningen
1983 - 1989 Stedelijk

Gymnasium te
Leeuwarden

1989 - 1997 Studie
kernfysica, TU
Delft

1995 - 2001 G r e e n-
peace, diverse
functies

2002 - Kandidaat
Tweede Kamer
voor de PvdA.
Niet gekozen.

2002 - 2003 Directeur
Echte Energie
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mer voor de
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Diederik Samsom is
getrouwd, en heeft
een zoon en een
dochter. Hij woont in
Leiden.

D
iederik Samsom heeft
sinds kort een Toyota
Prius. Het duurde even
voor de eerste commer-
ciële auto met batterijen

op de tweedehandsmarkt verscheen,
en daarmee financieel binnen het be-
reik van het Kamerlid kwam. ‘Wij wil-
len niet veel geld uitgeven aan
auto’s’, zegt Samsom. ‘Het is niet zo’n
mooie auto, maar hij zit boordevol
technische snufjes. Je kunt zien welk
deel van het vermogen uit de accu’s
komt. Dat probeer ik dan: zo zuinig
mogelijk rijden. Echt iets voor bèta-
nerds. Levensgevaarlijk af en toe,
want je let meer op je dashboard dan
op de weg.’

Samsom (36) is het groene geweten
van de PvdA. Onder de vorige kabi-
netten-Balkenende, met de PvdA in
de oppositie, maakte hij het leven
van staatssecretaris Pieter van Geel
geregeld zuur. Het was allemaal te
weinig en te slap, wat Van Geel (nu
fractievoorzitter van het CDA in de
Tweede Kamer) deed om de milieu-
problemen aan te pakken. Samsom
wilde de PvdA fractie in de Kamer lei-
den, maar verloor twee weken gele-
den de strijd van Mariëtte Hamer.

Waarom bent u eigenlijk lid gewor-
den van de PvdA, en niet van Groen-
Links?
‘Als het alleen over het milieu gaat,
en je hoeft nooit belangen af te we-
gen, is het vrij simpel. Ik heb bij beide
partijen rondgekeken, was transfer-
vrij. GroenLinks toonde ook wel inte-
resse. Misschien is het wel om dezelf-
de reden dat ik voor Greenpeace heb
gekozen, en niet voor Milieudefensie.
Greenpeace is een club met internati-
onale slagkracht. En Milieudefensie
is toch meer van mensen die de ver-
warming op 14 zetten en een extra
trui aantrekken.’

Dus koos u in 2001 voor de PvdA, vlak
voor de Fortuyn-revolte en de halve-
ring van het zetelaantal dat daarop
volgde?
‘Ik voelde me aangesproken tot de
manier waarop de PvdA idealen wil
bereiken, namelijk allemaal tegelijk,
en via de realiteit van regeringsdeel-
name. De vraag was destijds niet of
Melkert premier zou worden, maar
met wie we zouden gaan regeren.

‘Wat volgde was een stoomcursus
van hoe arrogantie kan misgaan. Dat
dingen niet vanzelfsprekend zijn,
ook al denk je het goed te hebben ge-
daan. The Economist was laaiend en-
thousiast over Nederland, niemand
die het wilde horen.’

En de arrogantie in de partij nam u op
de koop toe?
‘Achteraf gezien nam ik dat op de
koop toe, zo van ‘dat hoort er kenne-
lijk bij’. Nou, dat hoorde er dus hele-
maal niet bij. En zo dat al zo was, is
dat na 2002 wel weggevaagd, na een
reorganisatie waarvoor je geen
McKinsey in hoeft te huren. Dat doet
de kiezer helemaal gratis.’

~
Samsom groeide op in Leeuwarden.
Zijn vader was internist, zijn moeder
fysiotherapeut. Hij noemt het zelf
een typisch VPRO-gezin: ‘alles heel ver-
antwoord doen, maar zelf niks tekort
komen.’ De kernramp van Tsjernobyl
in 1986 kwam als een mokerslag aan.
‘Ik las toen net Kinderen van Moeder
Aarde van Thea Beckman. Dat ging
over de wereld na de Derde Wereld-
oorlog. De aarde was gekanteld door
het nucleaire geweld, Groenland was
gesmolten, Europa een woestenij van
asfalt en viezigheid. Dat hakte erin
als een bom. Zo van: zoals het nu
gaat, gaat het niet goed.’

Het maakte van Samsom nog geen
activist, maar het was wel bepalend
voor zijn studiekeuze: kernfysica in
Delft. Daar werd hij actief voor Green-
peace, en bleef dat ook na zijn studie.
In 2003 kwam hij in de Tweede Ka-
mer voor de PvdA. Sinds zijn partij
weer in de regering zit, gaat het in de
peilingen gestaag bergafwaarts.

Was het wel zo’n goed idee om met
het CDA in een coalitie te stappen?
‘Ik ben ervan overtuigd dat ons ver-
haal in het hart van het coalitieak-
koord zit, maar het is een onderdeel
van een set werkafspraken. Het is een
forse stap in de richting die we wil-
len. Om de verschillen tussen arm en
rijk te verkleinen, een serieuze po-
ging om iets aan de topinkomens te
doen, om 200 duizend mensen aan
de onderkant weer bij de arbeids-
markt te betrekken. We investeren in
duurzaamheid. Dit is nu nodig om
over vijftig jaar tegen haar te kunnen
zeggen (Samsom wijst naar zijn
dochter): het is goed gekomen.’

De kiezer heeft er kennelijk geen
boodschap aan.
‘Het probleem is dat wij steeds min-
der een klemmend beroep doen op
mensen om op ons te stemmen. Daar
moet de PvdA het van hebben. Wij
zijn doordesemd van idealen, maar
stemmers komen alleen als we zeg-
gen dat het anders niet goed gaat.’

Waarom krijgen jullie je boodschap
niet beter voor het voetlicht?
‘We hebben te weinig één verhaal. We
leggen heel veel plannen uit, typisch
Nederlandse politiek. Waar de grens
van de AOW precies ligt, waarom iets
in het ziekenfonds moet, waarom de
WAO op 70 procent van het inkomen
moet zijn. Als je dat vroeger deed, zei
de stemmer: dat is mijn partij. Maar
mensen voelen zich daar niet meer
toe aangetrokken. Ze willen zien wat
daarachter zit.

‘Je hebt een verhaal nodig om dui-
delijk te maken waarom het belang-
rijk is om op ons te stemmen. We zijn
nog te veel bezig met de vraag hoe we
de volgende verkiezingen winnen,
terwijl het erom gaat waarom het be-
langrijk is dat wij die winnen. Niet:
als je op ons stemt, passen we de AOW
aan. Maar wel: waarom doen we dat?

‘Het ontslagrecht is een goed voor-
beeld. Mensen worden er echt niet

zekerder van, dat we dat hebben te-
gengehouden. Ze willen weten wat
erachter zit; voor welke economie wij
staan. Willen we meer flexibel, druk
druk druk, of juist niet?’

Jullie maken juist geen keuzen. U
staat een andere economische orde
voor dan Bos.
‘Nee, dat is niet zo. Het verhaal erach-
ter is in grote lijnen hetzelfde. We kie-
zen voor een samenleving met klei -
nere inkomensverschillen, met
ruimte voor groen. Ik noem het wel
de economie van bescheidenheid en
rust. Maar uit alle losse plannetjes
kan de kiezer niet meer dat coheren-
te verhaal halen.’

Waarom moet de kiezer straks op de
PvdA stemmen?
‘Omdat we de komende jaren voor
grote keuzen staan. Wat doen we met
een internationaliserende econo-
mie. Daarin kun je keuzen maken,
dat is niet iets wat je alleen maar
overkomt. Dat is belangrijk voor
mensen die niet makkelijk mee kun-
nen in de economische ratrace. Ver-
der: duurzaamheid. De files zijn best
vervelend, maar de echte problemen
zijn het klimaat en de energie. Onze
gasvoorraden raken over twintig jaar
op. We moeten onze energievoorzie-
ning veranderen.’

Wat hebben we daar als stemmers
aan? TON lost in vier jaar de files op.
‘Tja, de files. Hoe urgent is het dat het
over 25 jaar echt anders moet, omdat
onze kinderen het anders echt heel
zwaar krijgen? Voor mij is dat de
meest indringende urgentie die er is.
Het verhaal van een duurzame eco-
nomie heeft de PvdA nog niet diep in
vezels. Wel zaken als inkomensverde-
ling en de arbeidsorde. Maar die ver-
halen horen bij elkaar. We moeten in-
vesteren in een andere economie,
gaan concurreren op basis van tech-
nologie en innovatie. Je moet een vi-
sie hebben hoe je de economie wilt
laten draaien: duurzaam en sociaal.
Die keuzen horen bij elkaar.

‘Het derde verhaal is dat van de sa-
menleving als culturele eenheid. Im-
migranten met een andere cultuur,
dat waait dus niet over. En het wordt
pijnlijker. Wij schijnen daar een zwak
en ingewikkeld verhaal te hebben.
Maar wij zijn de enige partij met
Aboutaleb en Marcouch.’

Hoe krijgen jullie het voor elkaar om
alle aandacht, vooral de negatieve,
naar die veertig wijken te trekken?
‘Dat is de Haagse logica, de magneet-
werking van bepaalde vraagstukken.
Het helpt niet bij het vertellen van
het grote verhaal. Dat zal altijd zo
blijven, die onbeholpenheid, en
mensen pikken dat ook wel als we
ook het grote verhaal weten te vertel-
len. Het idee was om de wijkaanpak
een icoon voor het grote verhaal te
maken, maar het is een icoon gewor-
den voor klein gepruts.’

Hebben jullie wel mensen die het gro-
te verhaal kunnen vertellen?
‘Te weinig. En als ze het kunnen, zit-
ten ze in posities waar het onmoge-
lijk is om het te doen, zoals Wouter
Bos. Maar de essentie is nog steeds de
boodschap, niet de verpakking.’

Dat kunt u toch niet menen. Verdonk
staat op 25 zetels, puur op haar uit-
s t r a l i n g.
‘Ik vind haar geen charismatische
spreker. Verdonk heb ik nog geen co-
herente zin met twee komma’s ho-
ren uitspreken. Van een leeg verhaal
blijft niks over.’

Marijnissen kan wel zo’n verhaal ver-
tellen. Tijd om te fuseren?
‘Zo ver is het nog lang niet. Ik zie wel
een beweging die is ontstaan, omdat
wij het gat lieten vallen, maar ook
door normalisering van de SP-poli-
tiek. De NAVO hoeft niet meer te wor-
den opgeblazen, maar kan van bin-
nenuit worden veranderd. Het is of ik
Vredeling hoor. Den Uyl was bij de SP
vroeger de verrader van de arbeiders-
klasse, maar nu is hij hun grootste
held uit het verleden.’

~
Samsom verloor onlangs de verkie-
zing om het fractievoorzitterschap
van Mariëtte Hamer, een ervaren par-
t i j t i j g e r. Sommige fractieleden wa-
ren zo teleurgesteld dat ze met tra-
nen in de ogen rondliepen.

De PvdA moet kiezers aanspreken
met een groots en meeslepend ver-
haal, en de fractie kiest Mariëtte Ha-
m e r. Wat zegt dat over uw partij?
‘Misschien zegt het wel veel over mij.
Een fractievoorzitter moet meer kun-
nen dan het verhaal vertellen. Je

zoekt naar een evenwicht van kwali-
teiten. Ik ga nu angstaanjagend ob-
jectief klinken. Het hangt niet een op
een samen met retorische gaven. Het
gaat veel meer om de plek van waar-
uit je kunt sturen. Fractievoorzitter
van de PvdA is bij uitstek die plek.
Maar dan moet je je niet alleen bezig
hoeven houden met het overeind
houden van de coalitie.’

Als de SP H&M is, en GroenLinks is
Zara, waar staat de PvdA dan?
‘Ik ben gecharmeerd van C&A en de
Hema.’

Wel een beetje sleetse merken.
‘De Hema niet, dat is helemaal hip-
perdepip. Maar ik wil wel graag een
partij die mensen aanspreekt. Dat
doen we te weinig. Gelukkig zijn we
nog steeds meer dan alleen hoogdra-
vend grachtengordelgedoe.’

De SP heeft Bob Fosko, Verdonk Gor-
don. Welke BN’er past bij jullie?
‘Jan Smit. Die straalt het tegenoverge-
stelde uit van I want it all, and I want it
now. Politiek win je niet via de elite,
maar via het hart van gewone men-
sen. Die vind je terug bij de Tros, niet
bij de VPRO.’

Waarom komen jullie steeds weer
met Eddy Terstall aanzetten?
‘Onze inspiratie moet daar wel van-
daan komen. De ideeën, de visies, de
verhalen die gewone mensen over-
tuigen.’

Wilt u minister worden?
‘Ja. Anderhalf jaar geleden had ik dat
niet geantwoord. Ik heb pas in het af-
gelopen jaar ontdekt dat het leuker is
om ambities waar te maken. Dat
hoefde ik bij Greenpeace nooit te
doen, en ook niet in de oppositie. Ik
dacht altijd dat ik het niet kon.’

Is het nu minder erg om water bij de
wijn te doen?
‘Het is de enige manier om wat waar
te maken. Over de duurzaamheids-
paragraaf in het coalitieakkoord heb-
ben we bijna niet hoeven onderhan-
delen. Maar in de praktijk van alle-
dag, de grindbak, daar moet wel wa-
ter bij. Ik merk dat ik het leuk vind
om die grindbak helemaal door te
waden. Vroeger riep ik: dat is hele-
maal fout, dat moet helemaal an-
ders.’


