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rode loper

Vanaf haar 18e is Ayse Konuksever (32) al lid van 
de PvdA. Ze woont in Amsterdam-Noord, waar 
ze sinds een jaar actief is in het ombudsteam.

Konuksever werd geboren en getogen in Apel-
doorn en verhuisde twintig jaar geleden met haar 
familie naar Amsterdam-West. Daar ging ze naar 
school en volgde ze een studie Sociaal Juridi-
sche Hulpverlening op hbo-niveau. Intussen is 
Konuksever moeder van dochters van anderhalf 
en vijf jaar oud en woont ze met haar man in 
Amsterdam-Noord. 

Leuk werk
Het ombudswerk dat ze in Amsterdam-Noord 
doet, sluit goed aan bij haar studie. ‘Elke ochtend 
ben ik bereikbaar via de ombudstelefoon, daar-
naast draai ik nog het spreekuur in het Huis van 
de Wijk aan het Waterlandplein. Het is echt leuk 
werk; ik kan me goed inleven in de problemen 
en zorgen van de mensen. En als het om kleine 
zaken gaat, kan ik gelijk zelf een bezwaarschrift 
schrijven en de zaak afhandelen.’

SneL handeLen
Kort na de zomervakantie klopte er een vrouw 
bij Konuksever aan. De vrouw, haar man en hun 
twee kleine kinderen, dreigden onmiddellijk uit 
hun huis te worden gezet. De schuldhulpverlener 
bleek nalatig te zijn geweest; de deurwaarder 
stond op de stoep. Konuksever ging onmiddellijk 
aan de slag, bracht de verschillende partijen bij 
elkaar en schakelde de stichting Eigen Plan in. 
Binnen de kortste keren kon de huisuitzetting 
worden teruggedraaid en werden de problemen 
opgelost. ‘Het gezin dat in grote moeilijkheden 
verkeerde, ziet nu weer perspectief. De schulden 
worden afgelost, er is weer lucht en licht. Zo fijn.’

de rode Loper wordt uitgerold voor Pvda’ers die 
normaal gesproken achter de schermen werken. 
deze keer rollen we de loper uit voor ayse 
konuksever, ombudsvrouw in amsterdam-noord.
Tekst Jan Schuurman Hess  Foto De Beeldredaktie
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inhoud

de Rijtuigenloods in Amersfoort 
vormt op 13 februari 2016 het 
decor van een eendaags con-
gres waarin zowel inhoudelijke 

voorstellen als wijzigingen van statuten 
en reglementen worden besproken. Het 
Congres kiest een deel van het partijbe-
stuur en presidium en we bespreken de 
wijzigingen in de statuten en reglementen 
naar aanleiding van de resolutie leden-
democratie die we hebben aangenomen 
op het congres van januari van dit jaar in 
Utrecht.
Op vier Politieke Ledenraden hebben 
we het rapport Van Waarde besproken, 
gewogen en aangescherpt. De uitkom-
sten hiervan worden meegegeven aan de 
verkiezingsprogrammacommissie voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. 
We willen tijdens het komende congres 
ook stil staan bij de aanscherping van Van 

Waarde. Het partijbestuur dient daartoe 
drie moties in.
Vanwege een proef met de nieuwe proces-
sen van ledendemocratie konden leden 
moties over Van Waarde indienen. Over 
de verdere procedure kunt u meer lezen 
op pagina 22 in deze Rood. 
Moties indienen en steunen kon tot 13 
december. De moties met voldoende 
draagvlak (meer dan 100 steunbetuigin-
gen) worden tussen 20 december en 4 
januari aan alle leden voorgelegd in een 
ledenpanel met de vraag of men voor of 
tegen de motie is. Daarin zijn ook de mo-
ties meegenomen van twee gewestelijke 
voorcongressen die we bij wijze van pilot 
organiseerden op 12 december. Op basis 
daarvan doet het presidium een afhande-
lingsvoorstel aan het Congres.
Leden van wie we een mailadres hebben, 
ontvingen eind november een mail van 

Hans Spekman (‘Uitnodiging voor con-
gres nieuwe stijl’) met daarin een persoon-
lijke link naar het online platform. Heeft 
u nog vragen over het platform of over de 
ledendemocratie mail dan naar: 
ledendemocratie@pvda.nl
Houd voor aanvangstijdstip en het vol-
ledige congresprogramma de agenda op 
pvda.nl in de gaten.

Kom naar het 
congres nieuwe stijl 
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van de voorzitter

het onderwerp voor deze column had ik al 
enige tijd in mijn hoofd. In het AD stond een 
stuk over de zorgelijke situatie in Burundi. 
De parallellen met de fase voorafgaand aan 

de gruwelijke Rwandese genocide van 22 jaar geleden 
zijn legio. Voldoende reden voor media-aandacht, maar 
in plaats van een groot artikel op de voorpagina stond 
er een stukje in het katern Buitenland. Met deze column 
wilde ik aandacht vragen voor dit vergeten conflict. Maar 
dat was op 10 november.
Drie dagen later ontnam in Parijs een groep extremisten 
de levens van 130 mooie mensen. Daarna gebeurde alles 
in sneltreinvaart. Op het moment van schrijven verkeert 
Brussel in een staat van beleg en is een Russisch vlieg-
tuig neergeschoten. Hoe de situatie morgen is? Geen 
idee. Laat staan wanneer u deze Rood onder ogen krijgt. 
Het maakt niet uit hoe lang ik het aanleveren van deze 
column uitstel, het stuk is sowieso achterhaald door de 
actualiteit.
Ik nam nog eens het krantenartikel over de toestand in 
Burundi ter hand. Mijn oog viel op de passage waarin 
stond dat de ‘Nelson Mandela van Burundi’, Pierre-Claver 
Mbonimpa, in een Brussels ziekenhuis lag, herstellende 
van een aanslag op zijn leven. Mbonimpa probeert in 
een van haat doordrenkte staat aandacht te vragen voor 
mensenrechten. Hij laat zich met zijn agenda van hoop 
en medemenselijkheid niet opjagen of verlammen door 
de actualiteit. Hij maakt vijanden, maar gaat gestaag 
door om de positie van de allerzwaksten te verbeteren.
Zijn opdracht is tijdloos. Ook in Burundi wordt te vaak de 
aandacht opgeëist door gruwelijke actualiteiten. Maar de 
waarden achter Mbonimpa’s handelen zijn nooit achter-
haald door het nieuws.
In een tijd waarin mensen tegenover elkaar worden gezet, 
zijn de stemmen die menselijkheid en nuance bepleiten 
snel verstomd. Wie meegaat in de snelheid van de actu-
aliteit, verliest het overzicht en loopt per definitie achter 
de feiten aan.
Ook ik moet de woede, het verdriet en de onmacht die 
ik voel na ‘Parijs’ laten zakken. Samen kunnen we extre-
misten en fundamentalisten verslaan als we ons 
niet laten opjutten of bangmaken, maar we 
kalm blijven werken aan één samenleving. Een 
samenleving waarin we zorgen serieus nemen, 
rechtvaardig handelen en naar elkaar omkijken. 
Het is de boodschap van Mbonimpa, en de 
opdracht voor de sociaaldemocratie. Een bood-
schap die gisteren, vandaag en morgen nog zal 
gelden. Ongeacht de actualiteit.

hans Spekman
voorzitter@pvda.nl

Tijdloze waarden

In De Belofte schrijft Pieter Hilhorst 
over zijn tijd als wethouder en lijsttrek-
ker voor de PvdA in Amsterdam. In het 
boek dat begin november verscheen, 
beschrijft de publicist/columnist/pro-
grammamaker hoe hij langzaam een 
schim werd van de politicus die hij wilde 
zijn. Politiek moet volgens Hilhorst niet 
de kunst zijn van wat mogelijk is, maar de 
kunst om mogelijk te maken wat onmo-
gelijk lijkt. Hilhorst: ‘Het boek gaat over 
idealisme in de politiek en is daarom 
voor alle idealisten van belang.’

Idealist die 
politicus werd 

Tweede kamerlid Jacques Monasch is al vijf jaar gespreksleider van Het 
Gesprek van Sneek, een talkshow waarin gasten uit uiteenlopende werk-
velden en politieke kleuren discussiëren over actuele, politieke en maat-
schappelijke vraagstukken. Het Gesprek van Sneek is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Op 24 januari vindt de volgende editie plaats, op 13 maart 
wordt het seizoen afgesloten.  
Meer informatie: www.gesprekvansneek.nl

Op 7 november vond de jaarlijkse Afrikadag plaats over 
Afrika en internationale samenwerking. De relatie tus-
sen China en Afrika stond hierbij centraal. Hoofdgast 
was Makhtar Diop (World Bank Vice President of the 
African Region). In zijn toespraak ging hij in op de ver-
anderende rol van Afrika in de wereld en riep hij op om 
meer te investeren om onze ambities waar te maken. 
Voor foto’s en een uitgebreid verslag: afrikadag.nl.

nieuws uit de partij

Afrikadag 
Rood mag drie exemplaren verloten van ‘de Belofte - Over 
macht, idealisme en politiek’ (de Bezige Bij, 256 pagina’s). 
Stuur om kans te maken uiterlijk 4 januari een mail naar rood@
pvda.nl o.v.v. hilhorst of stuur een kaartje naar redactie rood, 
Postbus 1310, 1000 Bh amsterdam. de winnaars ontvangen het 
boek per post in de week van 4 januari. 

Heeft u ook nieuws vanuit uw afdeling 
dat interessant kan zijn voor het hele land? 

Mail het ons dan: rood@pvda.nl

Samenstelling Victoria Brown
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Kort maar krachtig 
signaal in Eindhoven
Op zaterdag 7 november vond bij AZC ‘De orangerie’ in Eindhoven 
misschien wel de kortste vredesmars ooit plaats. Met de mars werden 
700 asielzoekers door omwonenden verwelkomd in de buurt. Onder de 
organisatoren buurtbewoners Bart Willemse en Sjoerd Slaaf (ook PvdA-
raadslid), die hiermee een krachtig positief signaal willen laten horen. 
PvdA-wethouder Yasin Torunoglu hield een toespraak. ‘Deze eerste gezel-
lige bijeenkomst vraagt om een vervolg,’ aldus Mary Fiers, voorzitter van 
PvdA Eindhoven. ‘Wij zijn trots op de organisatoren en alle aanwezigen, 
maar toch vooral op onze eigen “waardengedreven” Sjoerd Slaaf.’

Ledenraad een dag 
na aanslag Parijs

De agenda van de politieke ledenraad van de PvdA, za-
terdag 14 november in Amersfoort, werd bij de aanvang 
gewijzigd. Enkele uren na de aanslagen in Parijs waren 
de meeste deelnemers aan de bijeenkomst nog zo ont-
daan dat een scherp politiek debat wel het laatste was, 
waaraan men behoefte had. Eerst was er de noodzaak 
om gevoelens en gedachten over het verdriet van Parijs 
onder woorden te brengen. Op pvda.nl/vereniging doet 
Jan Schuurman Hess verslag.

Lilianne Ploumen, Jeroen Dijsselbloem, Martin van Rijn, Jet Bussema-
ker en Ronald Plasterk brainstormen ieder gedurende een jaar met tien 
enthousiaste leden over het verkiezingsprogramma van 2017. In mini-
maal drie bijeenkomsten delen de politici hun kennis en ervaringen met 
de groep jongeren. Tijdens het traject krijgt elke groep een opdracht op 
het snijvlak van politiek en praktijk, waar aan het einde van het jaar een 
presentatie over gegeven wordt aan de verkiezingsprogrammacommissie 
van de PvdA. De verwachting is dat er veel nieuwe ideeën gepresenteerd 
zullen worden aan de commissie. Ideeën waarvan aannemelijk is dat die in 
het verkiezingsprogramma van de PvdA komen te staan. En de groep met 
het beste idee mag zich verheugen op een avond uitgebreid dineren met 
Diederik Samsom. Zie ook pvda.nl/vereniging

Masterclass 
Politiek en partij 

Contributie
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de ledencontributie met 2 procent 
verhoogd. de contributie wordt rond de 20ste van iedere maand geïncasseerd. 
wanneer u via een automatische overschrijving betaalt, past u dan 
alstublieft het bedrag aan. als u bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met: 
ledenadministratie@pvda.nl of 020-5512155.
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K irsten Meijer is niet iemand die 
dagelijks op de voorgrond treedt. 
Wel iemand die je alles mag vra-
gen. Over Heerde bijvoorbeeld, 
een ouderwets groene gemeente 

aan de Gelderse rand van de Veluwe.
Kirsten: ‘Het was er heerlijk, en dat is het nog. 
Tot mijn achttiende heb ik in Heerde gewoond, 
om precies te zijn in het buurtschap ’t Broek, 
omringd door familie en vrienden. Als kind 
bouwden we hutten in het bos, we speelden 
veel buiten, vingen kikkers in de sloot, dat soort 
activiteiten. Mijn vader had een meubelwin-
kel, Meijer Wonen, door mijn overgrootvader 
opgericht in 1913. Daar kreeg ik ook mijn eerste 
baan: stofzuigen, koffie brengen, de telefoon aan-
nemen... Mijn moeder deed de boekhouding.
Maar in Bos en Lommer, waar ik woon sinds ik 
in Amsterdam kwam studeren, vind ik het ook 
geweldig. Heel anders dan in een dorp natuurlijk; 
ik kan kennelijk in beide omgevingen aarden. In 
Bos en Lommer kun je trouwens ook goed naar 
buiten, er is veel groen.’

en sinds januari is er Simon.
‘Onze zoon. Ja, zeg. Die heeft mijn leven veran-
derd. Er is iets belangrijks en groots bijgekomen. 
Groter dan ik tot nu toe had kunnen denken. En 
mooier dan ik had kunnen denken. Het zien op-
groeien van zo’n piepklein baby’tje tot het ventje 
dat hij nu is, is prachtig. En natuurlijk heeft de 
komst van een kind ook praktische gevolgen. 
Thuis heb ik veel meer verantwoordelijkheid 
gekregen dan ik had. Maar er komt nog iets bij: 
het heeft me nog strijdbaarder voor een betere 
wereld gemaakt dan ik tot nu toe was. Kinderen 
op de vlucht in de regen en modder, hun bange 
blikken, of, erger, levenloos aangespoeld op een 
strand, het is verschrikkelijk en onacceptabel. Ik 
voel dat heel sterk.’

wat was je zelf voor kind?
‘Ik heb me altijd het lot van anderen aangetrok-
ken. Een van mijn eerste politieke discussies 
betrof het lot van de Palestijnen, weet ik nog. 
Op catechisatie was dat. Ik vond dat er meer 
aandacht mocht zijn voor hun lot.’ 

Idealistisch.
‘Ja, dat in ieder geval. Mijn ideaal, dat iedereen in 
de wereld een menswaardig bestaan kan leiden, 
is onveranderd gebleven. Met een dak boven zijn 
hoofd, genoeg te eten, recht om te stemmen en 
mee te praten, kinderen die naar school gaan. Ik 
realiseer me dat het heel groot is en niet meteen 
binnen handbereik. We zullen ervoor moeten 
werken, in actie moeten komen.’

Je hebt sociale geografie gestudeerd.
‘Heel leuk en interessant, over de relatie tussen 
mensen en ruimte. Ik ben me gaan specialiseren 
in politieke en culturele geografie en afgestu-
deerd met een scriptie over de identiteit van en 
de democratisering in Wit- Rusland. Wit-Rusland 
is een dictatuur en de aanraking met Wit-Russen 
heeft me geïnspireerd om internationaal actief 
te worden in de sociaaldemocratische beweging. 
Via de Foundation Max van der Stoel heb ik daar 
onder meer jongeren met trainingen onder-
steund. Ik voel me nog steeds erg bij het land 
betrokken.’ 

het comité GeenPeil heeft genoeg 
handtekeningen verzameld voor een referendum 
over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de 
europese unie. wat vind je daarvan?
‘Ik vind het goed dat er een referendum komt. 
De kans om een debat te voeren en zo een beslis-
sing te nemen, hebben we als PvdA ook mogelijk 
gemaakt. Ik roep op om voor samenwerking met 
Oekraïne te stemmen. Het gaat nadrukkelijk 

‘We kunnen nog 
wel wat leren van 
Jeremy Corbyn’

interview

Vier jaar is kirsten Meijer (36) Internationaal Secretaris 
van de Pvda, en als het aan haar ligt wordt ze binnenkort 
herkozen. kirsten houdt veel van haar werk, maar wat 
houdt dat werk precies in? en wie is kirsten Meijer? 
Tekst Carel Helder | Foto’s Tessa Posthuma de Boer
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race naar de bodem, naar het land met de laagste arbeidskosten, 
en die moet doorbroken worden. Het mag niet alleen om winst 
gaan in de wereld. Iedereen heeft recht op veilige arbeidsomstan-
digheden en een leven dat de moeite waard is.’

willen we de boodschap hier wel horen?
Het begint bij bewustwording. Als mensen weten dat een 
product dat ze kopen tot stand is gekomen door uitbuiting, dan 
helpt dat om mensen in actie te laten komen. Dat betekent niet 
dat de misstanden in één klap uit de wereld zijn, maar wel een 
begin van de oplossing. Wat we, uiteraard, niet alleen als PvdA 
afkunnen. Daarom is het werk van bijvoorbeeld de FNV, maar 
ook de Schone Kleren Campagne zo belangrijk. ’

er zijn landen waar links stevig lijkt op te staan: Spanje, 
Griekenland; in Groot-Brittannië heb je Jeremy Corbyn...
‘Ik was erbij op het Labour-congres in Brighton, toen Corbyn 
aantrad. Ik vind het goed van hem dat hij de waarden centraal 
stelt. Dat je, als je politiek bedrijft, eerst nadenkt en duide-
lijk maakt: waar sta ik voor? In ons geval, de PvdA, zijn dat de 
sociaaldemocratische waarden. Bestaanszekerheid. Eerlijk werk. 
Duidelijker maken hoe we aan de realisatie van onze waarden 
werken. Dat kunnen we van Corbyn leren.’   

Is je man Pvda-lid?
‘Die heb ik lid gemaakt in een grappig soort ceremonie. Samen 
met een vriend van hem zijn ze hier op het partijbureau uitge-

nodigd, hebben we koffie gedronken en nam ik ze mee naar de 
ledenadministratie. Daar kwam hij echt niet onderuit – haha!’

wat is het laatste wat je geleerd hebt?
‘Wat een moeilijke vraag... Het eerste wat me te binnen schiet 
heeft niets met het buitenland te maken, mag dat ook? Ik zit 
in de programmacommissie Tweede Kamerverkiezing 2017, en 
onlangs hadden we een heidag. Daar was ook de directeur van 
het Instituut voor Publieke Waarden. Die vertelde over pro-
bleemgezinnen die soms geconfronteerd worden met wel dertig 
hulpverleners. En hij haalde het voorbeeld aan van een gezin 
dat door een schuld van 2700 euro in de schuldhulpverlening 
terechtkwam, waarna een niet te stuiten opeenstapeling van 
bemoeienissen en gebeurtenissen volgde, tot de uithuisplaat-
sing van de kinderen aan toe. Uiteindelijk zei hij: ‘Was dat niet 
allemaal te voorkomen geweest als we die 2700 euro betaald had-
den? Als we die vastgestelde regels niet nageleefd hadden?’ Dat 
was een enorme eye-opener.’

en het laatste wat je persoonlijk gedaan hebt voor vluchtelingen?
‘Meegeholpen met een inzamelingsactie op het kinderdagverblijf 
van mijn zoontje. Weet je, er zijn heel veel manieren waarop je 
iets kunt doen. En gelukkig doen mensen dat ook.’  

om samenwerking, niet om lidmaatschap van de EU. We kunnen 
helpen om het naleven van de mensenrechten, de democratie en 
de welvaart daar te bevorderen. Nu hoor ik van jonge sociaal-
democraten daar: “Laat ons niet de steek. Wij willen ook kunnen 
stemmen, en leven met genoeg om rond te komen. Laat ons niet 
in handen van Poetin achter.’’ Dus doen we dat, of gaan we de 
samenwerking aan en helpen we een democratisch en stabiel 
land te doen ontstaan?’

hiervoor heb je bij amnesty International gewerkt, vind je dat nog 
terug in je werk?
‘Vaak. Ik vind dat mensenrechten altijd en overal op de agenda 
moeten staan. Dat wordt nog wel eens ingewikkeld gevonden, 
maar kijk eens naar hoe onze koning het onlangs in China heeft 
gedaan. Het kán dus, ook als het moeilijk en gevoelig ligt.’

er is weinig binnenland en heel veel buitenland. als Internationaal 
Secretaris heb je wel een heel grote portefeuille.
‘Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Ik probeer vooral 
brugfuncties te vervullen. Bijvoorbeeld tussen onze fractie in de 
Tweede Kamer en de PES, de Partij voor Europese Sociaalde-
mocraten, en de Progressive Alliance, het wereldwijde netwerk 
van sociaaldemocratische en progressieve partijen en tussen 
afdelingen van ons en die van zusterpartijen Dat is wezenlijk 
voor mijn werk.’ 

waar ben je trots op?
‘Dat we als PvdA aan de wieg hebben gestaan van de Progressive 
Alliance. En we, met sociaaldemocraten uit de hele wereld, nu 
een plek hebben waar we kunnen debatteren over belangrijke 
onderwerpen, waar we actie kunnen initiëren, waar zich nieuwe, 
frisse werkvormen kunnen ontwikkelen. Dat is best ingewik-
keld, maar wel erg belangrijk want internationale samenwerking 
is de enige manier om vooruitgang te boeken en onze idealen te 
verwezenlijken.’

raak je nooit ontmoedigd?
‘Kijk naar wat er allemaal gebeurt... De vluchtelingencrisis is heel 
zorgelijk, het komt erop neer dat het zo blijft als de oorlog in 
Syrië niet wordt opgelost. Natuurlijk word ik daar wel eens moe-
deloos van. Aan de andere kant maakt het me extra strijdbaar. 
Voorkom dat kinderen, dat mensen aan onze Europese grenzen 
op zee omkomen. Zorg voor veilige vluchtroutes en goede op-
vang. Je mag en kunt niet bij de pakken neer gaan zitten.

Eind oktober was Diederik Samsom in Beiroet om over de 
vluchtelingencrisis te spreken; zelf ben ik in een vluchtelingen-
kamp geweest in Jordanië waar 80.000 mensen in tenten zaten 
middenin een woestijn. In de kampen is nu gebrek aan eten, 
drinken en onderwijs. Dan kom je terug met de wetenschap dat 
daar meer geld naartoe moet, via de VN en Europa. En dat we 
daar gezamenlijk voor moeten strijden. 
Het begint allemaal met samenwerking tussen de zusterpartijen, 
om samen een vuist te maken tegen de rechtse krachten. Wat dat 
betreft ben ik ook wel eens teleurgesteld als zelfs zusterpartijen 
onze fundamentele waarden niet hoog houden. Onze Slowaakse 
zusterpartij werkt een internationale oplossing zelfs tegen. 
Daarom hebben we gepleit voor een schorsing uit de PES.’

Lichtpuntjes zullen er ook zijn.
‘Dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar naar het Tunesisch Na-
tionale Dialoog Kwartet ging, is er een. Seculieren en islamisten 
zijn in overleg getreden in plaats van oorlog te voeren – met een 
geweldig resultaat: een grondwet gedragen door de bevolking. 
Het was heel ontroerend een collega van onze Tunesische zus-
terpartij Ettakatol met tranen in haar ogen het deel in de nieuwe 
grondwet over vrouwenrechten te horen voorlezen. Daar kun je 
hoop en inspiratie uit putten.’

wat de vluchtelingen betreft, en zelfs in het algemeen misschien, 
lijkt er weinig nuance meer te bestaan.
‘Dat zwart-wit denken is wel eens jammer, ja. In het vluchtelin-
gendebat lijkt het of je twee groepen hebt. Extreemrechts dat 
de grenzen dicht wil doen en radicaal links dat zegt: iedereen is 
welkom. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de Ne-
derlanders mensen wil opvangen. Maar dat ze ook bezorgd zijn 
om wat dat betekent in je dorp of stad. Bij de PvdA komen beide 
aspecten aan bod, en dat is een ingewikkelde boodschap. Maar 
wel een die recht doet aan de realiteit.’

er is veel te doen over het Transatlantic Trade & Investment 
Partnership (TTIP), het handelsverdrag in wording tussen de 
Verenigde Staten en europa. daar heb je vast een mening over.
‘Ik ben er heel kritisch over. Ik denk dat het er alleen moet 
komen als zaken als onze werknemersrechten en onze duurzame 
standaarden gehandhaafd worden. Als de dingen die wij belang-
rijk vinden er niet in terugkomen, moeten we het niet doen. Er 
is terecht veel bezorgdheid over, en je zult eerst de bezorgdheid 
moeten wegnemen voor je kunt instemmen.’

economisch belang wordt vaak boven andere belangen gesteld.
‘Te vaak. Naast vrede en veiligheid voor vluchtelingen en men-
senrechten is eerlijk werk mijn belangrijkste strijdpunt. Als je 
naar het buitenland kijkt: ik vind niet alleen dat bedrijven verant-
woording moeten afleggen voor de omstandigheden waarin hun 
arbeiders werken, maar dat wij allemaal verantwoordelijkheid 
dragen. Er kwam meer aandacht voor Bangladesh toen in 2013 
het Rana Plaza instortte, waarbij meer dan 1100 mensen omkwa-
men, en die aandacht is goed. Maar nu zie je dat de productie 
van veel goederen naar Ethiopië verplaatst wordt. Het is een 

‘Het mag niet alleen om 
winst gaan in de wereld’

‘De komst van mijn 
kind heeft me nog 
strijdbaarder voor een 
betere wereld gemaakt 
dan ik tot nu toe was’

interview
Kirsten Meijer privé
Ontroerd door: mijn slapende zoontje
Boek: 'Kapitein Corelli's mandoline', 
Louis De Bernières
krant: de Volkskrant en Het Parool
Onderschat: het belang van vrouwen in 
belangrijke maatschappelijke posities
Overschat: het belang van snel verkie-
zingen organiseren in een overgang naar 
democratie. Een democratie is zo veel 
meer dan verkiezingen.
Vakantie: in een huisje in Italië
Mooiste plek in nederland: natuur-
gebied de Renderklippen in Heerde
eten: stamppot rauwe andijvie met 
spekjes
Vrije tijd: met een dekentje op de bank 
Britse detectives kijken
Motto: iedereen heeft recht op een 
menswaardig bestaan.
hekel aan: onnodige bureaucratie

Mooiste naam: Simon
Mooiste herinnering: Dag van de Arbeid 
2009, toen duidelijk werd dat de liefde 
voor mijn man wederzijds was.
wat waardeer je het meest in 
vriendschap: alles kunnen delen, van 
blijdschap tot verdriet
waar zou je het liefst willen wonen: 
in een iets groter huis dan nu in 
Amsterdam
heldin: Malala Yousafzai uit Pakistan, 
voorvechtster van onderwijs voor 
meisjes en jongste winnares van de 
Nobelprijs voor de Vrede. Een fraaie 
quote van haar is: ‘Laat ons boeken en 
pennen oppakken, het zijn de meest 
krachtige wapens. Een kind, een leraar, 
een pen en een boek. Dat zijn de dingen 
die de wereld kunnen veranderen.’

‘Ik vind dat 
mensenrechten altijd 
en overal op de agenda 
moeten staan’
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B ij Liander zorgen we dat ieder-
een in ons voorzieningsgebied 
toegang heeft tot elektriciteit en 
gas, ongeacht of ze dat inkopen 

bij een lokale windcoöperatie of een interna-
tionale kolenboer. Die maatschappelijke taak 
brengt ons soms in een spagaat: enerzijds wil-
len we vooroplopen om de energie transitie 
te faciliteren, anderzijds mogen we het geld 
van onze klanten - wier woningen letterlijk 
aan ons net vastzitten - niet gebruiken voor 
“hobby’s” die niet tot onze kerntaak beho-
ren. Daarnaast gaan onze kabels en leidingen 
minstens veertig jaar mee en moeten we dus 

nu anticiperen op hoe de energiewereld er 
over veertig jaar uitziet. Een flinke uitdaging!
M’n eigen werk is er vooral op gericht om 
kostenefficiënter te werken, zodat onze 
klanttarieven laag blijven. Ik heb het belang 
daarvan zelf gezien toen ik als teamleider 
verantwoordelijk was voor het afsluiten van 
wanbetalers. Met de monteurs mee op pad 
kom je de meest schrijnende situaties tegen. 
Daarom ben ik zo trots op de door collega’s 
opgezette Energiebank; een stichting die 
steun geeft aan huishoudens die moeite heb-
ben hun energierekening te betalen.
Privé schijn ik een typische klimaathippie 

te zijn. Ik sta daar zelden bij stil, misschien 
omdat mijn vrienden ook vegetarisch eten 
en geen auto hebben. Natuurlijk houden we 
rekening met onze zeven miljard buren; op 
een feestje eet je toch ook niet alle toastjes 
alleen op? Dat vlees eten nog zo normaal is, 
merkte ik laatst toen de cateringservice van 
kantoor mij opbelde.
Ik had dertig vegetarische lunches be-
steld voor een lezing. Dat moest wel een 
vergissing zijn. “We zien eigenlijk nooit dat 
er zoveel vegetariërs zijn.” De heimelijke 
moralist in mij antwoordde strijdlustig: 
“Vandaag wel!”’

leden aan het woord

Ze zetten zich alle drie in voor een 
wereld waarin mens, milieu en 
economie met elkaar in evenwicht zijn. 
Maar hoe doen deze drie leden dat? Tekst Jurjen Fedde Wiersma | Foto’s De Beeldredaktie

Een duurzame 
wereld

Wie begaan is met een 
duurzame wereld, ver-
kondigt geen hel en 
verdoemenis maar laat 

zien dat duurzaam en een goed leven goed 
samengaan. Zo vat ik m’n optimistische 
visie op duurzame ontwikkeling altijd sim-
pel samen. Ik ben een eco-optimist, zoals 
ze dat noemen. Dus niet verkondigen dat 
je geen vlees mag eten of geen auto mag 
rijden, omdat anders de wereld vergaat. 
Het gaat om bewustwording en beter 
overheidsbeleid.

In 2012 heb ik met een aantal andere 
leden PvdA Duurzaam opgericht. Een 
netwerk voor iedereen die rondom de 
PvdA bezig is met duurzaamheid, als 
professional of puur alleen uit interesse. 
De missie is om duurzame ontwikkeling 
bovenaan de politieke agenda van de partij 
te krijgen.
We moeten solidair zijn met minderbe-
deelden in het heden, maar ook met de 
generaties na ons. Dus geen roofbouw ple-
gen op de aarde en problemen doorschui-
ven naar de toekomst. Dat wordt vaak 

vergeten, maar de tijdsgeest verandert. Er 
is gelukkig hernieuwde aandacht voor bij-
voorbeeld voedsel, schaarse grondstoffen, 
luchtkwaliteit en klimaatwijziging. Het is 
voor de PvdA heel belangrijk de boot nu 
niet te missen.
Bij ons netwerk komen jong en oud 
samen. Mensen met een activistisch verle-
den om trots op te zijn, maar ook zij met 
minder levenservaring maar wel met de 
overtuiging dat meer duurzaamheid geen 
luxe maar noodzaak is. Dus: doe mee met 
PvdA Duurzaam!’  

Ik heb altijd al iets gehad met het 
mooie werk dat wordt gedaan door 
vuilnismannen. Sterke mannen die 
aan het eind van de dag trots zijn dat 

zíj de stad schoon achterlaten. Mijn familie 
houdt vol dat ik als kleuter achter een vuil-
niswagen aan fietste en riep: “Later word ik 
vuilnisman”. En ik heb in m’n achterhoofd 
ook altijd het belang van recycling en het 
beste voor het milieu gehad.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
want hoewel ik geschiedenis heb gestu-
deerd en een opleiding tot docent achter 
de rug heb, werk ik al een aantal jaar 

voor de Nederlandse koepel van publieke 
afval- en reinigingsdiensten (NVRD). Een 
belangrijke trend in ons vak is dat wat we 
vroeger als afval zagen - plastic verpak-
kingen, blik, melkpakken - goed kunnen 
recyclen. Zo wordt afval grondstof. Tege-
lijkertijd moeten we zuinig zijn op onze 
natuurlijke grondstoffen. Neem nou een 
tube tandpasta. Tegenwoordig zie je weer 
dat tubes verpakt worden in een doosje 
om zo beter in het schap te passen. Pure 
verspilling, want feitelijk heb je te maken 
met een verpakking in een verpakking en 
dus dubbel zo veel afval.

Ik denk dat het belangrijk is dat we naar 
een echte circulaire economie gaan. Dat 
houdt in dat we onze economie zo inrich-
ten dat we om kunnen gaan met de uitda-
gingen van klimaatverandering, grond-
stoffenschaarste en bevolkingsgroei. Als 
we vol inzetten op het ontwikkelen van 
technieken voor recycling en afvalpreven-
tie is dat niet alleen goed voor het milieu 
maar ook voor de Nederlandse economie. 
Zo zorgen we voor meer en beter werk in 
een toekomstbestendige economie.’

‘We zien afval 
niet meer als 
iets wat geen 
waarde heeft’

Peter kerris (30), 
nijmegen, fractievoorzitter 
Pvda Gelderland en 
beleidsmedewerker 
koninklijke nVrd.

‘Het gaat om 
bewustwording en 
beter overheidsbeleid’

rolf Steenwinkel (45), amsterdam, voorzitter  
Pvda duurzaam & lid van dagelijks bestuur 
waterschap amstel, Gooi en Vecht.

‘We moeten 
anticiperen op hoe de 
energiewereld er over 
veertig jaar uitziet’

Inge kielen (27), westervoort, 
consultant bij netbeheerder Liander.

‘

‘
‘

PvdA Duurzaam voert actief discussie met onze Tweede Kamerleden, organiseert bijeenkomsten en doet beleidsvoorstellen. Thema’s die 
aan de orde komen zijn eerlijke groei, groene banen, groene technologie, solidariteit met toekomstige generaties en een gezond leven. 
Enthousiast? Ook een binding met duurzaamheid als politiek thema en de PvdA? Meld je aan op duurzaam.pvda.nl
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duurzame energie

diederik Samsom over klimaatverandering. het onderwerp was een van de 
belangrijkste redenen dat hij de politiek inging. Is de toekomst voor onze 
kinderen nog wel gewaarborgd?     Tekst Michiel Reijnen | Illustratie Marcel Groenen

Volop kansen en  mogelijkheden
In 2008 stond een editie van Rood ook in het 
teken van duurzaamheid. daarin een groot 
interview, waarin je de dikke-ik-mentaliteit 
laakte, en aangaf dat we niet op kunnen 
tegen de waanzin van een opblaasbare 
jacuzzi. denk je hier nog hetzelfde over of is 
er volgens jou een kentering gaande?
‘Die opblaasbare jacuzzi is voor mij nog 
altijd het ultieme voorbeeld van een 
samenleving die zich steeds meer gedraagt 
als een ’Dikkere Ik’. Begrijp me niet 
verkeerd, ik bedoel dat niet betuttelend 
en ik gun iedereen zijn of haar pleziertje, 
maar de opblaasjacuzzi is voor mij wel 
het symbool van een consumptiepatroon 
waarmee we anderen, elders op deze 
wereld en de generaties na ons, kostbare 
leefruimte ontnemen. Gelukkig zie ik wel 
een kentering. Men is geschrokken van de 
financiële crisis en na bijna drie decen-
nia van oprukkende individualisering en 
hebzucht lijken we voorzichtig een andere 
weg in te slaan, ook op het gebied van 
duurzaamheid en klimaat.’  

het klimaat is een soort SC heerenveen. 
Sympathiek, maar nooit de eerste voorkeur. 
er is altijd wel iets wat belangrijker is en alle 
aandacht van politici opslokt. word je daar 
niet moedeloos van?
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‘Zelfs ik als Cambuur-fan koester veel 
sympathie voor SC Heerenveen, dus ik 
herken wel wat je bedoelt. Ook in de 
PvdA bestaat de neiging om vaak tegen 
elkaar te zeggen dat “we toch meer aan 
het milieu zouden moeten doen”. Maar 
volgens mij gaat dit voor het klimaat- 
en energievraagstuk minder op. Meer 
mensen onderkennen het probleem van 
klimaatverandering en in de samenleving 

ziet men steeds meer mogelijkheden van 
duurzame energie. Dat is een hoopvolle 
ontwikkeling, maar dat betekent natuur-
lijk niet dat we in Den Haag op onze 
handen kunnen gaan zitten.’ 

deze maand was de klimaattop in Parijs. 
als deze Rood verschijnt, zal de uitkomst 
al bekend zijn. wat hoop en verwacht je 
hiervan?
‘Ik ben daar eigenlijk best positief over. 

Omdat we nu voor het eerst zien dat ook 
China en Amerika belangrijke stappen 
zetten. En dat is hard nodig. President 
Obama bijvoorbeeld heeft onlangs zijn 
‘Clean Power Plan’ gelanceerd, waarin 
een drastische CO2-reductie tot 2030 
voor energiecentrales in de VS wordt 
voorgesteld. Er is bovendien geleerd van 
de mislukking in Kopenhagen: al in de 
aanloop naar de top is veel meer werk ver-
richt. Parijs zal dus niet mislukken, is mijn 
inschatting. Maar om een verdrag te krij-
gen dat echt de toekomst veilig stelt, is er 
meer nodig. De EU, en Nederland voorop, 
zou daarin een belangrijke rol kunnen en 
moeten spelen.’

het kabinet heeft grote moeite om de 
afspraken over duurzaamheid na te komen. 
hoewel windmolens uit de grond lijken te 
schieten en er meer zonnepanelen worden 
aangeschaft, gaat de verduurzaming 
langzamer dan is afgesproken. dat blijkt uit 
de nationale energieverkenning 2015. 

‘Uit de energieverkenning blijken twee za-
ken. Eén: de ontwikkeling van duurzame 
energie gaat, eindelijk, sneller dan ooit. 
Twee: het is nog niet genoeg. Het eerste is 
reden voor een beetje trots, maar vooral 
het tweede moet ons aanzetten tot meer 
inspanning. We hebben al eerder onom-
wonden aangegeven dat de doelen die we 
ons gesteld hebben, gewoon gehaald moe-
ten worden. Het kabinet zal daarvoor snel 
met nieuwe voorstellen moeten komen.’ 

Je zei het in de algemene Politieke 
Beschouwingen: als we onze energiehonger 
nog veel langer stillen met fossiele 
brandstoffen, zetten we de toekomst van 
onze kinderen op het spel. dat klinkt wel heel 
onheilspellend allemaal.
‘Een van de belangrijkste redenen waarom 
ik ooit de politiek in ben gegaan, is mijn 
rotsvaste overtuiging dat wij als generatie 
de verantwoordelijkheid hebben om voor 
onze kinderen een leefbare aarde achter 
te laten. Klimaatverandering is een van 
de grootste, misschien wel de grootste, 
bedreigingen voor hun toekomst en het is 
onze verantwoordelijkheid om daar iets 
aan te doen. Een verantwoordelijkheid 
die we tot nu toe volstrekt niet hebben 
waargemaakt. Ook niet in Nederland. Dat 
is de ongemakkelijke waarheid. Maar er is 
geen reden tot wanhoop; met voldoende 
politieke wil kunnen we de uitdaging aan: 
binnen dertig jaar een volledig duurzame 
energievoorziening realiseren.’ 

voorzien als het donker is. Waar de was-
machine of de warmtepomp aanspringt 
als het waait, en windenergie in overmaat 
voor handen is. En er voor de bewoners 
korting is op de stroom van de windmo-
lens waar ze tegenaan kijken, automatisch 
verrekenend met de stroomrekening. De 
iPad bestond nog niet. Niemand had nog 
gehoord van Toon, dat slimme thermo-
staatkastje dat zo veel mensen al hebben. 
Zonnepanelen waren toen 100 procent 
duurder dan nu. Het toekomstbeeld 
van toen ligt inmiddels voor het grijpen. 
De woonwijken die geen energie meer 
gebruiken maar produceren, worden nu 
gebouwd. Zonnepanelen leveren inmid-
dels stroom voor een lagere prijs dan je 
betaalt bij het energiebedrijf. En ook hier 
kan Nederland met zijn meet- en regel-
techniek en met slimme bouwtechnieken 
koploper zijn. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ik ben echt heel enthousiast 
over onze kansen en mogelijkheden.’    

‘Wij hebben de 
verantwoordelijkheid 
om voor onze kinderen 

een leefbare aarde 
achter te laten’

een duurzame toekomst. hoe gaat dat 
samen met een goede economie? Gaat dat 
niet juist ten koste van werkgelegenheid? 
‘Juist niet. Nederland kan een wereldspe-
ler zijn op allerlei duurzame technologie-
en: offshore wind, groen gas, zonnedaken 
en elektrisch vervoer. We zijn daar nu al 
heel goed in en we kunnen nog veel beter. 
Het ontwikkelen van nieuwe technologie 
is goed voor de economie, en dus ook voor 
werkgelegenheid.’

Ook sprak je over de kansen die we moeten 
bieden aan ondernemers en uitvinders. heb 
je daar voorbeelden van, en hoe kan de 
overheid hen stimuleren?
‘Er zijn talloos veel mooie voorbeelden. 
De afgelopen politieke beschouwingen 
heb ik een groot deel van mijn spreektijd 
gebruikt om die te noemen, van uitvinders 
tot ondernemers die dit land en de wereld 
willen veranderen. Dat kan als wij als 
politiek de ruimte geven en als we durven 
investeren.’ 

hoe dan? 
‘Nederland kan, als wij de juiste keuzes 
maken, een revolutie op energiegebied 
ontketenen. Het gaat zo snel. Tien jaar 
geleden stond ik in de Kamer bij het debat 
over de invoering van de slimme meter te 
verhalen over de woonwijk waar zonnepa-
nelen de auto’s opladen als de zon schijnt 
en elektrische auto’s de huizen van stroom 
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Klimaatwet Pvda 
en GroenlinKs 
Om een veilige en schone toekomst 
voor onze kinderen veilig te stellen, 
is het belangrijk dat we vaart maken 
en maatregelen nemen. Daarom 
presenteerde Diederik Samsom eind 
november samen met Jesse Klaver van 
GroenLinks de Klimaatwet. Deze initi-
atiefwet legt klimaatdoelen vast in de 
Nederlandse wet: een vermindering van 
de CO2-uitstoot met minstens 95 pro-
cent in 2050 en een 100 procent duur-
zame energievoorziening. Ook legt de 
wet met heldere en afdwingbare doe-
len de aanpak van het klimaatprobleem 
vast, als verplichting voor de regering. 
Hiermee hebben overheden, burgers 
en bedrijven houvast voor de periode 
na 2020. Zij kunnen nu gezamenlijk 
en met meer zekerheid investeren in 
het terugdringen van broeikasgassen, 
energiebesparing en duurzame energie. 
Meer weten? www.bit.ly/klimaatwet
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Duurzaam in actie

Goed en eerlijk werk, dat trekken de medewerkers zich aan! 

Ook Europarlementariërs Paul Tang en Kati Piri schenken 
aandacht aan Decent Work Day.

Met deze actie zamelen wij voedsel in en 
schenken dit aan organisaties die het eten 
goed kunnen gebruiken.

Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere 
positie voor werknemers. Agnes Jongerius helpt hieraan mee.

Op het Toekomstfestival mogen Marleen Barth en Diederik Samsom achter 
het stuur zitten van Stella, de prijswinnende gezinsauto van de toekomst.

Om te voorkomen dat alle rotzooi op de stranden in de zee verdwijnt met uiteindelijk 
grote gevolgen voor milieu, mens en dier, is onder andere de afdeling Zandvoort het 
strand schoon gaan maken.

deCenT wOrk

aMneSTy SChrIJFMaraThOn

deCenT wOrk

STrandOPruIMaCTIe LaaT heT een ander SMaken

TOekOMSTFeSTIVaL

deCenT wOrk

Elk jaar organiseert Amnesty 
International op 10 december, 
de dag van de mensenrechten, 
een schrijfmarathon. Wij schre-
ven mee voor mensen die groot 
onrecht is aangedaan. Samen 
strijden we tegen onrecht.
(Foto uit 2014)

Samenstelling Frederieke Jongbloed
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Global Goals

Rood vroeg vijf mensen van binnen en buiten de 
partij welke van de zeventien ‘Global goals’ hen 
het meest aanspreekt en hoe zij zelf hun steentje 
bijdragen aan het bereiken van dit doel. 
Tekst Jurjen Fedde Wiersma | Illustraties Global Goals

Zeventien nieuwe 
duurzame 
ontwikkelingsdoelen

Global Goals?
September vorig jaar stemden alle 
193-lidstaten van de Verenigde Naties in 
met de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor 
de komende 15 jaar. Deze Global Goals 
volgen de acht Milleniumdoelen op die 
tot 2015 de internationale ontwikkelings-
samenwerking stuurden. In 2030 moet 
onder meer armoede de wereld uit zijn, 
de ongelijkheid in en tussen landen ver-
minderd zijn, mag niemand nog honger 
lijden en moet iedereen toegang heb-
ben tot goed onderwijs. De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen worden gezien als 
de belangrijkste wereldwijde afspraken 
om de levens van mensen te verbeteren.

ayaan abukar, politicoloog 
De wijze van tenuitvoerlegging versterken en het 
wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwik-
keling nieuw leven inblazen. ‘Dit doel bevat de 
randvoorwaarden die van belang zijn voor het 
behalen van de ontwikkelingsdoelen, namelijk 
coherentie en brede partnerschappen. De 
ontwikkelingsdoelen kunnen geïmplanteerd 
worden als beleid coherent is en op een 
 effectieve manier bijdraagt aan inclusieve 
groei op alle niveaus. Daarbij is het van belang 
om samen te werken met nieuwe partners, zo-
als het bedrijfsleven en jongerenorganisaties 

in ontwikkelingslanden. Op deze manier worden de krachten lokaal en internationaal 
gebundeld. Dat laatste is wat ik doe met mijn dagelijkse werk als adviseur. Met mijn 
bedrijf zet ik me in om de afstand tussen de werkelijkheid van gewone mensen en wie 
hen willen helpen dichter bij elkaar te brengen. We werken met innovatieve concep-
ten die toegespitst zijn op de sociale en culturele context van fragiele en conflictlan-
den als Somalië.’

Yasemin Çegerek, tweede Kamerlid 
(woordvoerder milieu)
Zorgen voor duurzame consumptie- en produc-
tiepatronen. ‘Ik ben een van de honderd. Een 
van de honderd deelnemers in Apeldoorn 
aan het project 100-100-100. Wij proberen 
100 dagen lang 100 procent afvalvrij te le-
ven. Is dat moeilijk? Nou, het is even wen-
nen. Gaat het goed? Ja, verrassend goed. 
Op de luiers van mijn zoontje na, dat geef ik 
toe. Daarvoor heb ik nog geen oplossing. 

Maar verder geldt: zodra je eraan gewend 
bent, wil je niet anders meer. In het afge-
lopen jaar ben ik aan het werk geweest als 
rapporteur circulaire economie. Ik wil een 
van de grote pleitbezorgers zijn van een 
nieuwe economie, waarin we spullen niet 
meer weggooien maar opnieuw gebruiken. 
Afval hebben we straks niet meer, alleen 
maar grondstoffen. Papier, oude kleding, 
plastic en hout horen niet in de afvalver-
brander. Daar zijn ze veel te kostbaar voor. 
De kringloopeconomie is de economie 
van de toekomst. Het is een economie die 
ons zomaar 50.000 tot 80.000 banen kan 
opleveren. En het bedrijfsleven kan miljar-
den besparen als het zuiniger omgaat met 
grondstoffen. En als het ook streeft naar 
100 procent afvalvrij werken. Net als wij in 
Apeldoorn.’

arjen Berkvens, directeur Foundation  
max van der stoel
Vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties. 
‘Dit doel gaat eigenlijk over democratie, 
zonder het woord direct te noemen. Als 
landen tot ontwikkeling willen komen, is 
het van groot belang dat daar een vrucht-
bare bodem voor is. Voor burgers is het van 
groot belang om serieus genomen te wor-
den. Dat ze bij conflicten een eerlijk proces 
krijgen van onafhankelijke rechters. Dat 
de mensenrechten worden gerespecteerd 
voor iedereen, vooral ook voor minder-
heden. Dat de staat zich ten dienste stelt 

van de bevolking en dat er controle is van 
een volksvertegenwoordiging. Ik denk dat 
het zonder deze voorwaarden onmogelijk 
is om tot echte duurzame ontwikkeling 
te komen. Zonder perspectief slaan men-
sen op de vlucht. Zonder recht zitten de 
gevangenissen vol met mensen die anders 
denken. Corruptie en vriendjespolitiek 
verzwakken staten en ontnemen mensen de 
mogelijkheden om te groeien. Dat maakt 
doel 16 ook tot een kernwaarde voor de 
sociaaldemocratie.’

lilianne Ploumen, minister 
voor Buitenlandse Handel en 
ontwikkelingssamenwerking
Vrede, recht en sterke instituties. 
‘Daar moet ik over spreken in de 
Veiligheidsraad. Sterke instituties, 
dat zal niet iedereen direct inspire-
rend in de oren klinken. Wij kun-
nen ons niet voorstellen hoe het is 
om wakker te worden met de vraag 
hoe je jezelf vandaag gaat bescher-
men. De wet, grondrechten, politie, 
onafhankelijke rechtspraak; het is 
de vaste grond onder onze voeten, 
een gegeven voor ons. In delen van 
de wereld hebben mensen dat niet. 
Ze leven in een soort permanente 
aardbeving. Politie of justitie, als ze 
er al zijn, zijn soms hun ergste vij-
anden. Kracht is macht. Wie geen 
geweld kan of wil gebruiken, is red-
deloos. Net als de meeste andere 
doelen gaat ook doel 16 natuurlijk 
weer eerst en vooral over meisjes en 
vrouwen. Waar iedereen lijdt onder 
rechteloosheid, lijden zij het meest.’

Joris wijnhoven, campagneleider klimaat 
en energie bij Greenpeace
Dringende maatregelen nemen ter bestrijding 
van klimaatverandering en de effecten ervan. 
‘Na de klimaattop in Parijs en de pittige 
uitspraak van de rechter in de Urgenda-
zaak in het achterhoofd is het meer dan 
ooit zaak dat de PvdA in het kabinet ex-
tra maatregelen gaat nemen om energie te 
besparen en schone energie op te wekken. 
Zeker, nooit eerder trok een regering daar 
zoveel geld voor uit, maar we kwamen van 
héél ver en we zijn er nog lang niet. Alles 

op alles zetten dus om huizen te isoleren, 
om van het gas af te raken, elektrisch 
te gaan rijden, industrieën desnoods te 
dwingen energie te besparen, te stoppen 
met piepen over windmolens, allemaal 
zonnepanelen op ons dak te leggen, naar 
aardwarmte te gaan boren en nog veel 
meer. Jammer voor de fossiele jongens 
wiens businesscase dit raakt, maar gewel-
dig nieuws voor werkloze bouwvakkers, 
start-ups, wizzkids en groene onderne-
mers.’
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die een vruchtbare bron van mogelijkhe-
den is voor de Kandidaten. Zebeda: ‘Er 
wordt vanuit iemands kracht gewerkt. Zo 
zijn jongeren die met schulden kampen, 
ervaringsdeskundigen en zetten zij zich in 
als experts op dat gebied. Op die manier 
kunnen Kandidaten van elkaar leren. Kan-
didaten die ons traject met succes hebben 
afgerond, worden ambassadeur van de 
Kandidatenmarkt. Deze ambassadeurs 
zetten zich bijvoorbeeld in voor projecten 
van de Kandidatenmarkt, zorgen voor 
nieuwe banen bij hun werkgever of voor 
nieuwe Kandidaten via hun netwerk.” 

Turan
Turan (19) : ‘Op mijn 18e kwam ik voor het 
eerst bij de Kandidatenmarkt. Ik kreeg 
tools aangeleerd om mijn cv te verbeteren 
en mijn netwerk te gebruiken en ik heb 
een sollicitatietraining gevolgd. Hierdoor 
heb ik een baan bij Blokker gevonden. 
Ik heb nu een netwerk opgebouwd bij de 
Kandidatenmarkt. We stimuleren elkaar 
en we eten elke middag samen.’

‘Via een broodbaan naar je droombaan’ 
is een belangrijke les die alle Kandidaten 
leren bij binnenkomst. Turan: ‘Ik be-
gon meteen aan de training WorkSkills, 
hierdoor ontdekte ik wat mijn droom-
baan is: modeontwerper. Samen met de 
Kandidatenmarkt ben ik op zoek naar een 
stageplaats voor mijn studie Detailhandel. 
Ondertussen werk ik bij Blokker. Nu ik 
ontdekt heb wat mijn droom is, ben ik 
enorm gemotiveerd.’ 

Tekst en beeld de Kandidatenmarkt

De Kandidatenmarkt is een in-
novatieve en sociale organisa-
tie die zich inzet voor jonge 
werkzoekenden van 17 tot 

en met 29 jaar. Jongeren worden bege-
leid naar werk, werkervaringsplekken, 

stageplekken of een opleiding met een 
vernieuwde methodiek waarin netwer-
ken centraal staat. Daarnaast worden 
belemmerende problemen, zoals schulden 
of het ontbreken van een starterskwa-
lificatie, aangepakt. Dat de aanpak ‘via 
netwerken naar werk’ werkt, is te zien 
aan het groot aantal jongeren dat zich 
aanmeldt. Oprichtster en directrice Pa-
tricia Zebeda: ‘Ongeveer 70 procent van 
de Kandidaten melden zich uit zichzelf 
bij ons. Die hebben verhalen gehoord van 
oud-Kandidaten of worden naar ons door-
verwezen door mensen uit ons netwerk. 
De intrinsieke motivatie ligt daardoor 
hoog en dat werkt.’

de COMMunITy Van de 
kandIdaTenMarkT
Gelijkwaardigheid en community building 
staan hoog in het vaandel bij de Kandida-

tenmarkt. Zebeda: ‘Bij ons delen Kandi-
daten, coaches, trainers, gastdocenten 
en vrijwilligers vanuit gelijkwaardigheid 
elkaars ervaring, kennis en netwerk. 
Iedereen heeft een kracht waarmee hij an-
deren kan helpen. We vormen een betrok-
ken community rondom onze Kandidaten 
waarop ze altijd kunnen terugvallen.’
Binnen de community heerst een laag-
drempelige en positieve sfeer. Kandidaten 
motiveren elkaar om hun doelen te beha-
len en profiteren bovendien van elkaars 
netwerk. ‘De ene Kandidaat wilde graag 
schilder worden en omdat een andere 
Kandidaat een oom had met een eigen 
schildersbedrijf, was het nog dezelfde dag 
geregeld.’

de kandIdaTen
Iedere jongere is welkom bij de Kandida-
tenmarkt. Dat zorgt voor een diversiteit 

De Kandidatenmarkt 

goed werk

Informatie
Voor meer informatie over de 

Kandidatenmarkt kunt u een kijkje 
nemen op onze website: www.
dekandidatenmarkt.nl. Like ons 
op Facebook om op de hoogte 
blijven van alle ontwikkelingen 
omtrent de Kandidatenmarkt, 

jeugdwerkloosheid en 
schuldhulpverlening: www.

facebook.com/Kandidatenmarkt.

raak
Jongeren zijn de snelst groeiende groep 
met schulden. Zebeda: ‘We merken 
dat veel jongeren niet bij de reguliere 
schuldhulpverlening terecht kunnen of 
weggestuurd worden, bijvoorbeeld door 
het gebrek aan inkomen. Daarom heeft de 
Kandidatenmarkt het alternatieve schuld-
hulpverleningstraject RAAK ontwikkeld.’
RAAK staat voor Regie, Acceptatie, 
Adaptatie en Kennis opdoen. Via een 
tweeledig traject gaat de schuldenaar aan 
de slag met zijn of haar schulden, waarbij 
de schuldenaar zelf in contact staat met 
de schuldeiser. Hij/zij wordt tegelijkertijd 
naar betaald werk begeleidt. 

aLTaGraCha
Het vieren van successen van Kandidaten 
is een belangrijk onderdeel in het traject. 
De Kandidaat krijgt ruimte om trots te 
zijn op zijn of haar prestatie(s). Altagracha 
(25) heeft al twee successen met het team 
van de Kandidatenmarkt mogen vieren. 
‘Na het volgen van de WorkSkills training 
heb ik mezelf beter leren kennen, mijn 
verborgen vaardigheden ontdekt en een 
duidelijk toekomstbeeld kunnen ontwik-
kelen. Ik ben na de training meteen aan de 
slag gegaan met mijn coach. Dat heeft een 
baan opgeleverd bij de AFM (Autoriteit 
Financiële Markten). De coaches inspi-
reren mij door het werk wat zij leveren. 
Ik wilde altijd al verder studeren na het 
behalen van mijn mbo-diploma Sociaal 
Juridisch Dienstverlening. In februari 
begin ik dan ook met een hbo-opleiding 
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. 
Ik heb er erg veel zin in!’ 

Altagracha loopt ook bij de Kandidaten-
markt voor haar schulden. Het volgen 
van de schuldentraining heeft als effect 
gehad dat Altagracha de telefoon in 
handen durfde te nemen om te bellen 
met de schuldeisers. ‘Ik heb lang gelopen 
met het idee dat mijn schuld vele malen 
hoger was dan ik dacht. Mijn coach Sarah 
motiveerde mij en ik ben gaan bellen naar 
de schuldeisers. Ik ben erachter gekomen 
dat de schuld van 15.000 bij DUO niet 
bestaat, omdat ik mijn diploma in één 
keer heb behaald. Ik voelde opeens zoveel 
energie en ik kan mij nu verheugen op een 
schuldvrij leven.’   

de Pvda heeft sociaal 
ondernemen hoog in het 
vaandel staan. In een 
bijzondere reeks geven we 
pagina’s weg aan organisaties 
die hieraan bijdragen. we 
ondersteunen hen van harte. 
In dit vierde deel:  
de kandidatenmarkt.
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tweegesprek
Liset Meddens werkt voor Fossielvrij nederland, een campagne 
waarmee burgers instellingen oproepen om niet meer te investeren in 
fossiele brandstoffen. In de aanloop naar de grote klimaatconferentie 
in Parijs spraken Liset Meddens en europarlementariër Paul Tang over 
het terugdringen van de CO2-emissies in de wereld. 
Tekst Paul Andersson Toussaint | Fotografie De Beeldredaktie

stijging te blijven. Dat is dus ook een financiële 
zeepbel. De uitstootgrafieken knallen omhoog. 
Bij de klimaatconferenties wordt er eindeloos 
onderhandeld, maar de voortgang is veel te 
traag.’
Tang: ‘Maar hoe wil je dat dan gaan afdwingen?’ 
Meddens: ‘Wij moeten dat als samenleving gaan 
eisen. Wij kunnen toch als EU beslissen dat er 
een realistische prijs voor CO2-uitstoot betaald 
gaat worden?’ 
Tang: ‘Ik denk dat de weerstand in de politiek 
en de samenleving daarvoor nog te groot is op 
dit moment. Daarom pleit ik niet alleen voor 
het duurder maken van vervuilende energie, 
maar ook juist voor het goedkoper maken van 
schone energie. Dat moet je gelijktijdig doen. 
Duurzame energie is voor iedereen.’

hoe willen jullie de burgers verleiden om nog 
meer voor hun energie te betalen? 
Meddens: ‘Ik zou burgers willen waarschu-
wen dat een groot deel van hun pensioen kan 
verdampen. Het pensioenfonds ABP investeert 
nu dertig miljard in de fossiele industrie. Bin-
nenkort zullen de koersen flink gaan dalen. Dit 
is kortom geen toekomstbestendig investerings-
beleid.’
Tang: ‘Ik vind ook dat institutionele beleggers 
anders moeten beleggen! Maar juist door te laten 
zien dat het ook anders kan. Ik houd er niet van 
om te dreigen met rampen, met pensioengeld 
dat verdampt.’
Meddens: ‘Het ABP beheert 340 miljard. Dat 
betekent veel veranderkracht. We hebben 
twaalfduizend handtekeningen opgehaald 
voor de petitie ABPfossielvrij. Het ABP heeft 
onlangs aangekondigd dat zij 25 procent minder 
CO2-uitstoot willen realiseren op onze beleg-
gingen. Je ziet dat je echt beweging in de zaak 
kan brengen.’
wat zouden jullie in Parijs willen zeggen? 
Meddens: ‘We leven in een unieke tijd met alle 
technologie die we voor handen hebben. 
We moeten stoppen met de subsidies op fossiele 
brandstoffen voor de industrie, een fatsoenlijke 
prijs bepalen voor CO2-uitstoot en heel veel 
investeren in duurzame energie.’ 
Tang: ‘De EU zal veel hogere ambities moeten 
ontwikkelen, willen we onze doelstelling van een 
CO2-vrije economie in 2050 halen. We moeten 
de subsidies voor fossiele brandstoffen afschaf-
fen en een gemeenschappelijke markt voor duur-
zame energie opzetten.’
Meddens: ‘Daar zijn we het dan over eens!’  

Energie kan duurzamer 
én goedkoper!

Tang: 
‘Laten we 

de subsidies 
voor fossiele 
brandstoffen 

afschaffen’

Liset: 
‘Er moet een 
realistische 

prijs voor  CO2-
uitstoot betaald 

worden’

wat doen politici aan het terugdringen van  
de CO2-emissies?’
Tang: ‘Het is dondersgoed bekend wat het pro-
bleem is. En toch gebeurt er niet wat er moet 
gebeuren. Neem als voorbeeld het emissiehandels-
systeem, waardoor er een prijskaartje aan de 
uitstoot van het broeikasgas CO2 gehangen kan 
worden. Maar het systeem werkt niet, want de prijs 
van CO2 is nagenoeg nul. De oplossing is eenvou-
dig, namelijk de prijs verhogen.’ 
waardoor gebeurt er te weinig?
Tang: ‘Je moet aanjagers hebben, zoals Europa 
dat ooit was en weer moet zijn, maar je moet dat 
duurzame energiebeleid ook daadwerkelijk gaan 
organiseren. Je moet zorgen dat alle partijen, ook 
de producenten, aan tafel zitten en een akkoord 
sluiten. Zo’n brede coalitie is een voorwaarde om 
blijvende verandering te krijgen, ook binnen de EU.’ 
wat moet er dan vooral veranderen? 
Tang: ‘We moeten binnen de EU een gemeenschap-
pelijke energiemarkt organiseren, zodat energie 
én duurzamer én goedkoper wordt. Dat kan! Nu 
is Duitsland koploper op het gebied van zonne-
energie, maar het is veel logischer om die uit Spanje 
te halen, omdat je daar een veel hoger rendement 
haalt. Er bestaat echter geen netwerkverbinding 
met Frankrijk. Dus die moet er komen. Denemar-
ken heeft wel eens windenergie-overschotten, maar 
mag die vervolgens niet afzetten op de Duitse ener-
giemarkt. We hebben het in Europa echt waanzin-
nig inefficiënt en kostbaar georganiseerd. Als we die 
gekte eruit halen, kan onze energievoorziening veel 
goedkoper en duurzamer worden. Dan wordt het 
voor consumenten en bedrijven ook weer aantrek-
kelijker om over te stappen.’
er is nog meer gekte. een kolencentrale kan voor 
6 cent een kilowattuur produceren. Maar een 
duitse boer kan zijn, met zonnepanelen opgewekte 

kilowattuur aan het netwerk leveren voor vijftig cent. 
dat kan alleen met een bak subsidie. 
Meddens: ‘Maar die 6 cent zijn niet de werkelijke 
kosten van een kilowattuur. Als je de externe kosten 
voor het milieu meerekent, dan liggen de productie-
kosten in werkelijkheid vele malen hoger.’ 
Maar hoe ga je die kosten dan meerekenen?  
Meddens: ‘Bijvoorbeeld door een verhoging van de 
prijs voor de CO2-uitstoot. Maar ik zie dat politici 
nog steeds niet het lef hebben om een realistische 
prijs te scheppen, waarin ook die kosten zijn verdis-
conteerd. Dat komt doordat er zo’n sterke lobby is 
van de fossiele energieproducenten.’ 
Tang: ‘Je gooit nu alle politici op één hoop. Het is 
duidelijk dat veel linkse partijen er heel hard aan 
trekken, maar ze slagen er ook niet altijd in om een 
meerderheid te krijgen. Het probleem is bijvoor-
beeld dat we Europese milieunormen hebben, maar 
het toezicht nationaal is.’
de tegenstellingen zijn groot. hoe ga je de europese 
landen verleiden? 
Meddens: ‘Verleiding werkt inderdaad veel beter. 
Liever een uitgestoken hand dan het opgestoken 
vingertje, waar een deel van de milieubeweging 
mee bezig is. Maar hoe krijgen we 28 landen op één 
lijn? Polen produceert voor bijna honderd procent 
energie met kolencentrales. Polen stopt daar niet op 
korte termijn mee. Dus je moet met een kopgroep 
beginnen van landen die hun energiemarkten Euro-
pees willen maken, en laten zien dat het werkt.’ 
Fossielvrij nederland wil dat de enorme voorraad 
fossiele brandstofvoorraden van de energiereuzen 
in de grond blijft en wordt afgeschreven. dat lijkt me 
bepaald geen realistisch voorstel. 
Meddens: ‘Als de energieproducenten die carbon 
bubble wel gaan winnen, dan worden vijf keer zoveel 
fossiele brandstoffen verbrand als mogelijk is, om 
binnen de afgesproken twee graden temperatuur-
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Tekst Michiel Reijnen

De Resolutie Vernieuwing 
Ledendemocratie is dit 
jaar door het Congres 
aangenomen en inmid-
dels zijn partijgenoten 

druk doende de voorstellen daaruit te 
realiseren. De Reglementencommissie 
heeft alles verwerkt in conceptstatuten 
en -reglementen. Samen met betrokken 
leden ontwikkelt het partijbureau nu een 
aantal online hulpmiddelen om leden een 
stem te geven. Marnix Norder, lid van 
de Permanente Werkgroep Ledendemo-
cratie: ‘Met deze voorstellen kunnen we 
ervoor zorgen dat álle leden straks echt 
iets te vertellen hebben.’
Het Congres van 13 februari bepaalt uit-
eindelijk of alle uitgewerkte voorstellen 
ook in de praktijk komen. 
Wat houden de voorstellen precies in, 
wat is de route die een motie of amende-
ment voortaan zal doorlopen?  

Voorcongres 
Het blijft natuurlijk belangrijk elkaar te 
ontmoeten. Daarom zijn er gewestelijke 
voorcongressen, waar de congresstukken 
van het partijbestuur worden besproken 
en leden samen eigen voorstellen kun-
nen formuleren. Maar ook zonder een 
voorcongres te bezoeken, kunnen leden 
moties of amendementen indienen. 

Online platform 
Er komt een online platform, waarop 
leden met elkaar ideeën kunnen ontwik-
kelen en die op het congres indienen. U 
plaatst dus een voorstel op het platform, 
werkt het met anderen uit en kijkt wat 
anderen ervan vinden. Als u het idee goed 
genoeg vindt voor het congres, kunt u 
het tot 4 weken voor het congres op een 
speciale website in de vorm van een motie 
indienen. Ook kunt u congresstukken 
amenderen. Dat geldt dus niet meer alleen 
voor afgevaardigden, maar voor iedereen. 
Er is ruimte voor discussie en u kunt steun 
verwerven voor en geven aan voorstellen.  

Ledenpanel 
Alle moties en amendementen die door 
meer dan 100 mensen worden gesteund, 
worden voorgelegd aan het ledenpanel dat 
bestaat uit alle PvdA-leden. Die krijgen 
hierover een mail en kunnen aangeven of 
ze het met de voorstellen wel of niet eens 
zijn.  

het presidium
Voorstellen waar bijna iedereen voor of 
tegen is, worden als hamerstuk aan het 
Congres voorgelegd. De voorstellen waar-
over de meningen verdeeld zijn, worden 
door het presidium (dat het congres voor-
zit) geselecteerd. Daarover wordt op het 
congres verder gediscussieerd en gestemd. 

het Congres
Hier wordt over voorstellen gestemd, met 
een app op je mobiele telefoon. Dat kan 
ook vanuit huis.  
www.pvda.nl/acties/ledendemocratie

na een lang voortraject wordt de nieuwe manier van ledeninspraak in de praktijk gebracht. 
Belangrijke onderdelen: one man, one vote en de mogelijkheid om vanuit huis te stemmen. 
wat betekent dit nou precies voor alle leden?

 De leden zijn de baas

de partij

discussie 
en ideeën 
genereren

Ledenpanel

Gewestelijke voorcongressen

Moties en 
amendementen metAmendeertool plus

- Motie indienen
- Stukken amenderen
- Steun verwerven
- Discussie

Leden geven steun 
of juist niet

- Rondetafelbijeenkomst
- Bespreking stukken partijbestuur
- Eigen (regionale) voorstellen

Presidium selecteert voorstellen 
met meeste discussie

17
zonnepanelen dekken het volledige 

energieverbruik van een huishouden. 
www.natuurenmilieu.nl

14
procent van alle energie moet in 2020 

duurzaam zijn opgewekt. 
www.energieakkoordser.nl

63
procent van de huishoudens in Nederland 

had in 2014 een contract voor groene stroom. 
www.milieucentraal.nl

1.5
procent per jaar moeten wij besparen 
op ons energieverbruik, dit stelt het 

energieakkoord vast. 
www.energieakkoordser.nl

20-25 
jaar duurt het voordat kauwgom is verteerd. 

www.pekela.nl

2
jaar duurt het verteren van een sigaret.  

www.pekela.nl

70
jaar kan het duren tot de Noordpool  

volledig is gesmolten. 
www.greenpeace.nl

20
kilometer rijden met een auto staat  

gelijk aan de gemiddelde broeikasuitstoot 
van een gemiddelde warme maaltijd. 

www.voedingscentrum.nl

50
jaar lang duurt het om één stalen  

blikje te verteren. 
www.pekala.nl

15
gloeilampen heeft een gemiddeld 
huishouden in gebruik, vervanging  

van deze lampen levert een besparing 
van 55 euro per jaar op.

www.milieucentraal.nl

535  
kilogram afval per jaar produceren 

Nederlanders, hiervan wordt 51 procent 
gescheiden verwerkt. 

www.greenpeace.nl

96282
geregistreerde elektronische voertuigen 

reden er in september 2015 in Nederland. 
www.rvo.nl

7
procent bespaar je op je aandeel aan  
het broeikaseffect door één dag per  

week geen vlees te eten.
www.voedingscentrum.nl

70
procent zuiniger is een laptop dan 

een desktop. Op jaarbasis is dit een verschil 
van 35 euro. 

www.natuurmilieu.nl

0.8-2
meter stijgt de zeespiegel jaarlijks 

bij elke 1 graden Celsius van de verwarming 
van de oceaan. 

www.greenpeace.nl

 
duur
zaam 
in cijfers

Samenstelling Victoria Brown en Anne Venema
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platform
het Israëlisch-Palestijns conflict wacht al bijna zeven decennia op 
een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. dit tot leedwezen 
van velen, onder wie Pvda-minister Bert koenders. wat moet er 
gebeuren om tot een oplossing te komen die wel stand houdt? drie 
betrokkenen over een strijd waaraan maar geen eind lijkt te komen.

Tekst Jan Smit | Illustratie iStock. / Eduardo Luzzatti Buyé

 O p de vraag welk dossier 
hem het meeste hoofd-
brekens bezorgde, hoefde 
minister Bert Koenders 
van Buitenlandse Zaken 

vorig jaar in Rood niet lang na te denken: 
het Midden-Oosten. En dan vooral het 
conflict tussen Israël en de Palestijnen. 
Volgens de PvdA-bewindsman raakt deze 
strijd meer en meer gepolitiseerd en krijgt 
hij ook nog eens steeds meer religieuze 
trekken. ‘Iedereen, ook in Nederland, 
voelt zich erbij betrokken. Hoe begrijpe-
lijk en terecht dat ook is, het gevaar is dat 
het ontaardt in antisemitisme of in een 
anti-islamklimaat. Aan beide zijden wordt 

het conflict aangegrepen c.q. misbruikt 
om het eigen morele gelijk te onderstre-
pen. Op het dossier is de afgelopen twintig 
jaar nauwelijks vooruitgang geboekt, ter-
wijl het schreeuwt om een oplossing.’

Koenders lijkt gelijk te krijgen. In 
oktober vlogen Palestijnen en Israëli’s 
elkaar voor de zoveelste maal naar de keel. 
Alleen al in deze maand resulteerde dat in 
tien gedode Israëli’s en ettelijke gewon-
den en in 73 dode en tweeduizend gewon-
den Palestijnen. Het zichtbare geweld en 
daarmee de emoties liepen huizenhoog 
op. Het aantal slachtoffers is weliswaar 
nog relatief klein, zeker in vergelijking 

met de aanvallen op Gaza in 2008 en 2014 
en dat van de zelfmoordaanslagen in de 
jaren daarvoor, maar de psychologische 
impact is groot. Het gevoel van veiligheid 
is weg. Beide bevolkingsgroepen koeste-
ren diepe angst voor elkaar. Volgens velen 
moet er snel iets gebeuren om een nieuwe 
geweldspiraal of een nieuwe Gaza-oorlog 
te voorkomen.

De strijd daar laat ook hier sporen na 
in de verhoudingen. Dat ontdekte de 
redactie tijdens haar zoektocht naar 
deskundigen en belangenbehartigers 
die antwoord zouden kunnen geven op 
prangende vragen over het conflict. Een 

debat organiseren is sowieso lastig. Zo wil 
Ghada Zeidan, voorzitter van Palestine 
Link, een organisatie die zich sterk maakt 
voor de rechten van Palestijnen, haar tijd 
en energie niet besteden aan een discussie 
met een woordvoerder van het CIDI, de 
stichting die opkomt voor het recht op 
vrede en veiligheid van het Joodse volk. 
‘Zo’n woordenstrijd, daar heeft niemand 
iets aan, de lezer al helemaal niet.’

Maar bijdragen aan een achtergrondarti-
kel waarin ook Hanna Luden, de nieuwe 
directeur van het CIDI, aan het woord 
komt, daartegen heeft Zeidan geen 
bezwaar.
De derde die ‘aanschuift’ is Jaap Ham-
burger, voorzitter van Een Ander Joods 
Geluid (EAJG). Hamburger heeft geen 
problemen met de andere geïnterviewden. 
Integendeel, hij vindt Zeidan, geboren 
in Palestina, en Luden, geboren in Israël, 
twee vrouwen met een geprononceerde 
mening, uitstekende kandidates. 

Aansluitend bij de bezorgdheid van Koen-
ders legt Rood dit trio vier vragen voor. 
Hoe staat het conflict er momenteel voor? 
Waar zit de angel? Wat is de oplossing? 
En van wie – de Europese Unie?, de VN?, 
bezorgde burgers? – moet het initiatief 
komen? Een gemêleerd gezelschap op 
zoek naar oplossingen voor een slepend, 
gewelddadig, beladen en – mede daardoor 
– gecompliceerd conflict.

Eerst een korte samenvatting. Dat alleen 
al is geen sinecure. Zelfs over de bewoor-
dingen (Zeidan: ‘Dit ís geen conflict, het 
is een bezetting.’) lopen de meningen 
uiteen. Desalniettemin toch een poging.
We proberen de ontstaansgeschiedenis 
in tweehonderd woorden kernachtig – de 
ruimte is beperkt – en zo objectief mo-
gelijk weer te geven. Het resultaat leggen 
we ter goedkeuring aan alle geïnterview-
den voor. De reacties zijn niet mals. De 

concepttekst wordt aan alle kanten aan 
flarden geschoten; met tal van correcties 
– nieuwe feiten waarbij wordt verwezen 
naar modern historisch onderzoek –, 
aanvullingen en nuanceringen. 
Gevolg: er ontstaan twee nieuwe versies – 
een van CIDI-directeur Luden en een van 
Zeidan en Hamburger. Beschrijvingen die 
inhoudelijk sterk verschillen. Over de aan-
loop naar het conflict, de omvang van de 
migratiestromen, aantallen doden en ge-
wonden: over bijna alle ‘feiten’ verschillen 
de kampen van mening. Met daarbij de 
toevoeging dat het de andere partij(en) en 
ook ons aan kennis van zaken ontbreekt.
Resumerend blijven slechts twee zinnen 
uit de originele versie overeind. De eerste: 
‘Het is een strijd om land, een territoriaal 
conflict.’ En: ‘Een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing (blijft nu al bijna 
zeven decennia) uit.’ 

We schrappen de ontstaansgeschiedenis, 
we komen er niet uit. Wie wil weten hoe 
het conflict volgens de drie geïnterview-
den is ontstaan, verwijzen wij graag naar 
hun respectieve websites (www.cidi.nl, 
www.palestinelink.nl, www.eajg.nl). 

Terug naar het heden. Heeft Koenders 
gelijk, verhardt het conflict en bestaat er 
gevaar dat het ontaardt? Hanna Luden 
deelt de zorgen van de minister. De 
CIDI-directeur signaleert een toenemend 
misbruik van religieuze overtuigingen. 
‘Met name jongeren, en dan vaak vooral 
de wat labielere types, laten zich daar 
weer door beïnvloeden.’
Jaap Hamburger van EAJG, de Neder-
landse stichting die onder meer het 
publieke debat en de kritische menings-
vorming rond Israël wil bevorderen, heeft 
een andere mening. Hij vindt dat de aan-
dacht voor de steekpartijen en het daar-
mee gepaard gaande geweld afleidt van 
het ‘structurele geweld dat de bezetting 
heet’. ‘Deze incidenten vormen slechts 
een golfje op de grote zee van geweld die 
minder aandacht trekt. In de bezette ge-
bieden vinden iedere maand wel tegen de 
400 gewelddadige incidenten tegen leven 
en goed van Palestijnen plaats.’
Daar is Ghada Zeidan van Palestine Link 
het volledig mee eens. ‘Ik kom net uit 
Palestina. Bij de grensposten schieten 
Israëlische militairen regelmatig moedwil-
lig onschuldige Palestijnse jongeren neer. 
Maar daar hoor of lees je weinig over.’ 

Waarom duurt de strijd zo lang? ‘Omdat 
Israël zich nergens iets van aantrekt. Het 
heeft maar één agenda: zo veel mogelijk 
Palestijns gebied toevoegen met daarin 
zo weinig mogelijk Palestijnen,’ ant-
woorden Zeidan en Hamburger unisono. 
Luden wijst op de wederzijdse onwil om 
concessies te doen. ‘Zolang de Palestijnen 
volhouden dat zij vrij naar Ein Hud (een 
kunstenaarskolonie annex vrijstaat in het 
Noord-Oosten van Israël) willen gaan 
en de Israëliërs dat zij willen bidden bij 
het graf van Jozef in (de Palestijnse stad) 
Nablus, komen we geen stap verder.”

Daar raakt de CIDI-directeur een gevoe-
lige snaar. Wat Zeidan en Hamburger 

Over de aanloop 
naar het conflict, 
de omvang van de 
migratiestromen, 

aantallen doden 
en gewonden: over 

bijna alle ‘feiten’ 
verschillen de 

kampen van mening

Er is geen ander 
perspectief dan 

optimisme
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betreft hebben de Palestijnen mede onder 
druk van de internationale gemeenschap 
de afgelopen decennia al meer dan genoeg 
concessies gedaan. In hun ogen is het 
conflict en dus de oplossing in de kern 
eenvoudig. Er moet een eind komen aan 
de bezetting; die is illegaal. Het leger 
moet zich terugtrekken, de nederzet-
tingen moeten worden afgebroken en de 
Palestijnse vluchtelingen moeten naar 
hun land kunnen terugkeren zoals dat in 
de VN-resoluties is vastgelegd.

‘Wij willen leven in waardigheid en veilig-
heid in ons eigen land, zoals alle mensen 
en daarvoor moet de bezetting worden 
opgeheven – onvoorwaardelijk,’ aldus Zei-
dan. ‘Pas dan is er een basis voor verdere 
onderhandelingen, bijvoorbeeld over een 
federatie of een éénstaatoplossing (twee 
landen die een staat vormen of een staat 
waarin mensen samenleven op basis van 
dezelfde rechten, red.).’ 
Eenzijdig terugtrekken uit de Westelijke 
Jordaanoever en zo de bezetting beëindi-
gen lijkt Luden op haar beurt geen goede 
zaak. ‘Wie garandeert dat Israël dan veilig 
is? Kijk naar de Gazastrook. Die is onder 
Palestijns bestuur. Toch wordt Israël nog 
dagelijks met bommen vanuit de Gaza-
strook bestookt.’

De CIDI-directeur vindt dat de leiders 
meer leiderschap moeten vertonen, aan 

beide zijden. ‘Mijn advies luidt: heren 
Abbas en Netanyahu: steek uw nek uit! 
Veroordeel het geweld in eigen huis en 
ga mét elkaar praten in plaats van tegen 
elkaar. Met al die krachtige etalagetaal 
schiet je niets op.’ 
Luden doet daarbij ook een appèl op de 
andere internationale leiders. Wat haar 
betreft is het de hoogste tijd voor een 
nieuwe vredesconferentie. ‘Ik vind dit zo 
urgent dat ik mijn eigen huis daar morgen 
nog voor zou openstellen.’

Nieuwe vredesbesprekingen: Zeidan 
en Hamburger zien er weinig heil in. 
Hamburger: ‘Er liggen al veel bruikbare 
plannen op de plank. Ik noem het Saoe-
dische vredesplan of het vredesinitiatief 
van Geneve uit 2007. Dat is destijds tot 
stand gebracht met instemming van PLO-
voorzitter Arafat. Maar tot nu toe zijn de 

Palestijnen weinig opgeschoten met al 
die plannen; Israël steekt elke tegemoet-
koming in eigen zak en gaat onverdroten 
door met het annexeren van Palestijns 
gebied.’

Druk uitoefenen is volgens Zeidan effec-
tiever. Druk vanuit de internationale ge-
meenschap en dan vooral vanuit Europa. 
Nederland zou daarin wat haar betreft 
heel goed het voortouw kunnen nemen 
door zich niet langer te verschuilen achter 
de Verenigde Staten.
Meer nog hebben Zeidan en Hamburger 
hun hoop gevestigd op druk vanuit de 
zogenoemde civil society: de internatio-
nale solidariteit van bedrijven, instellingen 
en individuen die vinden dat profiteren 
van of medewerken aan de bezetting 
uit den boze is. Als voorbeeld noemen 
zij de BDS-campagne. BDS staat voor 
Boycot, Desinvesteren en Sancties. Met 
deze middelen willen de initiatiefnemers 
Israël onder druk zetten om de rechten 
van de Palestijnen te respecteren en het 
internationaal recht na te leven. Volgens 
Zeidan is Israël doodsbang voor de BDS-
beweging, te meer omdat deze via social 
media steeds meer volgelingen krijgt en 
Israël hier geen vat op heeft. ‘De bezet-
ting moet Israël veel meer pijn doen,’ 
aldus Hamburger.
Hij mag zijn hoop dan vooral hebben 
gevestigd op druk vanuit de civil society, 
over een snelle oplossing van het Pales-
tijns conflict maakt de EAJG- voorzitter 
zich geen illusies. ‘Mahmoud Abbas, de 
president van de Palestijnse Autoriteit, is 
80. Ik las dat hij hoopt de vrede nog bij 
zijn leven te mogen meemaken. Ik dacht: 
dan heb je nog een lang leven voor je.’

Op de wat langere termijn is Hamburger 
echter wel optimistisch. Dat geldt ook 
voor de twee andere geïnterviewden. Zei-
dan: ‘Wie zich verzet, heeft vaak een lange 
adem nodig. Ik bedoel: toen Europa bezet 
was, dacht iedereen ook: dit komt nooit 
meer goed.’ Volgens Luden is er zelfs geen 
andere keuze: ‘We móeten wel optimis-
tisch zijn. Er is geen alternatief.’
Aan hoop geen gebrek. Daarbij lijkt een 
conclusie gerechtvaardigd: van het dossier 
Midden-Oosten is minister Koenders 
voorlopig nog niet verlost.   

‘Heren Abbas en 
Netanyahu, ga mét 

elkaar praten in 
plaats van tegen 

elkaar’

platform ‘De PvdA heeft me meer kennis, 
een waardevol netwerk en vrienden 

opgeleverd. Met hen combineer 
ik politiek en gezelligheid. ‘ Mikal (20), Den Haag

Bij deze ROOD ontvangt 

u twee word Lid kaar-

ten. de ene betreft een 

regulier lidmaatschap, 

waarmee een nieuw lid 

contributie betaalt en 

volwaardig lid wordt. 

de ander is een cadeau-

lidmaatschap, waarmee 

u iemand een jaar lid-

maatschap cadeau kunt 

doen, zodat hij of zij kan 

kijken hoe dat bevalt. 

tiPs:
• Breng het lidmaatschap ter sprake, met 

mensen in uw eigen netwerk en kiezers. 
Zeker als iemand u vertelt meestal PvdA 
te stemmen. Het zal u verbazen hoe vaak 
dit leidt tot een nieuwe belangstellende, 
cadeau lid of regulier lid. Als u de vraag 
niet stelt, kunt u ook geen ‘ja!’ krijgen. 

• Houd het persoonlijk: benoem waarom u 
lid bent (geworden) en wat het lidmaat-
schap u biedt. Meer weten over werving, 
binding en behoud van leden? Mail naar 
leden@pvda.nl . 

advies nodig? 
Vanuit het Partijbureau bezoeken we 
onze 388 afdelingen regelmatig om 
het over ledenwerving, –binding en 
–behoud te hebben. Lijkt het u wat als 
we ook bij u langskomen? Stuur dan een 
mail naar leden@pvda.nl. we komen 
graag langs voor tips en trainingen of 
bellen u om het eens door te praten!

werf een lid
’Via de PvdA maak ik het 

verschil: door te luisteren en iets te doen, als raadslid en vrijwilliger.’ Betty (68), Heerenveen

’Had iemand het me gevraagd, 
dan was ik al eerder lid geworden. 

Ik vond het altijd al logisch 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’ Jasper (30), Venlo
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als jij, wordt het nooit wat met de emancipatie 
van vrouwen, hou ermee op,” gooide Jeltje me 
voor de voeten. Enfin, de boodschap kwam aan, 
ik heb een sollicitatiebrief geschreven die – tot 
mijn eigen verbazing – uiteindelijk leidde tot een 
hoge plek op de lijst.’

BeSCheIden
Na een wat aarzelend begin, kreeg Kuiken de slag 
te pakken, al bleef haar profiel laag. ‘Noemen 
mensen mij bescheiden? Geen idee, maar het 
klopt in de zin dat ik niet de dwingende behoefte 
heb om overal en altijd vooraan te staan. En de 
portefeuilles die ik had, zoals onder meer die van 
Verkeer en Waterstaat, gaven daar ook minder 
aanleiding voor dan mijn huidige portefeuille. 
Het zou trouwens verkeerd zijn bescheidenheid 
te verwarren met gebrek aan ambitie, ik barst er-
van. Niet om mijn eigen carrière meer glans te ge-
ven, daarmee heb ik mij nooit zo beziggehouden, 
maar om mijn werk zo goed mogelijk te doen. 
Het is ontzettend belangrijk dat we onze visie 
en onze standpunten omtrent het vluchtelingen-
vraagstuk onvermoeibaar uitdragen. We moeten 
mensen informeren over de feiten, over wat we 
doen en waarom we dat doen. Tegelijk moeten we 
goed luisteren naar hun zorgen en angsten. Alleen 
op die manier valt te voorkomen dat mensen 
zoals die paar oproerkraaiers in Steenbergen, het 
debat naar zich toetrekken. Gelukkig vind ik het 
afleggen van werkbezoeken en het bezoeken van 
partijbijeenkomsten in het land zo ongeveer het 
leukste onderdeel van mijn werk, weinig geeft 
mij meer voldoening dan in gesprek te gaan met 
mensen. ’

aanPakken
En ja, erkent Kuiken, soms zijn die gesprekken 
lastig. Iedereen heeft een mening over asiel en 
migratie, vaak een nog tamelijk uitgesproken 
mening ook. ‘Maar ik ben in die negen jaar beter 
geworden in wat ik doe. Ik opereer effectiever, 
ik weet hoe het werkt. Dat maakt mijn werk 
leuker en lichter, ondanks dat mijn portefeuille 
zwaar is. Daarbij ben ik erg van het aanpakken 
en doorzetten, ook dat komt nu goed van pas. Of 
ik somber ben over de PvdA? Hou op, het zijn 
maar peilingen. Dat soort fatalisme is niet aan mij 
besteed, ik ben meer van het optimistische soort. 
Als ik er niet van overtuigd was dat we het tij 
kunnen keren, kan ik beter stoppen. We moeten 
de komende anderhalf jaar samen knokken om er 
in 2017 weer te staan. Kom op, een beetje meer 
zelfvertrouwen zou de partij goed doen. We doen 
zeker niet alles goed, maar zonder onze inbreng 
zou het land er echt anders uitzien.’    

‘Ik mag me bezighouden 
met zaken die ertoe 
doen in de samenleving’
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Natuurlijk heeft Attje Kuiken het 
druk, razend druk zelfs. Als PvdA-
woordvoerder asiel en migratie 
reist ze stad en land af om partij-
genoten een hart onder de riem te 

steken. Ja, ook die in Steenbergen, het stadje niet ver 
van haar woonplaats Breda en inmiddels symbool 
voor het botte, intolerante gezicht van het vluchte-
lingendebat. ‘Ik ken onze Steenbergse partijgenoten 
goed. Er speelde daar meer dan alleen de woede om 
de komst van asielzoekers. De plaatselijke bestuurs-
cultuur wordt al jaren gekenmerkt door achterdocht 
en onvrede, tussen de raadsleden onderling en tus-
sen de raad en de bevolking. Het neemt niet weg dat 
het volstrekt onaanvaardbaar is wat daar is gebeurd. 
Ik ben er ontzettend van geschrokken, vooral omdat 
je kunt aanvoelen wat er staat te gebeuren, maar het 
desondanks toch uit de hand loopt. Dat reken ik 
ook mijzelf aan, of liever de politiek in het algemeen. 
Kennelijk was er onvoldoende gevoel voor urgentie 
in de samenleving en in Europa om op voorhand 
passende maatregelen te nemen.’

Jeuk-uITdrukkInG
Dat ‘druk, druk’ komt trouwens niet uit de mond 
van Kuiken zelf, het 38-jarige Kamerlid praat niet 
graag in dat soort termen. ‘Ik vind het een jeuk-
uitdrukking. Ik ben niet de enige met een goedge-
vulde agenda, veel van mijn vriendinnen verkeren in 
dezelfde positie – drukke baan, jonge kinderen, dat 
slokt tijd op. Dat is niet erg, als je af en toe maar tijd 
neemt voor elkaar. Morgen is het zaterdag, ik heb 
dan eerst een overleg met de fractievoorzitters over 
het vluchtelingenvraagstuk, maar daarna ga ik met 
mijn man en vrienden heerlijk in de kroeg rugby 
kijken, naast duiken mijn favoriete sport.’
Daarbij, vervolgt Kuiken, is het Kamerlidschap een 
baan die haar ook energie geeft. ‘De bijeenkom-
sten in het land, de werkbezoeken, de debatten, de 
samenwerking met de collega-fractieleden – echt, ik 
heb een van de mooiste, interessantste banen denk-
baar. Ik mag me bezighouden met zaken die ertoe 
doen in de samenleving, zeker met de portefeuille 
die ik nu heb.’

kIndBruIden
Een lastige portefeuille, erkent ze. ‘Een belang-
rijke, zo niet de belangrijkste opgave is om dag in 
dag uit goed aan de samenleving uit te leggen waar 
we voor staan. Lodewijk Asscher vatte het onlangs 
mooi samen – de aanpak van de vluchtelingencri-
sis, zei hij, vraagt om een warm hart en een koel 
hoofd.
Dat betekent oog hebben voor de noden van 
de vluchtelingen, maar tegelijk de zorgen in de 
samenleving serieus nemen. Het betekent dat we 
in Europees verband ons inzetten om de noodzaak 
tot vluchten te verminderen, maar dat we tegelij-
kertijd de vluchtelingen hier een veilig huis willen 
bieden. Daar dient wel wat tegenover te staan, 
meer dan we voorheen van hen vroegen. Ik wil dat 
ze snel de taal leren en onze normen en waarden 
accepteren. Kindbruiden horen niet in Nederland 
en voor wie geweld pleegt is hier geen plaats. Die 
genuanceerde boodschap moeten we luid en dui-
delijk overbrengen.’

eManCIPaTIe
Ze was 29 toen ze als nummer twaalf op de lijst de 
Tweede Kamer betrad. ‘Veel te hoog,’ zegt ze ach-
teraf. ‘Zo’n hoge plaats schept verwachtingen die je 
nooit kunt waarmaken, als je niet uitkijkt.’ Op die 
eerste maanden in de Kamer kijkt ze met gemengde 
gevoelens terug. De druk om overal en altijd maar 
een mening over te hebben, de omgang met de me-
dia, het politieke handwerk, het was, zegt ze, ‘een 
beetje overweldigend allemaal, de omschakeling van 
ambtenaar op Binnenlandse Zaken naar politicus 
was lastiger dan ik dacht.’ 
Het was geen geplande overstap, eerder het gevolg 
van een min of meer toevallige ontmoeting met 
Jeltje van Nieuwenhoven, destijds voorzitter van de 
kandidaatstellingscommissie. ‘Tussen neus en lippen 
vroeg ik haar hoe dat nou werkt, zo’n kandidaten-
lijst. Ik zei dat het me ingewikkeld leek om op de 
lijst te komen, omdat het toch een beetje ons-kent-
ons is. Dat laatste had ik beter niet kunnen zeggen, 
ik kreeg de wind van voren op een manier die ik niet 
licht zal vergeten. “Als alle vrouwen zouden denken 

 Een warm hart en een    koel hoofd
profiel

hoewel ze een lastige portefeuille heeft, vindt attje kuiken, woordvoerder asiel en migratie, dat 
ze de mooiste, interessantste baan heeft die ze zich kan indenken. kuiken over Steenbergen, het 
vluchtelingenbeleid en haar rol als politicus.  Tekst Gert Hage  Foto De Beeldredaktie
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Tekst Johan Vogels

H oe zorg je ervoor dat 
laagopgeleide mensen 
met weinig perspec-
tief op een vaste baan, 
toch een vast contract 

krijgen? En hoe zorg je ervoor dat 
een kleine ondernemer weer mensen 
in dienst neemt, terwijl de risico’s 
eigenlijk te groot zijn? Dat doe je met 
een sociaal detacheringsbureau. Dat 
is in een notendop Wie werkt & Co, 
een plan van PvdA-lid Jan Schuurman 
Hess uit het Zeeuwse Kats (gemeente 
Noord-Beveland). 
Schuurman Hess doet het idee voor 
Wie werkt & Co op als hij deze zomer 
een tijdje met de lokale hovenier Jilles 
Bezemer optrekt. ‘Die zou buiten 
het seizoen best wat extra mensen 
kunnen gebruiken,’ vertelt Schuurman 
Hess. ‘Maar het bedrijf van Jilles is te 
klein om zomaar iemand in dienst te 
nemen.’

SaMen de rISICO’S 
Schuurman Hess spreekt ook met 
andere ondernemers uit Noord-Beve-
land, van wie de meeste huizen op het 
bedrijventerrein in zijn gemeente. ‘Die 
lopen tegen dezelfde problemen aan als 
Bezemer. Er is altijd wel werk en er zijn 
altijd wel mensen zonder werk. Maar 
de risico’s om mensen in vaste dienst te 
nemen, kunnen de kleine zelfstandigen 
niet dragen: wat als er tijdelijk minder 

werk is of als salaris doorbetaald moet 
worden als iemand ziek is?’
Als oplossing voor dit probleem 
bedenkt hij het sociaal detacherings-
bureau. Daarin werken werkzoeken-
den, ondernemers en de overheid 
samen. Het bedrijf neemt werkzoe-
kenden in vaste dienst. Die vormen 
een arbeidspoule. Op basis van het 
aanbod worden de werknemers uit de 
arbeidspoule bij een van de aange-
sloten ondernemers gedetacheerd. 
Schuurman Hess: ‘Wanneer er bij de 
ene ondernemer een piek in het werk 
is, is er bij de ander een dal. Op die ma-
nier kun je werknemers het hele jaar 
laten rouleren.’
De aangesloten ondernemers en de 
overheid dragen samen de risico’s voor 
de werknemers. De overheid doet mee 
om de werkgelegenheid te stimuleren 
voor een groep mensen die moeilijk 
aan het werk komt. 

VOLGende STaP
Het plan is er, maar het is nog pril. ‘In 
januari (2016, red) gaan we met z’n 
allen om tafel zitten om de plannen 
verder uit te werken.’ Het is de bedoe-
ling dat de lokale ondernemers met 
de lokale en provinciale politiek gaan 
samenwerken. Schuurman Hess hoopt 
dat het plan eind 2016 is gerealiseerd.
De lokale en provinciale PvdA-fracties 
zeggen dat Schuurman Hess op hun 
steun kan rekenen. ‘Als onze onderne-
mers hiermee aan de slag willen, zor-

gen wij dat het op de politieke agenda 
komt,’ zegt Ellen van der Klooster, 
PvdA-raadslid in Noord-Beveland. Ze 
kijkt ook gelijk over de gemeentegren-
zen: ‘Wij zijn als gemeente aangesloten 
bij een aantal gemeenschappelijke 
regelingen met onze buurgemeentes. 
Ook die kunnen profiteren van dit 
plan.’ Contact met de lokale onderne-
mers is er nog niet, ‘maar we moeten 
snel maar eens met elkaar hierover om 
tafel gaan zitten’.
Anita Pijpelink, PvdA-fractievoor-
zitter in de Provinciale Staten, is ook 
enthousiast: ‘Het is een positief plan 
dat direct positieve gevolgen heeft in 
de gemeenschap waar de problemen 
zich voordoen. Dit plan brengt vraag 
en aanbod in een kleine gemeenschap 
samen.’ Ook het partijbureau reageert 
enthousiast op het plan. Partijvoorzit-
ter Hans Spekman bezocht vrijdag 23 
november Noord-Beveland en ging 
daar in gesprek met onder anderen ho-
venier Bezemer en Schuurman Hess. 
Hij zegde steun toe voor het plan.
Pijpelink doet alvast een geste naar de 
lokale PvdA-fractie en de gemeente 
Noord-Beveland. Zij nodigt hen uit 
om bij de provincie aan te kloppen: 
‘Waar kan de provincie de gemeenten 
in ondersteunen bij dit soort perspec-
tiefrijke initiatieven? Wij als fractie 
willen graag meedenken.’   

Lees het plan op Jan Schuurman hess’ 
website: bit.ly/arbeidspoule 

het detacheringsbureau wie werkt & Co wil werkzoekenden en 
kleine ondernemers uit noord-Beveland bij elkaar brengen. 

Sociaal detacheren
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Smeuïge 
verhalen 
een feest der herkenning voor 
de verstokte sociaaldemocraat, 
dat is adriaan van Veldhuizens 
boek De Partij, over het politieke 
leven in de vroege SDAP. In 
een kleine 300 pagina’s vertelt 
hij aan de hand van allerlei 
smeuïge anekdotes over 
personen, afdelingen en andere 
gezelschappen in de SdaP 
tussen 1894 en 1909. ruim 100 
jaar geleden dus, maar met 
verrassend (of verontrustend) 
veel overeenkomsten met de 
Pvda van nu.

Mijn persoonlijke favoriet is Van Veld-
huizens verslag van het SDAP-congres 
in 1907 te Haarlem. Op dit congres, de 
‘boksring waarin partijconflicten onder 
luid gejoel werden uitgevochten’, werd een 
‘waanzinnig gevecht’ verwacht. Uiteinde-
lijk liep het met een sisser af, getuige ook 
de journalistieke verslaggeving over het 
congres, dat beschreven werd als een ‘op-
eenstapeling van zeer lange, zeer onbedui-
dende en zeer vervelende debatten waarin 
slechts één arbeider aan het woord was 
geweest.’ Je gaat je bijna afvragen hoeveel 
er in 100 jaar tijd eigenlijk veranderd is...
Het partijcongres als boksring, met on-
derlinge haat en nijd, de haat-liefdesver-
houding met de vakbeweging en de grote 
verschillen tussen afdelingen. Het zijn de 
parallellen met de PvdA van nu die je in 
Van Veldhuizens boek kunt vinden. 
Een heel hoofdstuk wijdt Van Veldhuizen 
aan ‘ruzie in de rode familie’. Het staat 
boordevol onderlinge verdachtmakingen, 
affaires en zelfs een beschuldiging van 
‘kuiperij.’ Partijprominent Willem Vliegen 
werd tijdelijk als buitenlandcorrespondent 
naar Parijs ‘verbannen’ vanwege ophef 

rond zijn persoon. 
Voordat er echter ruzie in de rode familie 
kan zijn, moet er eerst sprake van een 
familie zijn. Van Veldhuizen laat zien hoe 
hele sociale netwerken in één keer lid wer-
den van de SDAP. En hoewel dat vandaag 
de dag niet meer gebeurt, nemen ook nu 
nog sociale aangelegenheden een niet te 
onderschatten deel in van het ‘partijleven’ 
in de PvdA. 
Onlangs droeg acteur Kenneth Herdigein 
bij een politieke ledenraad het gedicht 
Mei voor van de vroeg-socialistische 
dichter Herman Gorter, die overigens ook 
in Van Veldhuizens boek ter sprake komt. 
Deze voordracht bracht de oude tradities 
van de SDAP opeens heel dicht bij de 
politieke praktijk van de PvdA van nu. 
De sociale activiteiten binnen de vroege 
SDAP hadden namelijk ook vaak een 
cultureel karakter. Toneelspel, zangavon-
den en leesgezelschappen ware talrijk en 
ook congressen werden met opvoeringen 
opgeluisterd. De parallellen met nu die je 
in De Partij aantreft, kunnen gelukkig dus 
ook vrolijk stemmen. 

Bart van Bruggen, voorzitter Jonge Socialisten 
in de PvdA

adriaan van Veldhuizens, De Partij.  
Over het politieke leven in de vroege SDAP.  
uitgeverij Prometheus /Bert Bakker,  
ISBn: 978 90 351 3857 5. € 39,95
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column diederik samsom

E en schone en duurzame 
toekomst voor onze kinderen. 
Het was een van de belang-
rijkste redenen waarom ik 

ooit in een bootje van Greenpeace stapte 
en later de politiek in ging. En nog altijd 
gaat klimaatverandering me aan het hart. 
Het is onze verantwoordelijkheid om 
voor onze kinderen een leefbare wereld 
achter te laten. Daarom diende ik onlangs 
met Jesse Klaver van GroenLinks een 
voorstel in voor een klimaatwet. Deze 
initiatiefwet legt klimaatdoelen vast in 
de Nederlandse wet: een verminder-
ing van de CO2-uitstoot met minstens 
95 procent in 2050 en een 100 procent 
duurzame energievoorziening. Heldere en 
afdwingbare doelen die de aanpak van het 
klimaatprobleem vastlegt als verplichting 
voor de regering.
En dat is hard nodig, want veel tijd heb-
ben we niet meer. Als we onze energie-
honger nog veel langer blijven stillen 
met fossiele brandstoffen, zetten we de 
toekomst van onze kinderen op het spel. 

Om dat te voorkomen zal onze welvaart 
binnen dertig jaar op duurzame energie 
moeten draaien. Dertig jaar. Eén genera-
tie. Onze generatie.
Een verantwoordelijkheid die we tot nu 
toe niet hebben waargemaakt. Jarenlang 
dobberde het Nederlandse energiebeleid 
doelloos rond. Wind, nee toch biomassa, 
nou toch maar wind. Belastingvoordeel, 
nee toch subsidie, oeps subsidie op. Niet 
gek dat investeerders niets meer aan-
durfden.
Aan dat probleem hebben we gelukkig 
deze kabinetsperiode al iets kunnen doen. 
Met het breed gedragen energieakkoord 
is er in ieder geval een stevig fundament 
gelegd. Tot 2020 bieden we houvast aan 
burgers, bedrijven en overheden. Boven-
dien hebben we een ambitie vastgelegd 
die ervoor zorgt dat in acht jaar tijd de 
hoeveelheid duurzame energie meer dan 
verviervoudigt. Daar ben ik trots op. We 
hebben gedaan wat nodig was, maar het 
is slechts een begin. Want om de hele 
om slag naar een duurzame energievoor-

ziening te maken, is er meer nodig dan 
één kabinetsperiode. Met de klimaatwet 
willen we houvast bieden voor de periode 
na 2020. Als die klimaatwet met een breed 
draagvlak kan worden ingevoerd, hebben 
we de mogelijkheid om los te komen 
van de waan van de dag, van de hectiek 
en de vele wisselingen die zo funest zijn 
voor klimaatbeleid. Dan kunnen we een 
stabiel beleid voor de toekomst uitzetten 
en kunnen we gezamenlijk en met meer 
zekerheid investeren in het terugdringen 
van broeikasgassen, energiebesparing en 
duurzame energie. Want uiteindelijk gaat 
die wet helemaal niet over getallen, maar 
over een veilige en schone toekomst voor 
onze kinderen.

 diederik Samsom

Naar een schone en 
duurzame toekomst

nederland sterker & socialer
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