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‘Het werk betekent in de praktijk het
opbellen van mensen die een informatie-
pakket over de PvdA hebben aangevraagd.
We zijn ervan overtuigd dat deze groep
mensen soms ‘net dat zetje nodig heeft’
om lid te worden. Familieleden van geïnte-
resseerden worden daarbij toevallig soms
ook lid. Het opbellen van leden met be-
talingsachterstanden behoort ook tot de
werkzaamheden. Vroeger was het lidmaat-
schap van de partij meestal collectief. In
veel gezinnen zijn nu echter meerdere lid-
maatschappen.’
Yke: ‘Ik belde een keer voor een man die
een informatiepakket had aangevraagd,
maar zijn vrouw nam op. Toen ik vervol-
gens vertelde waarom ik belde, antwoord-
de de vrouw dat zij en haar man eigenlijk
wel direct lid wilden worden. Mensen zijn
wat dat betreft vaak heel geïnteresseerd
en belangstellend aan de telefoon.’ Jacky:
‘Onlangs had ik een voormalig CDA-lid
aan de telefoon die zich al een tijdje met
de PvdA verbonden voelde en voorname-
lijk uit gewoonte altijd CDA had gestemd.
Toen bleek dat hij qua interesses veel
beter bij de PvdA hoorde, wilde hij direct
lid worden.’
‘Tijdens de verkiezingen zijn we ook altijd
bezig met het werven van nieuwe leden.
Daarnaast vervullen we wanneer we op
campagne zijn, ook nog allerlei hand- en
spandiensten.’  Jacky: ‘Ik sta nu al te
popelen voor de komende verkiezingen.
Ik had er eerst wat moeite mee op straat
campagne te voeren.’ Yke: ‘Op cam-
pagne gaan is niet moeilijk, je moet het
gewoon dóen.’

De Rode Loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die normaal gesproken achter
de schermen werken. Meestal willen ze dat ook graag. Voor een portret in Rood
wordt deze keer een uitzondering gemaakt door Yke Bouma en Jacky Burger,
belteam van het partijbureau. 

de rode loper

Yke Bouma (77) en Jacky Burger-Hermse (62), beiden al jaren actief lid van de PvdA

‘Een uitstervend ras’. Toen Yke
en Jacky hoorden dat dit wel
eens over hen gezegd wordt,
moesten ze beiden hard
lachen. Toch is het helemaal
niet overdreven om hen zo te
typeren. De dames zijn
enthousiaste vrijwilligsters die
zich elke woensdag (maar ook
op andere momenten) actief
inzetten voor de Partij. Zo
houden ze zich bijvoorbeeld
bezig met ledenwerving. 

Tekst Daphne Paris  Foto Tessa Posthuma de Boer

Gewoon dóen
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inhoud

rood op straat
Het gebeurde laatst nog tijdens een

Meer Rood op Straat-actie in mijn woon-

plaats Oegstgeest. Op een zaterdagmor-

gen deelden we pamfletten uit aan het

winkelend publiek.

‘Er zijn toch geen verkiezingen?’ vroeg

een jonge moeder met twee kinderen

aan haar broekspijpen. ‘Waarom staan jullie hier dan?’ 

‘Ook als er geen verkiezingen zijn, zoekt de PvdA de kiezers op,’ antwoordde

ik. Want je moet als partij voortdurend en op allerlei verschillende manieren

contacten onderhouden met de kiezers. Om het zicht op de werkelijkheid niet

te verliezen. Dat mag ons niet overkomen. Daar komt bij dat het juist nu

belangrijk is dat we laten zien dat er alternatieven zijn. Dat je de economie

kunt versterken en tegelijk een veel socialer beleid kunt voeren. 

‘Maar al die partijen willen toch hetzelfde?’ vroeg zij.

‘Nee,’ antwoordde ik, ‘als er één moment is waarop de visies op hoe de

samenleving er uit moet zien, uit elkaar lopen, dan is het nu wel.’ Het kabinet

heeft zich ideologisch vastgebeten in zijn eigen gelijk, luistert naar niemand

en voert een beleid dat tot een harde samenleving leidt waarin de sterken win-

nen en anderen aan hun lot overgelaten dreigen te worden. Ik noemde het

voorbeeld van pyama-dagen in verzorgingstehuizen. De vrouw wees op het

vrijwel niet meer vergoeden van vervoer van gehandicapten. Schrijnend.

‘Ik hoop toch dat die verkiezingen snel komen,’ zei zij aan het eind van ons

gesprek.

Ruud Koole, Partijvoorzitter

En toen moest er iets nieuws komen. Iets dat paste bij een zich vernieuwende Partij van

de Arbeid. Iets waarin leden aan hun trekken konden komen. Waarin ze hun stem kon-

den laten gelden, en waar ze trots op zouden zijn. Een blad dat midden in de samenle-

ving zou staan, extern gericht en oplossingsgericht. Maar ook kritisch. Kortom, een blad

voor u om nader kennis te maken met uw partij.

Bij een nieuw en modern blad hoorde een krachtige naam. Die goed in de mond lag,

makkelijk te onthouden was en stond voor waar de partij voor staat. Dat had nogal wat

voeten in de aarde. Middels een prijsvraag onder u, belandden diverse suggesties op het

bureau van ’t partijbestuur. Serieuze en minder serieuze. Er werd gewikt en gewogen,

getwijfeld, gediscussieerd en uitgesteld. Toch maar kiezen voor een ‘veilige naam’. Of

juist een hele andere. Een provocerende? Het hield de gemoederen flink bezig. Tot

ineens, van het ene op het andere moment de kogel door de kerk was. Er had een stem-

ming plaatsgevonden binnen het partijbestuur, en het werd Rood. Kort, maar krachtig,

modern doch warm, kordaat en vastbesloten. Met elkaar, op dezelfde weg. Precies zoals

de nieuwe Partij van de Arbeid.

Rood was geboren en moest vorm krijgen. En inhoud. Een vorm die u zou aanspreken,

een inhoud die boeit. We hebben gewerkt en geschaaft. Eindeloos bijgeschaaft, en nog

zijn er ongetwijfeld zaken die anders kunnen. Ofwel, zoals fractievoorzitter Wouter Bos

zegt in het interview op p.7: ‘Je moet een partij wantrouwen die zegt dat ze klaar is, dat

ze alles al weet en dat er nooit meer veranderd hoeft te worden.’

We dagen u uit en hopen dat u ons steeds met uw reacties terzijde zult staan. Want Rood

gaat over ú. De Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit Rood tot úw blad te maken.

Wij presenteren u Rood, het ledenblad van de Partij van de Arbeid, en hopen dat het u zal

smaken!

Ook namens het Partijbestuur en de fractie: veel leesplezier!

De redactie

rood@pvda.nl
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Beginselmanifest
Zojuist het beginselmanifest van onze partij
gelezen. Pfff, wat een stuk. Is dat voor ieder lid te
doen? Het is meer voor de intellectuele mens
geschreven. Het zal heel wat tijd gekost hebben
dit op papier te zetten, maar wat heeft een
gewoon lid daaraan? Het zijn prachtige idealen,
maar zijn die nog van deze tijd?
Ik ben in democratische sfeer opgevoed, altijd
met mijn hele familie geïnteresseerd geweest in
politiek en vanaf het begin af aan lid geweest van
de PvdA. Maar nu lijkt het me dat er teveel wordt
teruggegrepen op het verleden van mijn partij.
Ik geloof dat getracht moet worden dit te vermij-
den. Probeer wat moderner te denken, zodat vele
anderen zich aangetrokken gaan voelen tot onze
denkbeelden. Probeer het simpeler en korter te
verwoorden. Dit is zomaar een impuls, na het
lezen van het Beginselmanifest, van een ouder
lid. Succes gewenst.
Mevrouw M.A. Kuiper-Budding
Sliedrecht  (1926)

Pensioenrechten
Mijn naam is Cock Lammers en ik ben 51 jaar. Ik
werk al vanaf mijn 16e, dat is 35 jaar.
Mijn vrouw is 46 en heeft tot vijf jaar terug altijd

voor onze vijf kinderen gezorgd. De laatste vijf
jaar werkte ze ook in de thuiszorg, maar ze heeft
geen financiële basis opgebouwd voor later.
Ikzelf heb er ondertussen al bijna 29 overheids-
jaren opzitten, dus ik dacht dat het wel goed zat.
Maar wat schetst mijn verbazing? Deze idiote
regering schrapt alle rechten die ik dacht opge-
bouwd te hebben. Zo dacht ik dat ik met 40
dienstjaren met vervroegd pensioen zou kun-
nen. Om samen met mijn vrouw te genieten van
onze kleinkinderen. Hoe zit dat nu? 
Cock Lammers

Staf Depla, Tweede Kamerlid en woordvoerder
‘pensioenen’ antwoordt:
U bent op uw 16e begonnen. Dan is doorgaan tot je
65e erg lang. Het kabinet laat mensen die voor
1 januari 1948 geboren zijn nog vervroegd uittreden.

Als je later geboren bent heb je ‘pech gehad’. Nog wel
meebetalen aan de vervroegde uittreding van oudere
werknemers maar zelf kom je nooit aan de bak.
Wij hebben de afgelopen maand samen met de
andere oppositiepartijen een alternatief voorstel
gepresenteerd. Een voorstel waarin het niet afhangt
van wanneer je geboren bent hoe het voor je uitpakt.
We geven werkgevers en werknemers tot 2010 de
kans het aantal oudere mensen dat werkt te
vergroten. Als dat niet lukt, is wetgeving pas nood-
zakelijk. Dat is geen papieren maatregel. De sociale
partners hebben in 1997 afgesproken dat de arbeids-
participatie van ouderen omhoog moet. Daarom
zijn ze VUT gaan ombouwen tot pré-pensioen. Bij
VUT betalen de jongeren voor de ouderen, bij pré-
pensioen sparen we voor ons zelf. Door dit samen
te doen in een pensioenfonds is dat veel goedkoper.
Op die manier is het financieel lonend om langer
door te werken. De cijfers laten zien dat het werkt.
In 1994 werkte nog maar ruim 20% van de 55+ers
in Nederland. Dat is nu al meer dan 45%. Als dit
werkt, blijft ook in de toekomst het pré-pensioen
bestaan. En hebben de mensen die na 1 januari
1948 geboren zijn geen ‘pech gehad’. 
Een tweede onderdeel van ons plan is dat mensen
met zwaardere beroepen de mogelijkheid hebben
om genoeg te sparen – met hulp van de belasting –
om er na 40 dienstjaren mee te stoppen. Dat is wat
anders dan het plan van de regering, die er met de
invulling van de levensloopregeling voor zorgt dat
een manager in de zorg op z’n 61e genoeg geld heeft
gespaard om te stoppen met werken.

Grote auto’s
Zowel in de VS als in Frankrijk is een discussie
ontstaan over het privé-gebruik van grote auto’s:
de zogenaamde Sport Utility Verhicles (SUV’s).
Wordt het geen tijd dat we ons hierover in
Nederland ook gaan bezinnen? Wellicht een
idee voor een discussie op pvda.nl. Waarom ver-
dient dit onderwerp aandacht? Het brandstof-
verbruik is hoger dan van een standaard auto en
boven 50 km/h maken autobanden meer geluid
dan de motor: hoe zwaarder de auto hoe meer
geluid. En hoe zit het met botsingen? Lopen
inzittenden van een normale auto een hoger
risico als ze tegen een SUV oprijden? Lastig
onderwerp, maar is het gebruik van SUV’s met
Europese regels aan banden te leggen?
Jetze van der Wal

Heeft u Rood iets te melden?
Stuur uw brief naar: Partij van de Arbeid, Redactie Rood, postbus 1310,

1000 BH Amsterdam of mail naar: rood@pvda.nl. 

(De redactie behoudt zich het recht voor brieven te wijzigen of in te korten waar nodig.)

Cartoon Roel Venderbosch

brieven
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Kees-Jan Kindt (43) is financieel adviseur en woont in de Zaanstreek

‘De overheid moet zorgen voor voldoende goede mogelijkheden om te leren hoe deze
samenleving georganiseerd is. Deelnemen aan de Nederlandse samenleving biedt gro-
te voordelen, maar stelt ook eisen. Belangrijk daarbij is een constructieve grondhou-
ding: inburgeren is investeren in een gezamenlijke toekomst. Deze regering is meer
bezig met het sarren van mensen: wij hoeven heus niet allemaal spruitjes te eten. Hier
passen sancties niet, hier past een systeem waarbij immigranten naar een volwaardig
staatsburgerschap kunnen toewerken. Tip: ga vooral niet zelf het wiel uitvinden, maar
onderzoek hoe de opname van immigranten is geregeld in andere landen. Leer van
Zweden, Italië en de Verenigde Staten.’

‘Volgens mij doet Albert Heijn meer aan integratie dan de overheid. Deze supermarktke-
ten heeft de laatste jaren haar producten aangepast aan de multiculturele samenleving
en daarmee een fikse bijdrage geleverd aan de integratie en onderlinge binding van cul-
turen. Denk aan de verkoop van Turks brood, Italiaanse pizza en Griekse olijven.
Waarom starten wij geen discussie over de bindende factoren binnen de Nederlandse
samenleving en versterken we dit niet? Wat zijn de bindende factoren om mensen met
verschillende culturen bij elkaar te brengen in dit land? Als de PvdA vindt dat ieder indi-
vidu voor zichzelf moet zorgen, dan is dit niet één van de grondbeginselen van de PvdA
maar van de VVD.’

U Kijk voor meer info op www.pvda.nl > forum

Mehmet Kaplan (45) was onderzoeker moderne electronica
bij Philips, is tegenwoordig adviseur minderhedenvraagstukken en
Statenlid in Gelderland, en woont in de Achterhoek

Leer van andere landen

Albert Heijn doet meer aan integratie

PvdA forum
In het PvdA Forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-leden over

een actueel en relevant onderwerp. Deze keer: inburgeren. De stelling

luidt: Inburgeren is de verantwoordelijkheid van de immigrant. 

‘Ik ben het zat dat de overheid zich met ons gezin bemoeit! Mijn vriend is
Peruaan, ik ben Nederlandse. Binnenkort verwachten wij ons eerste kindje.
Mijn vriend mag echter niet bij ons zijn. Hij mag in zes maanden drie maan-
den in Nederland verblijven. Ik ben absoluut voor inburgering. Daar voelen
wij ons beiden verantwoordelijk voor. Op de momenten dat wij samen zijn
geef ik mijn vriend Nederlandse les. Mijn familie en vrienden zijn
Nederlands, dus hij leert onze cultuur prima kennen. Waarom in Peru een
inburgeringsexamen doen? En vervolgens een inburgeringscursus van
€ 6.000 in Nederland? Dit heeft absoluut niks met eigen verantwoordelijk-
heid te maken, dit is puur ontmoedigingsbeleid! Extra financiële drempels
inbouwen zodat er minder buitenlanders naar Nederland komen. Dat staat
letterlijk op de website van Minister Verdonk.’ 

Marijke Haisma (33) woont in Den Haag en is directie-
secretaris bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Dit is puur ontmoedigingsbeleid

Tekst Tessel Schouten  Foto’s Mark van den Brink
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Twee jaar partijleider.
‘Is het alweer twee jaar..?
Hoe kijk je terug?
‘Moe maar voldaan! Het is een slopend bestaan. Maar we zitten op koers.
We maken vooruitgang in de richting waar we willen komen en dat geeft
ook wel weer energie.
Het is heel verleidelijk om gunstige opiniepeilingen aan te houden, maar
daar moet je niet op varen. ’t Belangrijkste is dat je van tevoren goed weet
welke kant je op wilt met de partij en dat je de eerste paar jaren vooral aan
het investeren bent. Dat vergt geduld, en vertrouwen van en in elkaar. Het
vergt ook een zekere ‘frustratietolerantie’. Je moet er tegen kunnen dat het
af en toe langzamer gaat dan je wilt, dat het allemaal niet zo opvalt als je
zou willen.’
Nog steeds aan het investeren?
‘Ja, al wordt er gelukkig ook geoogst. Eind dit jaar hebben we een nieuw
beginselprogramma en een goed, nieuw verhaal over integratie en immi-
gratie. Dat is oogsten. Maar we zijn nog druk bezig met bijvoorbeeld de
zorg en democratische vernieuwing. In zekere zin ben je natuurlijk nooit
klaar. Je moet een partij wantrouwen die zegt dat ze klaar is, dat ze alles al
weet en dat er nooit meer veranderd hoeft te worden.
In de oppositie heb je weinig resultaat van je eigen handelen. Als je in de
regering zit veel meer; dan oogst je altijd beter. Bij de oppositie gaat het
om het verhaal. Maar omdat je in de oppositie niet de hele tijd compro-
missen hoeft te verdedigen met coalitiepartners, kun je je daar wel op toe-
leggen.’
Is het makkelijk oppositievoeren, nu de regeringsplannen zo
negatief uitvallen bij het grote publiek?
‘Ik heb in mijn allereerste toespraak ooit gezegd dat dit kabinet de ideale
krabpaal is om onze nagels aan te scherpen. En zo werkt het nog steeds.
Het helpt wel dat er zo’n rechtse club zit. Een van de problemen van de
Partij van de Arbeid in de ‘paarse periode’ was dat er in Den Haag veel
keuzes gemaakt werden die niet of nauwelijks door de partij als geheel
gedeeld werden. Er was lang niet altijd een gevoel van: dit zijn ónze
keuzes. Ik wil niet dat het idee straks is: ja, Wouter Bos vindt dat een goed
verhaal, maar de rest van de partij moet er eigenlijk niks van hebben. Dus
moet je enorm investeren in het feit dat de partij dat hele proces met je
meemaakt. Het risico wat ik daarbij loop, is dat ik een lange tijd afgeschil-

derd kan worden als een leider die geen mening heeft, omdat ik het debat
in de partij de ruimte wil geven. Die kritiek krijg ik vaak.’
Enige tijd geleden heb je aangekondigd dat je je weer verkiesbaar
gaat stellen voor het lijsttrekkerschap…
‘Nou, weet je wat het rare was? Vorig jaar ontstond naar aanleiding van
een interview de indruk dat ik het allemaal nog niet zo zeker wist: hij heeft
er nu al geen zin meer in. Mensen op straat spraken me aan: ‘Wat maak je
me nou?’  Dus ik wilde even heel duidelijk zeggen dat ik me in principe
weer kandidaat stel. Of de partij me dan nog lust, zien we dan wel. Maar
zelf ben ik nog lang niet klaar, niet met de partij, niet met het land..!’
Wat zijn vervolgens je ambities? De regering in?
‘De Partij van de Arbeid is uiteindelijk een partij die nooit weg wil lopen
voor het dragen van regeringsverantwoordelijkheid en ik ben er heilig van
overtuigd dat we vaak, echt heel vaak, veel meer kunnen doen voor de
mensen die op ons stemmen door in de regering te gaan zitten dan door
in de oppositie te zitten. Maar wel op een herkenbare manier. Dus niet
tegen elke prijs. Wat het CDA ons in 2003 voor verschrikkelijks wilde laten
ondertekenen, dat was het me niet waard.’
Maar goed dat ’t toen niet lukte.
‘Ja. Burger (gewiekste PvdA-voorman in het tijdperk-Drees die duidelijke taal
sprak, nvdr) heeft geloof ik een keer gezegd: Regeren okee, maar er moet
wel wat te regeren vallen.’
Misschien komt de tijd van regeren binnenkort.
‘Daar wil ik nog niet teveel mee bezig zijn. Ook niet voor mijn eigen toe-
komst. Mijn eigen positie. Het is een oude kwaal van de Partij van de
Arbeid om teveel na te denken over het ‘pluche’, teveel bezig te zijn met
onze baantjes. Steve Stevaert, mijn Belgische collega, die tijdens de verkie-
zingen ook steeds geconfronteerd werd met de vraag ‘wil je wel of geen
minister-president worden’, zei: ‘Het gaat niet om mijn baan, maar om
júllie banen!’ En dat vind ik wel een gezonde houding.’
Dus ‘first things first’...
‘Ja.’
Je opnieuw verkiesbaar stellen, is dat een roeping, 
een ideaal of gewoon je plicht?
‘Nou, die roeping speelde vooral op het moment dat ik besloot de politiek
in te gaan. Toen had ik zoiets van: je hebt ’t nou al die jaren goed gehad in
het bedrijfsleven en altijd zo’n grote mond gehad dat politiek eigenlijk het

‘Ik ben nog lang  

Hij ergert zich enorm aan het kabinet Balkenende, hoopt op verkiezingen eerder dan 2007 – ‘maar

het einde van een kabinet wil ik niet voorspellen, dan word ik lui’ – zet voor een belangrijk debat de

muziek voluit en heeft ook gewoon paparazzi in de bosjes. Wouter Bos (41) over slopende ervaringen

en vooruitgang. ‘Ik ben nog lang niet klaar. Niet met de partij. Niet met het land.’

Wouter Bos in 2007 opnieuw kandidaat voor het lijsttrekkerschap
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niet klaar’

Tekst Daniëlle van der Wekken  Foto’s Tessa Posthuma de Boer

interview



mooiste zou zijn, voeg maar eens de daad bij het woord!
Verder speelt wel een rol dat op ’t moment dat je partijleider bent van
een partij, je ook een verantwoordelijkheid hebt waarvan ik vind dat je
die niet zomaar kunt afleggen. Ik heb laatst in Opzij gezegd ‘als Job
Cohen, of Johan Stekelenburg – toen we nog niet wisten dat hij ziek
was – allebei ‘nee’ zouden hebben gezegd tegen het minister-
presidentschap in januari 2003, dan zou ik het gewoon zelf hebben
moeten doen.’ Dat hoort uiteindelijk wel bij je verantwoordelijkheid.’
Jullie hebben samen met andere oppositiepartijen een alternatief
bedacht voor het kabinetsbeleid aangaande de pré-pensioen-/VUT-
regeling: een combinatie van het huidige pré-pensioenstelsel en een
levensloopregeling.
‘Ja. Het is de eerste keer dat ik erin geslaagd ben de oppositie zo breed
te verenigen achter een initiatief. Je moet als oppositie elkaar het leven
niet zuur maken. Jan Marijnissen, Femke Halsema en Wouter Bos moe-
ten elkaar niet gaan interrumperen. Moeten niet op elkaar gaan zitten
vitten. Er zijn genoeg verschillen tussen ons, maar dat is nu niet het
belangrijkste. Het belangrijkste is samen het kabinet aanpakken. We zul-
len kijken of dat nog vaker gaat lukken.
De kern van het verhaal was eigenlijk tweeledig. Deze regering heeft
– juist door Balkenende –  er altijd enorm de mond vol van dat de over-
heid niet alles moet willen regelen. Dat je mensen en organisaties ook
zelf verantwoordelijkheid moet laten nemen, dat het maatschappelijk
middenveld een rol moet hebben in Nederland. Laten we dat dan ook
eens serieus dóen. Gun werkgevers en werknemers écht een paar jaar,
om zelf, zonder dat wij weer met allerlei afschuwelijke wetten komen,
ervoor te zorgen dat we gemiddeld in Nederland met z’n allen wat lan-
ger werken. Dat bespreken werkgevers en werknemers in CAO’s. En dan
krijg je vanzelf dat er in bedrijven, bedrijfstakken en beroepen waarbij
mensen echt na veertig jaar ‘op’ zijn, een andere regeling ontstaat dan
waar dat niet zo is. Laat dat maatwerk tot z’n recht komen en zet er dan
ook met elkaar handtekeningen onder. Spreek met elkaar af dat werkge-
vers en werknemers vier jaar de tijd krijgen om dat te regelen en kom
daarna pas met wetgeving als dat nodig is. Dát vind ik een mooie, ver-
nieuwende manier om te laten zien dat het je menens is als je als over-
heid zegt dat je je wat minder bemoeit met dingen. Maar dat is eng en
wordt zeker niet van linkse partijen verwacht.
Het mooie is dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland
ophouden met werken de laatste tien jaar al van 59 naar ik meen 62 is
toegenomen. Ze kúnnen het. Dus: stimuleer dat, beloon dat, in plaats
van nu alles te verstieren!
Een ander punt is dat je sommige dingen die je belangrijk vindt in de

samenleving alleen maar overeind houdt door ze collectief te regelen. Als
je dus vindt dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om gedurende
hun levensloop het af en toe eens wat rustiger aan te doen – of dat nou is
als je 30 of 40 bent en je wat meer voor je gezin wilt zorgen, of dat het
rond je pensioenleeftijd is –  dan zullen we daar allemaal voor moeten
sparen. Als je dit een waardevol systeem vindt, zul je dat verplicht moeten
stellen. Alleen dan werkt ’t.
Wat mij zo stoort aan dit kabinet is de oneerlijkheid waarmee over dit
soort onderwerpen gepraat wordt. Het verhaal dat mensen nu vrijwillig
zouden mogen beslissen of ze wel of niet willen gaan sparen wordt ver-
kocht onder het mom van ‘goed voor de keuzevrijheid’. Maar het betekent
feitelijk gewoon dat we aan het eind van de rit geen pré-pensioen meer
zullen hebben. En dat wordt er niet bij gezegd. Het klassieke verschil tus-
sen liberalen en socialisten: liberalen verdedigen altijd alles in het hebben
van meer vrijheid en meer keuzevrijheid en wij moeten altijd de vraag stel-
len: maar voor wíe dan? Over wiens keuzevrijheid heb je het nou eigenlijk?
Het kabinet let dus niet op de keuzevrijheid van jonge mensen of de
keuzevrijheid van mensen met een lager inkomen, want die krijgen in al
die systemen nooit genoeg geld om ‘t even rustig aan te doen. Ze hebben
het ook niet over de keuzevrijheid van mensen in ‘slijtende beroepen’. Die
krijgen straks maar één keuze: gewoon doorwerken. Dat is zo oneerlijk in
het hele betoog.’
Je zegt ook steeds: de regering luistert naar niemand.
‘Deze regering heeft de laatste anderhalf jaar niet veel geluisterd naar de
oppositie. We hebben best succesjes geboekt, maar daar stonden helaas
weer veel grotere bezuinigingen tegenover. Het CDA zegt nog steeds met
ons mee te doen te zorgen dat de huisarts niet onder het eigen risico gaat
vallen en we hebben de coalitie waarschijnlijk mee om de bezuinigingen
op onderwijsachterstanden terug te draaien. Ze doen alsof ze dat zelf ver-
zonnen hebben, maar het zijn natuurlijk allemaal dingen waar wij al ander-
half jaar lang voor pleiten. Dus misschien moeten we die successen veel
actiever uitdragen. De grote lijn is dat dit kabinet gewoon ‘doordendert’.
En ook ik vind niet dat je als politicus of als kabinet je oren moet laten
hangen naar de samenleving en alleen maar doen wat van je gevraagd
wordt, maar ik ben ervan overtuigd dat een heleboel van de dingen die dit
kabinet wil, gewoon vele malen beter gedaan zouden kunnen worden door
samen te werken met allerlei groeperingen uit de samenleving en niet
door die confrontatie te kiezen. En ook hier is het rare dat het altijd een
klassiek verwijt van rechts aan links was dat links een overmatig vertrou-
wen had in het vermogen van politiek om vanuit Den Haag alles centraal
te regelen en alles en iedereen over te slaan, maar je ziet nu dat rechts zelf
die fout maakt.’
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‘Als je partijleider bent, heb je 
een verantwoordelijkheid die 
je niet zomaar kunt afleggen’



De reactie van het kabinet op de Beterbegroting was: jullie kijken naar
de korte, wij naar de lange termijn…
‘Ja. Daar hadden we ons op voorbereid! We hadden harde cijfers en
berekeningen van het Centraal Planbureau om te laten zien dat dit geen
‘korte termijn lapwerk’ is, maar gewoon structureel beter. En dat komt
omdat wij niet bang zijn om een paar heilige huisjes aan te pakken. En
die hebben vooral te maken met belastingen voor mensen met hoge
inkomens.’
Wat is voor jou het allerbelangrijkste issue uit de Beterbegroting?
‘Ik erger me enorm aan het feit dat die discussie over de crisis in de ver-
zorgingsstaat alleen maar gaat over het feit dat er mensen zijn die teveel
profijt trekken van de verzorgingsstaat. En zelfs die discussie wordt
maar half gevoerd. Maar laten we niet vergeten dat de andere helft van
de discussie moet zijn dat er ook mensen zijn die op dit moment nog
steeds te weínig krijgen van de verzorgingsstaat. En de verzorgingsstaat
was er toch ook vooral op gericht om juist de mensen die het meeste in
de knel zitten in ieder geval een fatsoenlijk bestaan te geven. Nou, als je
dan ziet dat het voor sommige gehandicapten op dit moment onmoge-
lijk is om door Nederland te reizen, dat er dementerende ouderen wor-
den vastgebonden omdat er gebrek aan personeel is, er zieke jongeren
in gevangenissen terechtkomen, omdat we in de jeugdzorg de capaciteit
niet op orde hebben… Dan zeg ik: de verzorgingsstaat faalt zelfs voor de
mensen waar ‘ie voor bedoeld was! En die helft van de discussie hoor ik
veel te weinig in de Nederlandse politiek. Ik sta bekend als iemand die
voor veel mensen veel te redelijk en te beschaafd is, ook in het politieke
debat, maar als je me kwaad wilt krijgen, moet je hierover beginnen.’
Komt het nog goed met dit kabinet, denk je, of is het einde in zicht?
‘Je moet nooit het einde van een kabinet voorspellen, want dan zullen ze
er alles aan doen om te zorgen dat je het mis hebt. Als oppositiepartij
moet ik er, helaas, altijd vanuit gaan dat het kabinet de rit uitzit. Want
als ik denk dat ze snel zullen vallen, dan word ik lui, ga ik zitten wachten
en dan zul je zien dat het niet gebeurt. We moeten mentaal ingesteld
zijn op verkiezingen in 2007. Maar ik hoop enorm dat ze eerder komen!
Verder moeten we er rekening mee houden dat als het met de economie
iets beter gaat, het kabinet zal doen alsof dat allemaal door hen komt.
En dat er in het verkiezingsjaar allemaal cadeautjes uitgedeeld zullen
worden aan allerlei mensen en groepen om te doen vergeten wat het
kabinet deze jaren gedaan heeft. Ik reken op het geheugen van de men-
sen!’
Wat doe jij eigenlijk de hele dag?
(lacht) ‘…De maandag is inmiddels nationaal bekend: dat is de papa-
dag! En het lukt, al is het een slopende ervaring omdat ik natuurlijk geen

minuut minder werk. Dus dat moet op andere tijden. Iris claimt me, en ze
heeft gelijk!
Op ‘normale dagen’ sta ik rond kwart voor zeven op, doe ik vaak Iris haar
eerste luier om en probeer ik voor half acht in de auto te zitten. Als ik rond
half negen in Den Haag aankom, heb ik alle kranten gelezen en de eerste
telefoontjes naar nog niet wakkere collega’s gepleegd. Tussen half negen en
tien kan ik wat dingen wegwerken en tussen tien en vier zit mijn agenda
barstensvol met afspraken. Soms ga ik met iemand lunchen om bij te pra-
ten. We hebben de taken zo verdeeld in het fractiebestuur dat er gelukkig
ook een heleboel dingen zijn waar ik me in eerste instantie niet mee bezig
hou. Ik bemoei me, vergeleken met voorgangers, iets minder met de fractie
en iets meer met het inhoudelijke debat, het optreden naar buiten toe. Dat
hoort ook zo, vind ik. Ik kom minstens twee avonden per week niet thuis.
Dan werk ik door of ga het land in. Op de andere avonden probeer ik mijn
dochter zelf in bed te leggen. En dan is het eten, een kop koffie en zo rond
half negen, negen uur weer aan het werk.
Je moet proberen een paar heel scherpe lijnen te trekken tussen publiek en
privé. Op sommige momenten ben ik er voor mijn kind of voor het gezin.
Dat heb ik afgesproken. De maandag- en woensdagavond weten ze thuis
dat ze niet op me moeten rekenen en donderdag en vrijdag zien we wel hoe
het loopt. Twee zaterdagen per maand ben ik ook foetsie.
Je móet afspraken maken en je er keihard aan vasthouden. Dat is moeilijk.
Van beide kanten. Maar het helpt, al haalt het wel een boel spontaniteit weg
uit het leven. Ook laat ik heel weinig journalisten toe tot mijn privéleven. Ik
vertel wel eens wat over het vaderschap en over Iris, maar ik ben gelukkig
nooit met haar op de foto gezet.’
Ze hebben het vast geprobeerd.
‘Ja, de roddelpers rijdt gewoon langs en zit in de bosjes. Dat maken we wel
mee. Maar je moet de politiek niet je privéleven laten binnendringen. En
andersom ook niet, al is dat moeilijk, omdat ik zie dat – in zekere zin ben ik
daar een exponent van – de persoonlijkheid van politici steeds belangrijker
wordt voor mensen. Ik ben vrij open, maar wel echt over mezélf. Niet over
m’n vrouw of kind. Nee, ik krijg een boete van Barbara, elke keer als ik het
over haar heb. Misschien was deze opmerking al een boete waard…’ (lacht)
Hou je dit leven nog wel vol, als je je weer verkiesbaar
stelt voor het lijsttrekkerschap..?
‘We kijken, we zien wel. De grijze haren komen er voor iedereen
zichtbaar bij..!’
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‘Dit kabinet is de ideale
krabpaal om onze nagels
aan te scherpen’

interview
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kort

Ter gelegenheid van de Amerikaanse presidentsverkiezingen organiseerde het PvdA
Kenniscentrum in samenwerking met het Internationaal Secretariaat op 27 oktober jl. een
avondvullende bijeenkomst in Den Haag. Verschillende gasten analyseerden ingewikkel-
de thema’s: de rol van de economie, de gezondheidszorg, het homohuwelijk, abortus, de
rol van integriteit en het imago van kandidaten. Niets bleef onbesproken. Ondertussen
verblijft PvdA-campagnemanager Europese verkiezingen Marco Esser zelf in de VS. Hij
volgt de Kerry Campagne tot en met 2 november a.s., de dag waarop de verkiezingen
plaatsvinden. Esser doet verslag uit Ohio en Pennsylvania en volgt het jongste democrati-
sche congreslid. Lees het VS-campagnedagboek van Marco Esser op pvda.nl.

Amerikaanse Verkiezingen

De permanente Meer Rood op
Straat-campagne werd dit jaar
– vorig jaar trouwens ook al –
voor Prinsjesdag in een nieuw
jasje gestoken. Wouter Bos bek-
lom een rode zeepkist in Den
Haag en Amsterdam, presen-
teerde een Beterbegroting en
deelde de flyer Zo kan het ook
uit. Negen alternatieven voor
negen plannen van het kabinet
Balkenende II. Jan Peter Balken-
ende schreef ooit een boek met
de titel Anders en beter. En hij
had gelijk: het kan inderdaad
anders en beter! U kunt de flyer
Zo kan het ook bestellen bij
Inge Kliphuis, tel.: 020-5512148.

Straten Generaal

Wouter Bos bezoekt ‘Rode advocaat’
Oud-Kamerlid (en nog
steeds actief PvdA’er)
Marinus van der Goes
van Naters vierde op
8 september jl. zijn 103e
verjaardag. Fractie-
voorzitter Wouter Bos
kwam hem persoonlijk
feliciteren in zijn woning
te Wassenaar. De ‘Rode
advocaat’ uit Nijmegen
volgde in 1945 Drees op
als fractievoorzitter van
de SDAP en leidde in
1946 de eerste PvdA-
fractie.
Foto: Roel Rozenburg

De PvdA vestigt landelijk en lokaal de aandacht op
de uitwerking van de Wet Werk & Bijstand (WWB).
De gevolgen voor mensen met een gesubsidieerde
baan – de regelingen voor gesubsidieerde arbeid
zijn immers met de Wet Werk en Bijstand vervallen
– én de gevolgen voor de gemeenten die nu zelf
moeten bepalen wie er gesubsidieerde arbeid mag
verrichten, worden steeds duidelijker. Een aantal
PvdA Tweede Kamerleden heeft zich voorgenomen
de WWB in de praktijk nauwgezet te volgen. Doel is

waar mogelijk mensen te ondersteunen met
informatie maar ook tips, trucs en best practices.
Het netwerk richt zich op partijgenoten en anderen
die actief zijn in gemeenten, cliëntenparticipatie,
armoedebestrijding en vooral gemeentebestuur-
ders en raadsleden voor wie een nieuwe taak is
weggelegd. 

Netwerk Werk & Bijstand

Sinds kort kunt u op www.pvda.nl
de pagina ‘Mijn PvdA’ bezoeken.
Deze pagina is toegankelijk voor
alle leden en belangstellenden van
de Partij van de Arbeid en biedt
informatie ‘op maat’. Op dit
moment staan bijvoorbeeld de con-
gresstukken voor het congres op 11
december in Delft inclusief de
amendementen op de website. Het
is ook mogelijk te discussiëren over
het concept-beginselmanifest en de
Partijbestuurs-resolutie over
Immigratie en Integratie. ‘Mijn
PvdA’ heeft echter meer mogelijk-
heden. Zo kunt u ook uw persoon-
lijke gegevens, waaronder uw inte-
resses en deskundigheden invoe-
ren en actualiseren. Met deze gege-
vens kunnen wij u beter informeren
over voor u relevante zaken. Om de
pagina ‘Mijn PvdA’  te bereiken
moet u inloggen. Dit kunt u doen
door op de homepage van pvda.nl,
links onderaan onder het kopje
‘Mijn PvdA’, uw inlognaam en
wachtwoord in te voeren. Hierbij
kunt u ervoor kiezen uw wacht-
woord automatisch te laten
opslaan. Vervolgens drukt u op ‘ok’
en komt u op de pagina ‘Mijn
PvdA’. Omdat informatie nu direct
via pvda.nl beschikbaar is, vervalt
PvdAnet.nl.

Mijn PvdA

Bent u al enige tijd lid van de PvdA en
hebt u wat meer tijd te besteden? Of bent
u net lid en zit u vol ambitie om de PvdA
te versterken? Dan is de ROSA-leergang
iets voor u! De ROSA-leergang, genoemd
naar de legendarische voorvrouw uit de
Socialistische Internationale, is een lande-
lijke cursusreeks voor iedereen die actief
wil worden, wil leren debatteren over poli-

tiek en díe vaardigheden wil leren die van
pas komen in het politieke bedrijf. Denk
aan het organiseren van een politiek café,
het schrijven voor de PvdA-website, cam-
pagnevoeren en nog veel meer. 

ROSA-leergang

U Kijk voor meer info op
www.pvda.nl > netwerken

U
Kijk voor meer info op
www.pvda.nl > partij & leden
> opleidingen
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5 vragen aan… MARIJE LAFFEBER (30),
internationaal secretaris en
afkomstig uit een ‘rode familie’,
is al zo’n twaalf jaar actief lid van
de PvdA. Ze houdt van politiek,
Nederland, mensen én pasta.
Zegt altijd trouw te blijven aan
haar eigen idealen en vindt dat
de PvdA nooit meer ’t contact
tussen partijvertegenwoordiging
en samenleving mag verliezen…

1 Typisch Marije..? 
‘Optimistisch! En een doorzetter met hart voor de
partij. Maar ook: op ’t laatste nippertje. Ik kom soms
iets té precies op afspraken.’ 

2 Hoe scheid je politiek en privé? 
‘Je moet zien te voorkomen dat je privé alleen nog
maar praat over je werk. Ik heb veel vrienden die niet
actief zijn in de politiek. Met hen en familie spreek ik
veelal over andere zaken. Over boeken, eten en de
vraagstukken van het leven bijvoorbeeld. Feit is wel
dat politiek eigenlijk alle aspecten van het leven
raakt. Zelfs in de tram of in de buurtsuper heb je het
er daarom nog wel eens over. Maar over het alge-
meen probeer ik werk en privé toch zoveel mogelijk
te scheiden. Heb ik een verjaardagsfeestje, dan wil ik
het vóór elven nog wel eens over politiek hebben.
Maar daarna zeg ik: jongens, ’t is elf uur geweest.
Einde werkdag, tijd voor voetbal en dat soort onder-
werpen!’

3Waar heb jij slapeloze nachten van? 
‘Van niets. Ik slaap over het algemeen goed. Maar ik
zou slapeloze nachten hebben als het niet goed zou
gaan met mijn dierbaren.’

4Weleens door een geliefde 
in de steek gelaten voor de Partij? 
‘Nooit.’

5Wat doe je over een jaar of tien? 
‘Geen idee! Ik heb geen verborgen ambities, alleen
dromen. Ik hoop dat ik over tien jaar ook gezond en
gelukkig ben. En dat ik nog steeds iets doe wat ik
leuk vind. In de politiek – of niet. Ik heb nooit gewe-
ten wat ik later wilde worden en weet dat nu nog niet.
Ik heb altijd veel geschreven. Misschien dat ik ooit
een boek schrijf over het leven van mensen, fictie, dat
lijkt me leuk. Of schilderen. Ik was er goed in op de
middelbare school. Wie weet pak ik het palet en de
kwast nog wel weer eens op..! Maar zolang er
onrecht is in de wereld blijft politiek toch wel mijn
grootste passie, vermoed ik.
Mijn motto: pluk de dag! Ik ben geen planner, maar
neem ’t leven zoals het komt. Voor mij is iedere dag
dat ik gezond ben, met plezier naar mijn werk ga en
met mijn dierbaren mag zijn een feestdag!’

Tekst Daniëlle van der Wekken  Foto Tessa Posthuma de Boer
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Wouter Bos: ‘Het kabinet wil de ge-
zondheidszorg volledig aan de markt
overlaten, het hele zorgstelsel wordt
geprivatiseerd. Maar dan geef je wel alle
controle uit handen. We hebben een
minister van Verkeer gehad die haar
handen in de lucht stak omdat ze geen
invloed meer had op de prijs van trein-
kaartjes. Zoiets mag niet gebeuren in
de zorg. Ook in de toekomst wil ik de

minister van Volksgezondheid erop aan
kunnen spreken dat chronisch gehandi-
capten de zorg krijgen die ze nodig heb-
ben. Ik ben daar erg bezorgd over. De
mensen moeten ook mij als politicus
kunnen aanspreken op de kwaliteit en
toegankelijkheid van de zorg. Maar het
is de vraag of dat wel kan als bijvoor-
beeld alle ziekenfondsen commerciële
instellingen zijn geworden.’

De vertegenwoordigers uit het Dagboek Zorg zijn niet de enigen die zich
zorgen maken over de ons in het vooruitzicht gestelde marktwerking.
Wouter Bos liet aan het Algemeen Dagblad weten wat zijn bezwaren zijn
tegen de nieuwe ziektekostenverzekering van het kabinet.

PvdA  

De PvdA voert, als opmaat voor het
debat over de Zorgverzekeringswet in
de Tweede Kamer, een partijbreed

debat over de vraag ‘wat de contouren voor
een nieuw zorgstelsel’ moeten zijn.
De PvdA Projectgroep Zorg heeft onderzocht
hoe de gezondheidszorg er in Nederland voor
staat. Dit resulteerde in het rapport De zorg als
zorgenkind: onze diagnose, dat vorige maand
verscheen. Het rapport is tot stand gekomen
met bijdragen van vele partijleden op regio-
bijeenkomsten, expertmeetings, werk-
bezoeken, en reacties die via de website bin-
nen kwamen. Op regiobijeenkomsten is het
rapport inmiddels besproken. Op PvdA.nl
vindt momenteel een digitale discussie plaats.
Eén van de meest prangende vragen luidt:
‘Wat worden volgens de PvdA de contouren
van een nieuw zorgstelsel?’

VERVOLGRAPPORT
De uitkomsten van dit partijdebat worden
opnieuw door de projectgroep verwerkt in een
tweede rapport. Het kabinet zit ondertussen
niet stil en lanceert concrete plannen voor het
nieuwe zorgstelsel. De wijze waarop dit gere-
aliseerd moet worden, is nu punt van dis-
cussie. Straks in de Tweede Kamer, dit najaar
binnen de PvdA. In het vervolgrapport dat
deze winter verschijnt, zijn ‘betaalbaarheid’ en
‘toegankelijkheid’ de uitgangspunten. 

Fo
to

 H
ol

la
nd

se
 H

oo
gt

e

De Zorgverzekeringswet maakt

een einde aan het ziekenfonds.

Vanaf 2006 is iedereen verplicht

particulier verzekerd. De zorg-

verzekeraars, waaronder de

ziekenfondsen, moeten iedereen

accepteren en minimaal het

basispakket aanbieden met

eventueel aanvullende, vrijwillige

pakketten. De bedoeling is dat er

onder strenge voorwaarden meer

concurrentie ontstaat en mensen

zelf kunnen kiezen tussen

verzekeringsmaatschappijen. 

‘De Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN) constateert dat doordat
het kabinet de eigen verantwoordelijk-
heid en zelfredzaamheid in haar beleid
vooropstelt, de zwakkeren in de maat-
schappij meer en meer in de knel komen. 
‘Een beleid dat gericht is op het aanspre-
ken van mensen op hun verantwoorde-
lijkheden wint aan effect en geloofwaar-
digheid als er sprake is van een samen-

hangend pakket van maatregelen voor
diegene die het niet (geheel) op eigen
kracht redden. Mensen met een lichame-
lijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of
communicatieve handicap moeten dus
een beroep kunnen blijven doen op pro-
fessionele zorg en ondersteuning. Het
kabinetsbeleid voor 2005 lijkt hier onvol-
doende waarborgen voor te bieden.’

Zorg voor gehandicapten  
ieders verantwoordelijkheid

MEDIA

Bezwaren tegen
privatisering zorg

En in de Digitale Zorgkrant een veelzeggend berichtje van de
Vereniging gehandicapten Zorg (september 2004):

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT,  
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WET MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
De Projectgroep Zorg buigt zich óók over de
vraag hoe de langdurige Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ) het beste kan
worden georganiseerd en betaalbaar blijft.
Het politieke debat over de zorg is niet
beperkt tot het verzekeringsstelsel. Ook de
langdurige intensieve zorg voor ouderen,
mensen met een handicap en psychiatrische
problemen staat onder druk. Het kabinet wil
de AWBZ sterk afslanken en veel taken over-
dragen aan gemeenten via de Wet op de
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Het is geen gek idee om gemeenten een
belangrijke rol te geven in de ondersteuning
van mensen die zorg hebben. Maar het kabi-
net wil tegelijk sterk bezuinigen op de

AWBZ- uitgaven. Gemeenten krijgen dus
nieuwe taken, maar weinig geld om dat echt
goed te organiseren. Het kabinet wil ook de
rechten van groepen patiënten niet vastleg-
gen. Veel ouderen en gehandicapten voelen
zich erg onzeker over al die veranderingen
en ze voelen zich kwetsbaar. Iedereen heeft
er zelf, of in de familie- of vriendenkring
mee te maken. En iedereen maakt zich zor-
gen over het gebrek aan personeel in ver-
pleeghuizen of onvoldoende ondersteuning
voor mensen met een handicap. De PvdA
wil dat niemand zich in de steek gelaten
voelt. (Zie ook p. 25 over de WMO)

U kunt het rapport telefonisch bestellen: 020-5512155.
Downloaden kan ook: pvda.nl > partij&leden > partij-
discussies. De twintig stellingen voor discussie én de
forumdiscussie staan ook op de website.

platform

FORUM Het Forum op pvda.nl heeft een discussie aan het idee ‘basispakket’ gewijd 

met onder meer de vraag: ‘Wat hoeft er volgens u niet in een basispakket?’

Projectgroep Zorg

Opvallend in de discussie is dat veel mensen, gealarmeerd door
berichten uit de actualiteit, juist een lans breken voor bepaalde voor-
zieningen. Een enkeling durft het aan om een echte keuze te maken.
Zo schrijft Peter van Born: ‘Ik zou willen adviseren om mensen hulp-
middelen zelf aan te laten schaffen tot een bepaald maximum
bedrag. Uiteraard zal er voor mensen die in de bijstand zitten een

beperkte subsidie moeten zijn.’ Elly
Weel-van Ham vindt dat er helemaal
geen basispakket moet komen. Zij
schrijft: ‘Niks basispakket. Alle voor-
zieningen erin. De kosten stijgen,
dus kun je ook zorgen voor meer
inkomsten. De oplossing: nog meer
kijken naar inkomen en vermogen
om de eigen bijdrage vast te stellen.
Iedereen heeft recht op zorg (als dat
echt nodig is). Bijdragen naar in-

komen heffen is beter dan dingen afschaffen.’ Adje Stevens-van Irsel
laat weten ‘dat het belangrijk voor de PvdA is dat we het principe
van solidariteit en het draagkrachtbeginsel handhaven.’ Daarnaast,
zegt zij, mag er kritisch gekeken worden naar de inhoud van een
basisverzekering. Thuiszorg is een belangrijke en relatief goedkope
voorziening, waardoor mensen lang thuis kunnen blijven en minder
eenzaam worden. ‘De rollator mag wat mij betreft ter discussie
staan. Als je een fiets kunt kopen, kun je ook een rollator kopen. Kun
je dat niet, dan kan de gemeente bijspringen.’

Start Zoek Contact

   INTERNET EN REGULIERE MEDIA BIJ ELKAAR. DEZE KEER: ‘ZORG’ IN DE TOEKOMST

Foto Hollandse Hoogte

m.m.v. Angelina Scalzo, José Smits en Tessel Schouten

KENNISCENTRUM Het Kenniscentrum

van de PvdA nam het initiatief voor een Dagboek Zorg

Het dagboek bestaat uit gedegen praktijkonderzoek – gepubliceerd
op pvda.nl – dat een ‘röntgenfoto’ van de zorg opleverde. Eén van
de hoofdstukken in het dagboek is ‘marktwerking’. Uit de reacties
van professionals en patiënten blijkt dat er veel weerzin is tegen
marktwerking in de zorg.
Zo meldt het Dagboek Zorg over patiënt en marktwerking: ‘Er is
voor de patiënt een zwakke rol weggelegd als partij in de marktwer-
king. Het is hard nodig dat de patiënten als tegenpartij kunnen
functioneren voor de zorgaanbieders. Nu hebben patiënten weinig
middelen in handen om hun eisen kracht bij te zetten. In de plan-
nen van het kabinet is het juist de zorgverzekeraar die dit recht
krijgt. Omdat zij namens de patiënt met de zorgverleners onderhan-
delen. Toch zouden patiënten meer macht kunnen krijgen door ze
bijvoorbeeld beter inzicht te geven in de prestaties van zorgverzeke-
raars. Wat hebben ze precies te bieden voor welke prijs?’

Het Dagboek Zorg vindt u op www.pvda.nl > kenniscentrum, de discussie over

het basispakket op www.pvda.nl > forum. De Projectgroep Zorg heeft expliciet

laten weten de bijdragen van PvdA-leden aan het vervolgrapport bijzonder op

prijs  te stellen. Doe daarom mee aan de discussie op pvda.nl!
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Met de vaststelling van het
verkiezingsstandpunt
besloot het partijbestuur
dat de discussie nog niet

gesloten was. Om de discussie binnen de
partij te helpen werd een commissie in
het leven geroepen: de Projectgroep
Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing.
Deze projectgroep, ook wel de Commissie
Andeweg genoemd, kwam in juni van dit
jaar met een eerste deelrapport over de
‘gekozen burgemeester’. De Tweede
Kamerfractie heeft dit rapport afgewacht.
Toen de projectgroep hierin met een ver-
deeld advies kwam, besloot het partij-
bestuur deze zomer definitief dat er een
ledenraadpleging gehouden zou worden.

RAAD OF BEVOLKING
Er zijn twee modellen denkbaar van de
door de raad gekozen burgemeester:
1. Ten opzichte van de huidige situatie is
het het minst ingrijpend om alleen de

kroonbenoeming te schrappen: de keuze
door de gemeenteraad is dan niet langer
een voordracht, maar een gedefineerde
aanwijzing. Dit is in feite het voorstel uit
het huidige PvdA verkiezingsprogramma.
De bevoegdheden van de burgemeester
hoeven niet te worden veranderd. De
gemeenteraad blijft het belangrijkste
orgaan binnen het gemeentebestuur en
kan zowel burgemeester als wethouders
ontslaan. De rol van de burgemeester bij
de samenstelling van het college of de
opstelling van het programma blijft
beperkt. De burgemeester kan eventueel
voorzitter van de gemeenteraad blijven.
2. De gemeenteraad wijst de burgemees-
ter ook aan, maar dit is een bekrachtiging
van de kiezersuitspraak. Dat kan bijvoor-
beeld door partijen of combinaties van
partijen voor de raadsverkiezing een
burgemeesterskandidaat te laten voor-
dragen. De kandidaat van de grootste
partij, of van de grootste combinatie van

partijen, wordt opgedragen een nieuw
College van B&W te vormen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen weten de kie-
zers vooraf dat hun stem niet alleen de
samenstelling van de raad, maar ook de
aanwijzing van de nieuwe burgemeester
beïnvloedt. De kandidaat van de grootste
partij of combinatie wordt burgemeester
– onder voorwaarde dat die grootste par-
tij deel gaat uitmaken van de coalitie die
de gemeente gaat besturen. De formele
taken en bevoegdheden van de burge-
meester kunnen hetzelfde blijven; wel zal
hij eerder kleur bekennen en trachten een
portefeuille te krijgen die daarbij past.

Er zijn eveneens twee modellen denkbaar
van de door de bevolking gekozen burge-
meester.
1. Het voorstel van het kabinet: de burge-
meester wordt rechtstreeks door de
bevolking gekozen. Als geen kandidaat
meer dan de helft van de stemmen haalt,

De ‘gekozen burgemeester’: kiest de raad of de burger?

Binnen de PvdA wordt verschillend gedacht over de wijze waarop de burgemeester gekozen dient te worden.

Misschien dat de Tweede Kamerfractie zelfs afwijkt van het standpunt in het verkiezingsprogramma, dat

luidde: laat de gemeenteraad de burgemeester kiezen. Maar wanneer de Tweede Kamerfractie zou willen

afwijken van het verkiezingsstandpunt, zouden de leden geraadpleegd moeten worden. Het besluit tot een

ledenraadpleging werd uiteindelijk tijdens het partijcongres in december 2003 genomen. Het is voor het eerst

in de geschiedenis van de partij dat de leden zich uitspreken over een inhoudelijk onderwerp.

Democratische en Bestuurlijke Vernieuwing is door de PvdA benoemd als
een van de vijf ‘brandende kwesties’ in de samenleving waarover de partij
haar standpunten opnieuw tegen het licht wil houden en waarvoor zij
nieuwe oplossingen wil onderzoeken. Daarom is een projectgroep
Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing ingesteld die opdracht kreeg te
komen tot een ‘partijbrede discussie’. Deze discussie moet resulteren in
al dan niet hernieuwde standpuntbepalingen over de verschillende onder-
werpen die te maken hebben met het functioneren van de lokale, provin-
ciale en (inter-)nationale democratie, en specifiek om te komen tot ‘het
formuleren van concrete voorstellen voor actuele thema’s als de gekozen
burgemeester’.
De projectgroep Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing wordt gevormd

door: Rudy Andeweg (voorzitter), Lodewijk Asscher, Niesco Dubbelboer,
Mariëtte Hamer, Jetta Klijnsma en Klaas de Vries. De projectonder-
steuning is geleverd door Arjen Overbeek, Jan-Jaap van den Burg en Ton
Langenhuyzen.
De projectgroep is in het voorjaar van 2003 al begonnen met het voeren
van gesprekken met deskundigen. Mede naar aanleiding van deze
gesprekken heeft de projectgroep een eerste discussiestuk opgesteld over
de belangrijkste vragen waarvoor onze democratie zich gesteld ziet. Dit
discussiestuk vormde de basis voor het inleidende hoofdstuk van het
deelrapport. De projectgroep zal in de periode najaar 2004/ voorjaar 2005
over nog minimaal drie onderwerpen een advies uitbrengen, namelijk: het
kiesstelsel, de gekozen minister-president en het referendum.

De projectgroep Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing

Vraag het de leden
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volgt een tweede ronde tussen de twee
hoogstgeplaatste kandidaten. De taken
en bevoegdheden van de burgemeester
zijn grofweg dezelfde als de huidige. Wel
moet de burgemeester meer dan nu een
lokale regeringsleider worden, wat een
andere verhouding met de wethouders
met zich meebrengt. De burgmeester
heeft het voortouw in de collegeonder-
handelingen en draagt kandidaten voor
het wethouderschap voor bij de raad. De
raad kan die kandidaten afwijzen, maar

kan geen wethouders benoemen buiten
de voordracht van de burgemeester om.
De burgemeester blijft vooralsnog voor-
zitter van de raad, maar het kabinet heeft
een voorstel voor grondwetswijziging in
het vooruitzicht gesteld waarbij dat voor-
zitterschap wordt afgeschaft. De raad kan
de burgemeester alleen ontslaan door
daar tweemaal met een tweederde meer-
derheid toe te besluiten.
2. De vertrouwensrelatie tussen de burge-
meester en de door hem benoemde wet-

houders enerzijds en de gemeenteraad
anderzijds wordt losgelaten. Conflicten
tussen college en raad worden niet opge-
lost door het college te ontslaan, maar
door een striktere scheiding tussen de
bevoegdheden van de gemeenteraad
(algemene regelgeving en budgetrecht)
en van B&W (uitvoering). Hierbij past
niet dat de burgemeester voorzitter is van
de gemeenteraad. In dit model is de
gemeenteraad niet langer het ‘hoofd’ van
de gemeente. Dat zijn de burgemeester
en de raad samen. Ook hier verandert de
verhouding tussen de burgemeester en
de wethouders.

VOOR- EN NADELEN
Er zijn legio voor- en nadelen voor alle
varianten te noemen. Een aantal overwe-
gingen voor de door de gemeenteraad
gekozen burgemeester:
Nu is de gemeenteraad het hoofd van de
gemeente. Maar als de burgemeester óók
rechtstreeks door de burgers gekozen
wordt, zijn er twee gemeentelijke organen
die zich allebei op een uitspraak van
dezelfde kiezers kunnen beroepen. Je
krijgt ‘twee kapiteins op één schip’ en wat
schieten de burgers daarmee op?
Op dit moment profileert de burgemees-
ter zich niet als partijpoliticus, maar als
een bindende figuur die het belang van
de hele gemeente dient. In dat kader
bevordert hij de verschillende politieke
stromingen in de raad vruchtbaar samen
te werken. Een direct gekozen burge-
meester wordt per definitie de machtig-
ste persoon in het gemeentebestuur. Hij
presenteert een eigen programma. Hij
voert campagne voor zichzelf. ‘Het draait
altijd om bekendheid en geld’. De belang-
rijkste vraag is of de burger er beter van
wordt. De kiezers kunnen kandidaten
alleen beoordelen op hun verkiezings-
beloften. Daarbij blijkt dat vrouwen bij
directe verkiezingen nauwelijks aan bod
komen. Het machtscentrum wordt de
sterke man – of vrouw – die eens in de
vier jaar de meeste kiezers achter zich
weet te krijgen.
Polititeke partijen komen in een bekla-
genswaardige situatie, want de kiezers
weten dat de burgemeester een eigen
programma heeft én de belangrijkste per-
soon van het lokale bestuur wordt. De
wethouders worden afhankelijk van de
burgemeester, want die zoekt geen
geprofileerde wethouders. En: wie wil er
nog raadslid worden? 

achtergrondTekst Daniëlle van der Wekken  Illustratie Roel Venderbosch
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Een aantal overwegingen om de bevol-
king de burgemeester te laten kiezen:
Het overgrote deel van de bevolking geeft
aan de burgemeester zelf te willen kiezen.
De samenleving en de gemeentepolitiek
is de laatste jaren flink van karakter ver-
anderd. Mensen willen meer directe
invloed en politici kunnen afrekenen op
hun prestaties. En dat lukt praktisch niet
als de gemeenteraad de burgemeester
benoemt.
Veel mensen hebben een groot vertrou-
wen in de burgemeester. Dat is lastig,
omdat de verwachtingen vaak groter zijn
dan de burgemeester met zijn bevoegd-
heden waar kan maken. De positie van de
burgemeester sterker maken is een goe-
de zaak, maar dan moet je ook de
gemeenteraad versterken om zo een
gezonde tegenmacht te organiseren.
Als burgers een keus moeten maken tus-
sen de burgemeesterskandidaten maakt
dat de lokale politiek levendiger en boei-

ender. Dat zou de aandacht voor politieke
partijen en hun burgemeesters-
kandidaten doen toenemen.
Een direct gekozen burgemeester met
meer invloed betekent een forse aan-
passing. Je moet hiervoor dus de tijd
nemen en de financiering van de cam-
pagne van de burgmeesterskandidaten
goed regelen.
We kunnen de burgers best het vertrou-
wen geven dat ze hun eigen burgemees-
ter kunnen kiezen. Blijkt dat een verkeer-
de keus te zijn geweest, dan verliest de
burgemeester het vertrouwen en zal de
volgende keer worden ‘verslagen’. Ook
dat hoort bij een democratie. En het
schijnt in andere landen ook te werken.
De door de gemeenteraad gekozen bur-
gemeester blijft een te weinig transparant
proces met slechts indirecte invloed voor
de burgers.
Geen vernieuwing óm de vernieuwing,
maar durf de burger de ruimte te geven.
Als je het goed regelt, sluit een direct
gekozen burgemeester beter aan bij de
moderne tijd: meer invloed van mensen

op het bestuur van hun gemeente, vol-
strekte openheid en een gezonde druk
voor de burgemeester om beloften waar
te maken. Daar worden zowel de burgers
als de lokale democratie en het lokale
bestuur beter van.

LEDENRAADPLEGING
Als gezegd besloot het partijbestuur deze
zomer dat er een ledenraadpleging
gehouden zou worden over de aanstel-
lingswijze van de burgemeeester. (Voor
dit besluit heeft het partijbestuur gebruik
gemaakt van zijn zelfstandige bevoegd-
heid om tot een ledenraadpleging over te
gaan.) Bijzonder, want het was de eerste
ledenraadpleging die de Partij van de
Arbeid organiseerde over een inhoudelijk
onderwerp. Het bestuur had twee rede-
nen voor de ledenraadpleging. Als eerste
gaf een meerderheid van de leden van de
projectgroep Democratie en Bestuurlijke
Vernieuwing de voorkeur aan een door de
bevolking gekozen burgemeester. Dit
week af van het standpunt in het PvdA-
verkiezingsprogramma. Ten tweede bleek

dat de Tweede Kamerfractie vanaf deze
maand (oktober) bij een aantal gelegen-
heden zal moeten stemmen over grond-
wets- en wetsvoorstellen die allemaal ver-
band houden met het wel of niet invoe-
ren van een gekozen burgemeester.
Om ervoor te zorgen dat de leden zich
een mening konden vormen over het
vraagstuk van de gekozen burgemeester,
organiseerde het partijbestuur vier regio-
nale ledenbijeenkomsten voorafgaand
aan de ledenraadpleging.

Binnen de PvdA wordt dus heel verschil-
lend gedacht over de wijze waarop de
burgemeester gekozen dient te worden.
Met behulp van het rapport van de pro-
jectgroep Democratie en Bestuurlijke
Vernieuwing én de uitslag van de leden-
raadpleging formuleert de partij inmid-
dels een definitief standpunt.

(Bron: Burgemeester tussen bevolking en bestuur,

Deelrapport 1 van de projectgroep Democratie en

Bestuurlijke Vernieuwing)

achtergrond

‘Geen vernieuwing óm de vernieuwing; durf de burger de ruimte te geven’

Kijk voor meer info op de PvdA site:

www.pvda.nl

Start Zoek Contact
Leden konden van 2 t/m 12 oktober jl. hun stem uitbrengen. Op 13 oktober jl. is de uitslag bekend-

gemaakt. Voor meer info: zie www.pvda.nl. (Bij het ter perse gaan van Rood was de uitslag helaas nog

niet bekend.) Het eerste deelrapport Burgemeester tussen bevolking en bestuur van de PvdA-project-

groep Democratie en Bestuurlijke vernieuwing kunt u bestellen via 020-5512155. Downloaden kan ook:

pvda.nl > partij&leden > partijdiscussies. 
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rood in de regio

R
ieta (63) was acht jaar lang
gemeenteraadslid in Winters-
wijk en is al 26 jaar in verschil-
lende functies actief binnen
het dagelijks bestuur van de

Partij van de Arbeid. Ze heeft veel contact
met de statenfractie en is regiocoördina-
tor van Oost-Gelderland. In deze regio
worden vanaf 1 januari 2005 verschillen-
de kleine gemeenten samengevoegd tot
negen grotere. Daarom zijn er op 17
november gemeenteraadsverkiezingen.

Per 1 januari is de herindeling een feit.
Wat is uw rol geweest bij deze
herindeling?
‘Ik was vooral coördinerend bezig en heb
geprobeerd de verschillende afdelingen
bij elkaar te houden. Onderling is natuur-
lijk wel eens wat gekrakeel, dus het kost
moeite om daar eenheid in te krijgen. In
de nieuwe gemeente Berkelland is dit
goed gelukt. De PvdA-afdelingen van de
kerndorpen van deze nieuwe gemeenten
hebben erg goed samengewerkt en ze

zijn daar ook helemaal klaar voor de her-
indeling. Maar er zijn ook gemeenten die
amper klaar zijn. Dan moet je wel eens
zeggen: ‘Het is twee voor twaalf. Alsje-
blieft jongens, ga aan de slag! Maar dat is
toch allemaal goed gekomen.’

Wat verwacht u van de verkiezingen?
‘Het CDA is van oudsher ook een grote
partij in de regio, zeker in de plattelands-
gemeenten zoals in de Achterhoek. We
moeten alert zijn dat het niet de grootste
partij wordt en daarom moeten we ons
sterk maken dat de PvdA in de verkiezin-
gen een goede uitslag tot stand brengt.
De vlag staat er bij de PvdA momenteel
goed bij en we hopen natuurlijk op een
gigantische winst.  Maar dat wil niet zeg-
gen dat we moeten verslappen. Absoluut
niet.’

Hoe ziet de PvdA-campagne eruit?
‘De PvdA houdt in aanloop naar de ver-
kiezingen twee campagneslingers. In
deze slingers – een soort karavaan met
van dorp naar dorp trekkende politici –
doen onder meer PvdA-Kamerleden,
Europarlementariërs, statenfracties,
leden van het gewestelijk bestuur en ver-
tegenwoordigers van de nieuwe afdelin-
gen alle nieuwe gemeenten aan. We
hopen dat er veel Tweede Kamerleden
komen, vooral de Kamerleden die aan
Gelderland zijn toegevoegd.
Ook organiseren we samen met de
andere partijen in samenwerking met TV
Gelderland een grote tv-avond waarbij de
lijsttrekkers van alle partijen aanwezig
zullen zijn. Ik hoop dat Wouter Bos daar
ook bij aanwezig is, want mensen willen
hem toch graag zien!’

‘In de campagne leggen we de nadruk op
solidariteit. En we voeren op een ‘ouder-
wetse manier’ campagne: geen bijeen-
komsten in rokerige zaaltjes, maar
gewoon de straat op. Om met mensen te
praten over hun problemen. Dat probe-
ren we continu te doen, niet alleen vlak
voor de verkiezingen.’

U heeft al vele verkiezingen en campag-
nes meegemaakt en zit nu al 26 jaar in de
politiek. Wat is er zo leuk aan?
‘Ik ben denk ik een echte volksvertegen-
woordiger, ik hou van mensen. Vroeger
heb ik samengewerkt met Joop Den Uyl
en Hedy d’Ancona en dat waren toch wel
mooie tijden, wat socialer. Maar ik vind
niet dat ik daar op terug mag vallen. We
moeten er juist aan werken jongeren bij
de partij te halen. Jongeren zijn de toe-
komst!’

Waar bent u trots op?
‘Ik ben niet speciaal trots op iets. We heb-
ben het toch allemaal samen gedaan. Ik
ben wel trots op mijn gezin, dat me altijd
heeft gesteund. Ik kom uit een rood nest,
mijn oma was een echte SDAP’er. Mijn
moeder zegt nog wel eens: ‘Als ze dit had
meegemaakt, zou ze wel heel trots zijn
geweest.’

Rieta Hoffman: ‘Het belangrijkste is duidelijk zijn

en weten waar je voor staat.’

De mensen in deze rubriek staan normaal gesproken niet in de schijnwerpers maar zijn de

stille kracht van de partij. Zij zetten zich met hart en ziel in op lokaal of regionaal niveau en

kunnen dan ook met recht lokale helden worden genoemd. In de eerste aflevering van deze

rubriek een interview met Rieta Hoffman, tweede penningmeester van het dagelijks bestuur

van de Partij van de Arbeid van het gewest Gelderland. 

‘Jongeren zijn 
de toekomst’

Tekst Michiel Reijnen  Foto’s De Beeldredaktie (portret), Laurence Delderfield
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aan dat we als delegatie nadrukkelijk wil-
len opereren als schakel tussen de bur-
gers en de Europese autoriteiten. We
beginnen nu, direct na de vakantie, in
Limburg, het land van Camiel Eurlings.
We willen laten zien dat wij de band met
onze kiezers versterken en de lokale poli-
tieke kwesties willen doorgronden en her-
kennen. Vandaar uit ontwikkelen we onze
Europese politiek.’ 

Strijd tegen
drugsbaronnen
In Venlo werd de delegatie geïnformeerd
over de drugsoverlast. Venlo, een belang-
rijk logistiek en handelscentrum, strijdt al
jaren tegen talloze ‘illegale coffeeshops’
en de overlast van veelal Duitse drugstoe-
risten. Het gemeentebestuur probeert
met een integraal beleid, met private en
publieke investeringen en een intensief

overleg met de Duitse overheid de strijd
tegen de drugsbaronnen te winnen. 

In de middaguren splitste de PvdA-dele-
gatie zich in twee groepen. De ene groep
bezocht het kleine stukje van de IJzeren
Rijn, de spoorlijn die ooit de Antwerpse
haven verbond met het Duitse achter-
land, en de anderen lieten zich in
Heerlen informeren door de voorzitter
van de Kamer van Koophandel, Thijs
Wöltgens, over een Nederlands-Duits
bedrijventerrein wat door een klein
korenwolfje tot een mislukking veroor-
deeld werd. 
Aan het einde van de dag werd in een
politiek café onder het Vrijthof in
Maastricht druk gediscussieerd. Het
debat betrof de belemmeringen die men
ondervindt in het onderwijs in deze
grensstreek.

Na de Europese verkiezin-
gen keerde de Partij van
de Arbeid met zeven ver-
tegenwoordigers naar
Brussel en Straatsburg

terug. Met drie nieuwe PvdA-ers, Edith
Mastenbroek, Thijs  Berman en Emine
Bozkurt, is de delegatie van de
Nederlandse sociaal-democraten in het
Europees Parlement groter dan in de
vorige periode (van 6 naar 7). Bijzonder,
want het aantal Nederlandse volksverte-
genwoordigers in Brussel/Straatsburg is
van 31 naar 27 teruggegaan als gevolg
van de uitbreiding van de Europese Unie
met tien nieuwe lidstaten.

Max van den Berg, delegatieleider,
is enthousiast over de nieuwe ploeg. Op
weg van Venlo naar Heerlen zegt hij:
‘Deze maandelijkse werkbezoeken tonen

PvdA-delegatie Europees Parlement op werkbezoek in Limburg

Brussel – Limburg is de eerste provincie die de vernieuwde delegatie van de PvdA in het Europees

parlement op bezoek kreeg. Voortaan brengen de PvdA europarlementariërs elke maand een werkbezoek

aan een provincie om de contacten met lokale afdelingen en kiezers te onderhouden én te versterken.

Aftrap in Limburg
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Max van den Berg is delegatieleider, lid van de
Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en
plaatsvervanger in de Commissie Internationale
Handel en de Subcommissie Mensenrechten. Hij
maakt deel uit van de EP-delegatie voor de Andes
Gemeenschap en de ACS-landen. Als delegatieleider
is hij aanspreekpunt voor de Partij van de Arbeid in
het hele land.

Jan Marinus Wiersma is vice-voorzitter
van de PES-fractie en lid van de Commissie
Buitenlandse Zaken en de subcommissie voor
Veiligheid en Defensie. Jan Marinus Wiersma
maakt deel uit van de EP-delegatie voor Roemenië
en Moldavië. Hij is contactpersoon voor de PvdA
in de provincies Zuid-Holland en Gelderland.

Edith Mastenbroek maakt deel uit van de
Commissie Begrotingscontrole en de Commissie
Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse
Zaken. Bij de Commissie Juridische Zaken is zij
plaatsvervangend lid. Voorts maakt zij deel uit van de
EP-delegatie voor Israël en is ze het aanspreekpunt
voor de provincies Flevoland en Utrecht.

Dorette Corbey is lid van de Commissie
Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid
en plaatsvervangend lid van de Commissie
Industrie, Onderzoek en Energie. Dorette Corbey
maakt deel uit van de PE-delegatie voor China en is
binnen de PvdA-delegatie verantwoordelijk voor de
provincies Friesland en Noord-Holland.

PvdA-Europarlementariërs 
en hun portefeuilles

De nieuwe delegatie van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement bestaat uit zeven leden. Dankzij

voorkeurstemmen nam Emine Bozkurt de plaats in van Lily Jacobs, die als zevende op de verkiezingslijst stond.

Na lange onderhandelingen in het Europees Parlement zijn de taken in de fractie verdeeld.

Tekst Jan Schuurman Hess   Foto Johannes Timmermans e.a. 

Met Thijs Berman heeft de Partij voor de
Arbeid sinds lange tijd weer een lid in de
Commissie Landbouw in het Europees
Parlement. Hij is bovendien plaatsvervangend
lid voor de Commissie Regionale Ontwikkeling,
maakt deel uit van de EP-delegatie voor de
Oekraïne en is het aanspreekpunt voor de PvdA
in de provincies Groningen en Drenthe.

Ieke van den Burg is coördinator (woordvoerder
van de PES) van de Commissie Economische en
Monetaire Zaken en plaatsvervangend lid van de
Commissie Interne Markt en
Consumentenbescherming. Zij maakt deel uit van de
EP-delegatie voor Australië en Nieuw-Zeeland en heeft
de provincies Brabant en Limburg in haar portefeuille.

Emine Bozkurt is lid van de Commissie
Werkgelegenheid en Sociale Zaken en de
Commissie voor de Rechten van de Vrouw. Zij is
plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur
en Onderwijs, maakt deel uit van de EP-delega-
tie voor Turkije en is verantwoordelijk voor
Overijssel, Zeeland en Amsterdam.

Kijk voor meer info op de PvdA site:

www.pvda.nl of

www.pesdelegatie.nl

Start Zoek Contact

rood in europa
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Co Verdaas, PvdA Tweede-Kamerlid: 
‘Voor mij is het een soort oergevoel wat
maakt dat ik in de politiek terecht ben
gekomen. Ik kom uit een typisch arbei-
dersnest. Basisschool was de hoogst
genoten opleiding in de hele familie. En
het gevoel dat je mensen de ruimte moet
geven om hun talenten te benutten, los
van afkomst, geld of wat dan ook; dat is
heel essentieel voor mij. Dat is mijn oer-
gevoel in de politiek. Het oergevoel waar-
uit ik handel is haast instinctief. Ik denk
daar niet bij na. Ik maak ook wel compro-
missen –  dat moet in de Nederlandse
politiek. Maar ik doe nooit mijn eigen
oergevoel geweld aan.’

Loes Ypma, gemeenteraadslid in
Woerden en voormalig voorzitter van de
Jonge Socialisten: 
‘Een busverbinding met Utrecht, een
coffeeshop en condoomautomaten. Dat
vond ik goede doelen. Ik vond dat die er
moesten komen in Woerden. Ik heb me
aangesloten bij een club om dat te
bereiken. Met resultaat. En zo kwam ik
in de politiek.
Maar we hebben ook eens een folder
gemaakt voor alle jongeren die voor het
eerst gingen stemmen. Daar hadden we
veel werk ingestoken. Die folder werd
niet opgestuurd omdat de gemeente-
raad de wet op de privacy belangrijker

De beginselen van PvdA politici

Wat hebben het oergevoel van Co Verdaas, de rechttoe rechtaan
solidariteit van Hans Simons en de wens van Loes Ypma om veel voor
elkaar te krijgen met elkaar te maken? Het zijn alledrie ‘beginselen’.
Ofwel: zelfgedefinieerde politieke uitgangspunten waaraan deze politici
hun werk in de dagelijkse praktijk toetsen. Het Centrum voor Lokaal
Bestuur maakte een film over de beginselen van achttien PvdA politici.

Co Verdaas (38):
‘Maar uiteindelijk doe ik wel
zaken met mijn hoofd,
anders bereik je nooit iets.’

(Portretten zijn video-stills
uit de film over de
beginselen van de PvdA)

EEN JAAR
beginselconcept
Op het partijcongres van zaterdag 13 december 2003
werd in de wandelgangen een bijeenkomst georgani-
seerd met de leden van de beginselprogrammacommis-
sie. De discussie stond onder leiding van oud-partijbe-
stuurslid Jan van Zijl. Willem Witteveen, voorzitter van
de beginselprogrammacommissie uit 2001 gaf de aftrap.
Hij sprak over de lessen die de PvdA kon leren van het
vorige – op een congresuitspraak gestrande project.  

Eén woord: links 
De bijeenkomst begon met het voorlezen van de
column van Jan Mulder die dag in de Volkskrant. ‘Waar
staat Bos nu? Wat wil voorzitter Koole? Drie A4-tjes?
Eén? Zijn er dwarsverbindingen tussen de verschillende
leden van de beginselcommissie en de rest van de par-
tij, wat eindeloze discussie oplevert?
Mu heeft de oplossing voor alle problemen: schaf het
beginselprogramma af, ontbind de beginselcommissie,
hou je ver van de nieuwe concepten, mijd de brede
debatten, laat de A4-tjes de A4-tjes. Vaar op een woord.
Eén woord: Links. Probeer het eens!’

Eerste concept
Op 1 mei 2004 presenteerde de PvdA Commissie
Beginselen het eerste concept van het Beginselmanifest.
Het eerste concept was een poging de discussie over de
beginselen in gang te zetten. Velen hebben gereageerd
tijdens de vier regionale bijeenkomsten die de PvdA
organiseerde. Ook via de website hebben veel leden hun
commentaar geleverd en suggesties gedaan. De
Commissie heeft zoveel mogelijk commentaren en sug-
gesties verwerkt, soms zelfs complete teksten overgeno-
men. Het tweede concept Beginselmanifest is hiervan
het resultaat. Aan de hand van de amendementen die
tot twee weken geleden zijn ingediend verschijnt op vrij-
dag 19 november a.s. het derde concept dat op 11
december 2004 wordt voorgelegd aan het congres.
Eén woord, zoals Jan Mulder suggereerde, is niet gelukt.
Een bondig document is het echter wél geworden.

U kunt het beginselmanifest telefonisch bestellen: 020-
5512155. U kunt het document ook downloaden via
www.pvda.nl > concept beginselprogramma.

Via de website kunt u de beginselprogramma’s van vele
partijleden lezen in het Forum over de beginselen. Zeer
de moeite waard zijn ook de beginselen van schrijvers
Adriaan Jaeggi, Marcel Verreck en Stijn Aerden. Alledrie
te vinden – op bovengenoemde wijze – op www.pvda.nl. 

De film (op cd-rom) is tegen kostprijs te bestellen via de
ledenadministratie van de PvdA: 020-5512290. Het
bestelnummer is 860; de prijs € 5,00.

Een soort



maart 2004 ROOD 21

vond dan het informeren van nieuwe
kiezers. Heel frustrerend.’

Hans Simons, oud-wethouder in
Rotterdam en oud-staatssecretaris:
‘Voor mij komt het voort uit een familie-
traditie. Mijn vader was van
Surinaamse afkomst, mijn moeder van
Brabantse afkomst en ons gezin was
sterk onderling verbonden, met gevoel
voor rechtvaardigheid en een open deur
voor iedereen. Er werd altijd voor drie
mensen meer gekookt dan er in huis
waren. Dat was de Surinaamse inbreng
van mijn vader en de Brabantse harte-
lijkheid van mijn moeder.
Als staatssecretaris had ik de portefeuil-
le Gezondheidszorg, daarin kwamen
veel van mijn idealen samen. Gelijke
toegang, voor zo iets essentieels als
gezondheidszorg. Voor iedereen betaal-
baar. Beetje rechttoe rechtaan solidari-
teit. Helaas vandaag de dag wat verder
uit het zicht, maar het zou toch wel de
norm moeten zijn.’

Kom ook naar de film!

Kijk voor meer info op de PvdA site:

www.pvda.nl

De film over de beginselen van deze én vijftien andere politici wordt
vertoond op het partijcongres van 11 december aanstaande. U kunt
’m ook bekijken op pvda.nl. (Klik op het driehoekje ‘beginselen &
politici; achttien stuks’ in het blauwe vlakje rechtsboven.)
Aan het project werkten de volgende politici mee: Marleen Barth,
Loes Ypma, Khadija Arib, Ruud Koole, Aleid Wolfsen, Wouter Bos,
Marijke van Hees, Piet Bijl, Co Verdaas, Margriet Meindersma,
Marc Calon, Anita Andriesen, Edith Mastenbroek, Peter van de
Velden, Kim Putters, Harry van den Bergh en Ahmed Aboutaleb.

Loes Ypma (23):
‘Ik wil laten zien dat ik
kennis heb, vaardigheden
heb en er stá voor een
groep mensen die ook
belangrijk is: jongeren!’

Hans Simons (56):
‘Grote systemen, grote optochten,
grote manifestaties maar je buurman
niet kennen. Daar heb ik altijd een
grote mate van argwaan tegen gehad.’ 

achtergrond

oergevoel

Tekst Tessel Schouten  Stills Moonscaping

Start Zoek Contact
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Van iets schijnbaar alledaags of onbeduidends
een revolutie maken, geschiedenis schrijven:
De introductie van de krentbol markeerde tevens
een omslag in onze arbeidsverhouding. Dat
typeert Meester in de hygiëne, een boek over
een tobbende student werkzaam voor de
Thuiszorg bij negen oude mensen in de kom-
mer en kwel van hun Hollandse interieurs.

Als ik haar terechtwees vanwege borrelnoten
rondom de poten van haar stoel of meer in het
algemeen over haar vuilmakerij klaagde, glim-
lachte ze. ‘De volgende week een beetje beter
opletten, hè?’ schreeuwde ik in haar oor. Dat
vond ze heerlijk. We waren een rustpunt in
elkaars leven, zij althans wel in het mijne.

Meester in de hygiëne brengt de rust versus
chaos van ogenschijnlijke futiliteiten die groot
kunnen worden in het stille leven van een
oudere mooi in beeld. De band die Bonne
– student en ‘hulpie’ – met zijn cliënten op-
bouwt, is intens, maar bestaat naast weder-
zijds respect en diepe bewondering vooral uit

één grote relativering. Zo voelt hij een oprecht
verdriet als Elisabeth Waghto, al jaren ‘zijn
mevrouw’ overlijdt, maar gooit hij haar glazen
papegaai, meegenomen als aandenken en uit
beleefdheid, op weg naar huis al in de glasbak.
Hoe waardevol en onmisbaar Thuiszorg is
voor ouderen, komt in dit overigens van tijd
tot tijd ook zeer grappige boek pijnlijk sterk
naar voren. De concrete hulp maar vooral aan-
wezigheid van iemand in het dagelijks leven
van een oudere, geeft een meerwaarde aan het
leven. Bonne laat de oudere meer in zijn waar-
de dan de veelal betuttelende kinderen. Hij

leert van zijn cliënten en plaatst ze op een
voetstuk. Zelf wordt hij ook vereerd: Van
Wifferen, eenennegentig jaar, ooit eigenaar
van een florerend speciaalhuis in hengelsport-
artikelen en zichzelf een ‘gekend en geëerd
man’ noemende, ‘bazuinde aan iedereen die
er oren naar had rond’ dat hij verliefd op zijn
hulp was. Van Wifferen wilde niet geloven dat
Bonne hem ooit zou verlaten. Toen het zover
was, werd hij kort na diens vertrek onhandel-
baar en naar een kliniek gebracht.
Er gebeurt niet zoveel, en tegelijkertijd van
alles in Meester in de hygiëne. Kleine verhaallij-
nen over grootse situaties. Schilderachtige
beschrijvingen en kordate typeringen wisselen
elkaar af, soms een rake relativering tegen. Dat
ontroert, en zorgt ervoor dat de ogenschijnlij-
ke clichés die de verschillende hoofdpersonen
her en der uitroepen je nog lang bijblijven.
Meester in de hygiëne is een verrassend,
goedgeschreven debuut over een weinig voor
de handliggend onderwerp: thuiszorg en
ouderen. (DW)

Uitgeverij Augustus, € 18,50

285 blz. ISBN 90-457-0391-2

In de samenleving voltrekt zich ontegenzeggelijk een verharding in de
benadering van ‘de allochtoon’. Vanuit het beeld dat de islam een
bedreiging en bron van terreuractiviteiten is, zie je dat over de brede
linie de tolerantie voor ‘mensen van buitenlandse komaf’ afneemt. 
Lees de ingezonden brieven in Metro (het gratis krantje in de trein).
Driekwart gaat over allochtonen, al dan niet van islamitische achter-
grond. De toon is over het algemeen negatief. Je schrikt je rot: dit is
blijkbaar de gangbare mening van zovele Nederlanders.
Inburgering is prima en er worden veel zinnige dingen over gezegd. Het
idee van ‘tweerichtingverkeer’ dat op het Forum van de PvdA-website
werd geopperd: ‘Een inburgeraar kan nooit op eigen houtje integreren.’
Gelukkig zijn er veel mensen die dat op een of andere manier onder
woorden brengen.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat de integratie bevorderd kan worden door
diploma’s van buitenlandse opleidingen te erkennen. Veel politiek
vluchtelingen zijn hoger opgeleiden en kunnen meer dan vuilnisbakken
legen. Hoeven we ook niet meer te zeggen dat ze te lui zijn om te
werken.
Er zijn echter ook reacties waarin ik een zeer geringe tolerantie hoor. ‘Ze
houden hun tuin niet netjes’. Inderdaad, er zijn allochtonen die hun tuin
niet netjes houden. Dat geldt mijns inziens voor grote groepen mensen
in sociale achterstandsbuurten. En niet alleen daar, ook studenten kun-
nen er wat van. Maar wat doen ‘de allochtonen’ in de betere buurten?

Rood heeft ruimte voor een goed betoog. Rood stelt graag iets aan
de kaak. In de rubriek Opinie kunt u uw ei kwijt. Heeft u een uitge-
sproken mening, of iets anders te zeggen dan wat al gezegd is over
een maatschappelijk of politiek thema? Zet uw betoog op papier en
stuur het ons: Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam,
of per email: rood@pvda.nl.

opinie

Integratie: meet niet met twee maten

uitgesproken

En daar zit ‘m dus de crux: het begint erop te lijken dat we steeds meer
met twee maten meten. De allochtoon moet goed Nederlands kunnen
spreken en schrijven, voorbeeldig (Nederlands?) gedrag vertonen, want
anders wordt hij gestraft. 
Wat zouden we een hoop problemen minder hebben als we diezelfde eis
aan iedere ‘autochtoon’ stellen (en iedereen die niet aan die eis voldoet
ook over de grens zetten).
Ik woon sinds mijn eerste levensjaar in Nederland. Ik ben Nederlander in
hart en nieren en heb me altijd zo gevoeld, zo gepresenteerd. Een goed
voorbeeld van integratie, zou je zeggen, maar de laatste tijd voel ik me
steeds meer ‘allochtoon’. En dat is niet omdat ik zoveel veranderd ben!

Peter Ramautarsing (39) is bestuurskundige/ interim-manager

Meester in de hygiëne van Anton Valens
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‘Vadertje Drees’ wordt gezien als

de belangrijkste naoorlogse

politicus onder wiens leiding de

dekolonisatie en wederopbouw

van Nederland plaatsvonden.

Drees was een overtuigd sociaal-

democraat. Tien jaar lang was hij

premier van brede coalities

waarvan de PvdA en de KVP

(Katholieke Volkspartij) de kern

vormden. Uiteindelijk brak hij in

de jaren ’70 met zijn partij, de

PvdA, uit onvrede over de koers.

Willem Drees sr. voor het voetlichtTekst Daphne Paris  Foto’s Spaarnestad Fotoarchief e.a.

‘Niet alles kan,
en zeker niet alles tegelijk’

Willem   
Drees

Drees zou Amerikaanse inspecteurs
voor de Marshall-hulp tijdens een
bezoek met thee en mariakaakjes
hebben onthaald.
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Jacques Wallage, burgemeester van Groningen en getrouwd met een kleindochter van Drees:
‘Ik herinner me Drees vooral als een man die zich altijd aan de rechtstaak wilde houden. We spraken er een keer
over dat er destijds in Rotterdam een plan was om een ‘hoerenboot’ te laten maken. De wijk waar de prostituées
zich ophielden, zou op deze manier bevrijd worden van de overlast. Ik zag wel iets in het plan, maar Drees wees het
idee af met de woorden: ‘Denk je dat het daarmee dan minder illegaal is?’ Hieruit blijkt hoezeer Drees zich liet lei-
den door principes. Dat blijkt ook uit het feit dat Drees in de zeventiger jaren, nadat hij had gebroken met de PvdA,
nooit lid is geworden van een andere politieke partij. Hij bleef een socialist en wilde alleen lid worden van een poli-
tieke partij die ook lid van de Socialistische Internationale was.

ZUINIG OP ANDERMANS GELD  Drees’ zuinigheid kwam volgens Wallage vooral voort uit het besef dat hij als
staatsman het geld van de mensen beheerde. ‘Hij was vooral zuinig op andermans geld’. Hier bestaan verschillende
anekdotes over die, alhoewel niet allemaal waarheidsgetrouw, wel degelijk illustratief zijn voor zijn persoonlijkheid
als staatsman. Bekend is bijvoorbeeld dat hij Amerikaanse inspecteurs voor de Marshall-hulp tijdens een bezoek
onthaalde met mariakaakjes. Dit zou het bezoek alle reden hebben gegeven te veronderstellen dat Nederland het
financieel wel op een rij had. Er werd immers zuinig omgesprongen met de middelen die er waren. Zijn vrouw weer-
spraak overigens dit verhaal: ‘Als er gasten waren kregen ze altijd roomboterkoekjes.’ In zijn privé-leven echter had
Drees wel degelijk veel voor anderen over. Wallage: ‘Met verjaardagen gaf hij altijd royale cadeau’s.’

Willem Drees was een zeer belangrijk staatsman in de naoor-
logse politiek. Hij speelde een belangrijke rol in de dekolonisa-
tie en wist Nederland weer op de rails te zetten. Alhoewel hij

in deze wederopbouw een echte sociaal-
democraat was, was hij zich bewust van zijn
beperkingen. ‘Niet alles kan, en zeker niet
alles tegelijk’ is dan ook een bekende uit-
spraak van hem.
Drees bracht zijn jonge jaren in Amsterdam
door. Hij begon als stenograaf, maar werd
later SDAP-wethouder in Den Haag. In de
jaren die daar op volgden was hij lid van de
Tweede Kamer, minister en minister-presi-
dent. Voor de Tweede Wereldoorlog waren
zijn bestuurlijke kwaliteiten als wethouder
van Den Haag al bekend. In de oorlog werd

hij korte tijd gegijzeld, maar was hij ook de spil in het politieke
verzet. Vlak na de oorlog, in 1947, werd hij minister van
Sociale Zaken en bracht hij de AOW (Algemene Ouderdoms
Wet) tot stand - toen nog de Noodwet Ouderdomsvoorziening.
De totstandkoming van deze wet, gecombineerd met het feit
dat hij ook nog eens een sterke, sobere leider was, maakte
‘vadertje Drees’ geliefd onder brede lagen van de bevolking én
tien jaar premier van brede coalities. De PvdA en de KVP ver-
vulden een belangrijke rol in deze jaren. Drees kon goed met
zijn KVP-collega Beel overweg. In de zeventiger jaren kwam
het tot een breuk tussen Drees en de PvdA. De staatsman was
ontevreden over de koers van zijn partij. 
Willem Drees is 102 jaar geworden. In de periode 1933-1958
was hij lid van de Tweede Kamer, fractievoorzitter, minister,
minister-president, minister van Staat en lid van het College
van Vertrouwensmannen. 

De KRO zendt op 15 november a.s. de finale
van de verkiezing van de ‘Grootste Nederlander
Aller Tijden’ uit. In deze bijzondere verkiezing
(begonnen op 11 oktober jl.) strijden tien groot-
heden uit de Nederlandse geschiedenis om de
titel ‘Grootste Nederlander Aller Tijden’. Willem
Drees is een van de genomineerden. Om die
reden zond de KRO enige tijd geleden al een
documentaire over Drees op televisie uit. In
deze documentaire speelde Wouter Bos –
Drees’ ambassadeur – een grote rol.

Wouter Bos, ambassadeur van Drees: ‘Ik
hoefde niet lang na te denken toen ik gevraagd
werd om ambassadeur te worden voor Drees.

Hij bereikte wat alle politici stilletjes (zouden
moeten) willen bereiken: hij was van álle
Nederlanders. Daarnaast stond hij in al zijn
soberheid voor de kernboodschap van de soci-
aal-democratie: een land opbouwen doe je
samen. En kwetsbare mensen laat je niet in de
kou staan. Tot op de dag van vandaag word ik
aangesproken door mensen die hem dankbaar
zijn voor hun AOW.’

STEMT U OOK?
Ook u kunt stemmen en er mede voor zorgen
dat Drees de ‘Grootste Nederlander Aller
Tijden’ wordt. Nog tot en met de finale op 15
november a.s. kunt u uw stem uitbrengen. In

deze laatste uitzending zal een einddebat
plaatsvinden met de verschillende ambassa-
deurs en bekend worden gemaakt wie de
‘Grootste Nederlander Aller Tijden’ is gewor-
den. Stemmen kan via de website
(www.degrootstenederlander.nl), maar ook per
telefoon (0909-3030002, 35 cent per gesprek).
Tevens is het mogelijk uw stem uit te brengen
per sms. U toetst GN2 in en stuurt het bericht
naar 9090 (hiervoor betaalt u sms-kosten plus
35 cent voor één ‘ontvangen bericht’). De stem-
bus staat permanent open. Het is mogelijk via
de verschillende kanalen meerdere keren een
stem uit te brengen. 
(Bron: KRO)

voor het voetlicht
Dr. Willem Drees (1886-1988)

Drees: Zuinig op andermans geld

Drees: de Grootste Nederlander Aller Tijden?
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De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) komt vanaf 2006 in de plaats van
een aantal bestaande wetten. De Wet
Voorzieningen Gehandicapten, de Wel-
zijnswet (WVG) en – gedeeltelijk – de

Algemene Wet Bijzondere Ziketekosten (AWBZ). Voor
mensen met een handicap of beperking moet de WMO
concrete voorzieningen gaan regelen, voor hulpbehoeven-
de ouderen en mensen die ziek zijn voorziet de WMO in
thuiszorg. Maar met de WMO verdwijnt ook het automa-
tisch recht op bepaalde voorzieningen. De aard en omvang
van het pakket en de toegangscriteria worden niet meer
landelijk geregeld. Gemeenten moeten de WMO zelf ‘in de
verf zetten’. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid
voor de toegang tot de voorzieningen van de WMO in
dezelfde hand ligt als de verantwoordelijkheid voor de
financiering van deze voorzieningen: de gemeente!

PvdA Tweede-Kamerlid en woordvoerder Zorg José Smits
noemt een aantal risico’s van deze omvangrijke decentrali-
satie-actie: ‘De WMO lijkt vooral bedoeld om de thuiszorg
te hervormen. Dat en passant de gehandicaptenzorg én de
psychiatrische zorg onder de WMO zijn geschaard, wordt
door velen risicovol gevonden. Bovendien is het een slecht
gecamoufleerde bezuinigingsmaatregel.’ Het risico zit vol-
gens José Smits voor een deel in de omvang van de opera-
tie. ‘Het is feitelijk een reorganisatie van de thuiszorg voor
ouderen. Door de thuiszorg naar de gemeenten te delege-
ren, is de rijksoverheid van een grote kostenpost verlost
en moeten gemeenten opeens alles opknappen voor
minder geld.’ Volgens José Smits zullen ook de gevolgen
voor kleinschalige woonvormen voor psychiatrisch patiën-
ten én verstandelijk gehandicapte kinderen enorm zijn.
‘Zoals het er nu naar uitziet, verdwijnt daar heel veel geld.’

Meer informatie over de WMO leest u in de WMO
Nieuwsbrief van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten. 
Aanmelden kan via de website: www.sgbo.nl. 
Op www.pvda.nl kunt u discussiëren over de 
uitvoering van de WMO en over de vraag hoe 
het aantal risico’s te beperken.

binnenkort
Binnenkort behandelt een maatschappelijk onderwerp, een wetsvoorstel 
of vergevorderd plan waar veel mensen binnen afzienbare tijd mee te maken
zullen krijgen. En waarover u kunt meediscussiëren. In dit nummer:

Meediscussiëren over de uitvoering van de WMO? Kijk op: www.pvda.nl
Websites met een interessant aanbod: www.ketenregie.nl en www.xs-2.nl

de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 

Tekst Tessel Schouten  Illustratie CoverMechanics

Start Zoek Contact
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Lid zijn van de PvdA is zinvol. De PvdA verwelkomt graag mensen

met ervaring. Ervaring op allerlei gebieden. Of het nu gaat om het

opvoeden van kinderen, het leiden van een bedrijf of het trainen van

een voetbalelftal. Kennis en ervaring zijn voor ons onmisbaar en voor

leden een kans om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst.

De PvdA is een open partij. Er is voor iedereen met energie, goede wil en eventueel wat
vrije tijd een plek: in de lokale afdeling, de landelijke werkgroep ouderen, het vrouwennet-
werk en nog veel meer. Iedereen bepaalt z’n eigen inzet, alleen steunen kan ook. Al vanaf
twee euro per maand. Vraag een informatiepakket via www.pvda.nl of bel 020-551 22 95 en
geef dat uw vrienden, familieleden of buren!

De PvdA heet ook uw
buren graag welkom!

Colofon
Rood is het positief/kritische ledenblad van
de Partij van de Arbeid waarin leden van de
partij centraal staan. Leden worden van harte
uitgenodigd te reageren op de inhoud van
Rood en de redactie van ideeën, suggesties of
kopij te voorzien. Rood verschijnt achtmaal
per jaar en wordt gratis verspreid onder de
leden van de PvdA in een oplage van
63.000 exemplaren. Niet-leden kunnen een
abonnement aanvragen via de leden-
administratie (ledenadministratie@pvda.nl
of 020-5512290). Visueel gehandicapten
kunnen via de ledenadministratie een selectie
van de inhoud op cassette ontvangen.
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Rood! Marga Duijnker uit Geervliet, Grietje van Duin uit Alblasserdam en Sietske
van Dijk uit Utrecht hebben de prijsvraag voor een nieuwe naam voor het ledenblad
gewonnen. Zij lopen binnenkort een dag mee met deTweede Kamerfractie van de PvdA.
Een impressie van deze dag vindt u vanzelfsprekend terug in Rood.

Oktober
27 Maanddebat Oppositie; Amerikaanse 

presidentsverkiezingen, Den Haag 

November
3 Ontbijtbijeenkomst Amerikaanse 

verkiezingen, Groningen 

5 Eurotop, Brussel

6 Nieuwe ledendag in de Tweede Kamer, Den Haag

6 Symposium over gratis openbaarvervoer, Landelijke 

Adviesgroep Ouderen, Provinciehuis Lelystad

8 Debat Kenniscentrum en FNV; de toekomst 

van de kunstsector, Amsterdam

25 Maanddebat Oppositie, Leeuwarden 

December
10 Afdeling Delft organiseert een informele avond voor 

het congres, een luchtig programma. Mensen van ver 

kunnen overnachten bij Delfse partijgenoten 

11 Partijcongres; Technische Universiteit, Delft

20 Den Uyllezing

Voor locaties, tijden en overige informatie belt u
020-5512155 of surft u naar www.pvda.nl.
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Schrijf dan een origineel, krachtig
onderschrift die de foto verduidelijkt
en win het prachtige (foto)boek De
Hollandse metamorfose (voorheen het
poldermodel) van H.J.A. Hofland en
Hans Samson/ Laura Samson Rous. 

Stuur uw onderschrift vóór 
12 november 2004 naar: 

PvdA, Redactie Rood, 
Postbus 1310, 
1000 BH Amsterdam
of mail uw oplossing naar

rood@pvda.nl.

In Rood nr. 2 wordt het werkelijke
onderschrift bij deze foto prijsgegeven.

Heeft u een idee of scherpe
associatie bij deze foto of
wéét u gewoon welk politiek
moment hier wordt verbeeld?

varia
Breinbreker 1
Een politiek getinte cryptogram voor de echte liefhebber.
Weet u ’m op te lossen, stuur uw oplossing dan vóór
12 november 2004 naar: PvdA, Redactie Rood, Postbus
1310, 1000 BH Amsterdam of mail uw oplossing naar
rood@pvda.nl. De winnaar wordt in Rood nr. 2 bekend-
gemaakt. Voor de prijswinnaar ligt een eigentijds PvdA-
winterpakket klaar, bestaande uit cap, handschoenen en
sjaal. Om de winter goed en gekleurd door te komen!

HORIZONTAAL: 1. Die investering is overeind aan het eind
5. Het vorige vak is niet legaal verdiend  8. Trouw medewerker van jus-
titie  9. Europeaan aan de waterkant  10. Droog brood, daar kan men
een lap mee eren  12. Familie van de muilpeer  13. Deze schets is niet
af  14. Landtong in Amsterdam  16. (Niet) achter de ploeg  19. Komt
dit lichaamsdeel niet meer voor?  22. Die ballon klinkt nog eens jam-
mer  24. Plaats voor een takje  25. Jupiter en Neptunus zijn niet dicht-
bij  27. Die magistraat komt uit de lucht vallen  28. ‘Sesam, open u’

VERTIKAAL: 1. De prijs van beddengoed  2. Een Hitlergroet werkt
anders dan men gehoopt had  3. Zo ziet het beddengoed van een
ongestelde vis eruit  4. Weer dineren levert maagklachten op  5. De
laatste bijt niet sterk  6. Als men dit met een vrucht doet, raken
schepen uit de koers  7. Onderonsje tijdens het dansen  11. In dit
beroep vindt men geen vrijwilligers  15. Luistert om mee te luisteren
16. Slim paard  17. Met de schrik vrij  18. Nog vóór het 1ste gedicht
20. Geen voorhuid, maar zit in de buurt  21. Aanvankelijk voor de rest
23. Iets dergelijks als een stopwoord  26. Waarmee men iemand
minachtend aankijkt

1 2 3 4 5 6 7

8

10

28

11

12

27

13

19 20

25 26

23 24

2221

14

17 181615

9

Prijsvraag  Wat gebeurt hier?Foto Roel Rozenburg



Louis van Gaal en 
Laurens Jan Brinkhorst

Laurens Jan Brinkhorst groeit uit tot de Louis van Gaal van

dit kabinet. Ik begin bijna medelijden met hem te krijgen

als ik hem heel vermoeid, voor de zoveelste keer aan ons

domme mensen zie uitleggen dat we het maar niet willen

snappen. En dat hij het dus nog wel een keertje uit zal

leggen. Nog even en hij zegt ‘ben ik nou zo slim of zijn

jullie zo dom!?’

En als je hem dan hoort, zou je bijna denken dat er elk jaar

een groeiend aantal mensen de WAO binnenstroomt en

dat er daarom zo nietsontziend moet worden ingegrepen.

Feit is dat de instroom in de WAO juist afneemt. Blijf je

naar hem luisteren, dan zou je ook bijna geloven dat

Nederlanders steeds vroeger ophouden met werken en dat

daarom zo radicaal het roer om moet bij VUT en pré-

pensioen. Feit is dat werkgevers en vakbonden er de laatste

jaren juist voor hebben gezorgd dat de gemiddelde leeftijd

waarop mensen ophouden met werken, steeds meer stíjgt.

Een kabinet dat denkt dat de onvrede in Nederland te

maken heeft met communicatie, en dat het alleen maar

een kwestie is van alles nog beter uitleggen, neemt mensen

niet serieus en is knap arrogant. Daarom vind ik Brinkhorst

de Louis van Gaal van dit kabinet. Maar misschien is dat

geen aardige vergelijking. Voor Louis van Gaal dan.

Wouter Bos, Fractievoorzitter

Amsterdam, 2 oktober 2004 – De vakbondsdemonstratie

tegen het kabinetsbeleid. Wouter Bos staat bij het podium 

en luistert naar FNV-vakbondsleider Lodewijk de Waal. >

De volgende Rood verschijnt 
begin december 2004

Foto Michiel Wijnbergh/hh column


