
Rood
Michiel van Hulten:

‘Het denken binnen de  
partij is te bureaucratisch 
georganiseerd’

Ledenblad van de Partij van de Arbeid • 3e jaargang • nummer 1 • februari 2006

Sterk en sociaal

Michiel van Hulten (36) is partijvoorzitter

Feest in de 
Beurs van Berlage: 
60 jaar PvdA

De lijsttrekkers van
de vier grote steden

# Rood 01-pag 1+21  27-01-2006  16:30  Pagina 1



2 ROOD februari 2006

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 voor Jeroen Tomassen, actief
campagneleider in de heringedeelde gemeente Teylingen.

Jeroen Tomassen (39) 

Tekst Justus Cooiman
Foto Tessa Posthuma de Boer

Ganzenbord
met PvdA-leden

Terwijl de rest van Nederland 
zich opmaakt voor de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 7 maart worden in de gemeente
Teylingen de herindelings-
verkiezingen geëvalueerd. 

Jeroen Tomassen (39) was de drijvende
kracht achter het campagneteam in
Teylingen. ‘De groep die bijeenkwam, was
erg enthousiast en er werd een uitgebreid
plan opgezet. Het was handig dat iedereen
wel ergens goed in was. Daar werd reke-
ning mee gehouden bij de verdeling van de
taken. Zo werd de één verantwoordelijk
gesteld voor het verkiezingsprogramma, de
andere voor het drukwerk.’
Met een groep van twintig mensen werden
de kiezers opgezocht. ‘Wat wij belangrijk
vonden is dat we vooral op straat in con-
tact kwamen met mensen. Omdat de pro-
gramma’s van de partijen in de gemeente
inhoudelijk veel op elkaar leken, richtten
we ons meer op een leuk en ontspannen
gesprek met de mensen. We stelden ons
voor zodat kiezers ons in de toekomst zou-
den herkennen, de inhoud kwam later wel.’
Zo werd met veel enthousiasme een ‘koffie

uitdeelactie’ georganiseerd; bij een station
werden verraste reizigers getrakteerd op
een kopje koffie. Bovendien werd er een
ganzenbordspel ontworpen met op de ver-
schillende vakjes kenmerken uit de regio
en de PvdA-kandidaten. Uiteindelijk kwam
de speler bij de stembus in het spel uit.
‘Het campagne voeren met een groep is
ontzettend leuk, ik merkte dat steeds meer
mensen enthousiast werden. Sommigen
zegden andere afspraken af om mee te
kunnen doen met onze rode stoet. De
groep is echt een vriendenclub geworden,
het kost weliswaar veel tijd maar je krijgt er
een hoop plezier voor terug!’

de rode loper
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Samen staan we zoveel sterker!
De leden meer ruimte, vertrouwen in men-
sen, de verbeelding weer aan de macht: met
die leus voerde ik afgelopen najaar campag-
ne voor het voorzitterschap van de PvdA, en
daar ben ik direct na het congres mee aan
de slag gegaan.

Van Ruud Koole erf ik een partij die in
blakende vorm verkeert. Er is de afgelopen
jaren veel werk verzet: nieuwe statuten, een
nieuw beginselmanifest, stevige rapporten
over ‘brandende kwesties’. Ons ledental ver-
toont een licht stijgende lijn en de meeste
afdelingen en gewesten staan er goed voor.
Ook in Den Haag gaat het goed. In de pei-
lingen staan we nog steeds op winst.
Wouter Bos heeft bekendgemaakt beschik-
baar te zijn voor het premierschap, en zijn
boek Dit land kan zoveel beter is inmiddels
toe aan de vijfde druk.

Maar er is nog volop werk aan de win-
kel. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Het
nieuwe partijbestuur (zeven vrouwen en vier
mannen!) bestaat uit leuke, enthousiaste,
deskundige partijgenoten die bruisen van de

ideeën. Vice-voorzitter Siepie de Jong heeft
in haar eentje meer ervaring binnen de partij
dan alle andere bestuursleden bij elkaar.
Verder kan ik een beroep doen op de mede-
werkers van het partijbureau: een geweldige
ploeg, aangevoerd door algemeen directeur
Riet van der Zedde. En natuurlijk kan ik
rekenen op de inzet van de vele honderden
vrijwilligers door het hele land die zich dag
in dag uit de benen uit het lijf lopen voor de
partij.

De PvdA wil een partij zijn die dicht bij
mensen staat. Daarom vergadert het partij-
bestuur voortaan niet meer alleen in
Amsterdam, maar vier keer per jaar ook op
andere locaties in het land. En de komende
maanden gaan we als bestuur aan de slag
met alle andere plannen en ideeën om van
de PvdA nóg meer een partij te maken waar
iedereen zich thuis voelt en die met beide
benen in de samenleving staat.

Maar onze eerste opdracht is: de
gemeenteraadsverkiezingen winnen! Op
7 maart leggen onze raadsleden en wethou-

ders verantwoording af voor de afgelopen
vier jaar, en vragen ze het vertrouwen van
mensen voor de komende periode. Op
7 maart geven we ook een signaal af aan het
kabinet: dat Nederland dit beleid niet langer
pikt. 11 februari gaat de campagne officieel
van start. Dan vieren we in Amsterdam het
60-jarig bestaan van de PvdA. Daar laten we
dan zien wat heel Nederland ook vindt:
samen staan we zoveel sterker!

Michiel van Hulten, partijvoorzitter

Een goed feest op z’n tijd geeft energie voor het dagelijks leven. De PvdA pakt

daarom flink uit op 11 februari! Waarom? Omdat ‘we’ die dag precies zestig

jaar bestaan. Op pagina 24 vindt u informatie over het programma en hoe u

kaarten kunt reserveren. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen maken

het geheel natuurlijk extra feestelijk. Veel mensen hebben er zin in. Dat

merkten we bijvoorbeeld op het congres van 9 en 10 december, waar de sfeer

goed was, veel mensen bleven hangen voor de borrel en ook stevig inhoude-

lijk werd gediscussieerd. In dit nummer van Rood een fotoreportage met een

aantal highlights van het congres. Wat het congres extra leuk maakte, was dat

Wouter Bos er zijn premierambitie en zijn nieuwe boek – Dit land kan zoveel

beter- aankondigde. De redactie vroeg twee totaal verschillende, aanstormen-

de lokale bestuurders wat zij vinden van het boek van Wouter, waarin hij zijn

verleden optekent, zijn drijfveren toelicht en zijn ambities verwoordt. 

En dan Michiel van Hulten. Onze nieuwe voorzitter! We vonden journalist

Leonard Ornstein bereid om Michiel te interviewen. Dat heeft een fraai por-

tret opgeleverd. Zo vertelt Michiel onder meer dat hij graag campagne voert.

Daar zullen velen blij mee zijn, met drie verkiezingen in twee jaar in het ver-

schiet! En die linkse coalitie lonkt toch een beetje, als het aan Michiel ligt…

De redactie

rood@pvda.nl
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Democratisch?
Sinds mijn lidmaatschap van de PvdA heb ik
mij voor het eerst op de kandidatenlijst laten
plaatsen van de afdeling Boarnsterhim
Fryslan. Ik heb de gehele procedure mogen
meemaken. Op de ledenvergadering werd
een groslijstcommissie benoemd, vervolgens
ging deze gesprekken van ongeveer een half
uur aan met alle kandidaten.
Op de ledenvergadering die daarop volgde,
presenteerden zij hun lijst en werd er
gestemd over de volgorde van de groslijst. Op
de ledenvergadering waren 32 leden aanwe-
zig, waarvan veertien kandidaten, vijf lijstdu-
wers en verder de groslijstcommissie en het
bestuur. De overige leden bestonden uit oud-
wethouders, raadsleden en  een handvol
leden.
Als outsider heb ik mij verbaasd over het
gesloten karakter van het kiezen van kandi-
daat-raadsleden. Het gevoel bekruipt je toch
dat formeel alles klopt, maar het ware demo-
cratisch kiezen ver te zoeken is. Volgens
bronnen zijn er in deze afdeling ongeveer
tweehonderd leden die regelmatig (ook via de
mail) geïnformeerd worden over de komende
raadsverkiezingen. Volgens mij hadden de
leden via het moderne internetverkeer een
eerste keuze kunnen maken uit alle kandida-
ten in deze afdeling, het democratische gehal-
te had dan beduidend hoger gelegen, als nu
het geval is geweest.
Thom de Groot, natuurboer te Boarnsterhim

drie goede partijgenoten zijn vertegenwoor-
digd. Gedeputeerden die ook welkom zijn
tijdens onze fractievergaderingen en waar
we inmiddels gewoon een keer per maand
mee op campagne gaan. Wat ook zeker niet
de bedoeling was van het dualisme is om
naast het ambtelijke apparaat in het provin-
ciehuis ook nog eens een eigen ambtelijke
organisatie op te tuigen. Een beperkte griffie
oké, maar niet bijvoorbeeld ook nog eens
een financieel deskundig ambtenaar ten
behoeve van de Staten. Er ligt alweer een
voorstel. Wat mij betreft steken we geen
energie meer in de profilering van
Provinciale Staten. Wij steken energie in de
profilering van de Drentse PvdA. Er komen
drie verkiezingen aan. Tijd om ons eigen
geluid nog duidelijker te laten horen. We
volgen het college inhoudelijk kritisch en
profileren ons als sociaal-democraten, niet
als proceduredemocraten.
Eddy Veenstra, voorzitter PvdA-
Statenfractie Drenthe

Meer PvdA-wethouders EZ
De PvdA heeft geen Economische Zaken-tra-
ditie. Van oudsher liggen de PvdA-accenten
op welzijn en zorg. De komende decennia
hebben we Economische Zaken keihard
nodig om juist dat welzijn te waarborgen.
Ondernemers nemen nu al steeds meer deel
aan de socialisatie van onze (werk)samenle-
ving. Regelmatig, opbouwend overleg met
ondernemers, kan het midden- en kleinbe-
drijf (mkb) een flinke, sociale duw in de rug
geven. Het oprichten van actieve onderne-
mersverenigingen is in volle gang en maakt
de communicatie steeds efficiënter. Het
mkb kan de extra ondersteuning en stimule-
ring van sociaal-democratische wethouders
goed gebruiken. Andersom kan zij, door het
directe overleg, beter duidelijk maken met
welke maatschappelijke problemen men op
de werkvloer te maken heeft. Als vervolgens
die wethouders dan ook regelmatig, lande-
lijk, hun ervaringen uitwisselen ontstaat er
bovendien een prima basis die bij de
beleidsvorming in Den Haag nuttig kan
zijn. 
Patricia Linhard, zelfstandig ondernemer
detailhandel damesmode te Amsterdam

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 in te korten.)

Cartoon Floris Oudshoorn

Weg met het dualisme!
Na de verkiezingen voor Provinciale Staten
in Drenthe in 2003 zijn we nu ruim tweeën-
eenhalf jaar op weg. Ook het zogenoemde
dualisme in de provincie is een zelfde perio-
de oud. 
Van begin af aan heb ik sceptisch gestaan
tegenover het dualisme. Na de verkiezingen
en collegeonderhandelingen is er een colle-
ge ontstaan van PvdA en VVD. In dit college
zijn wij met drie van de vijf gedeputeerden
vertegenwoordigd. Het is dus ons college.
De voorstellen en het beleid van
Gedeputeerde Staten zijn dus in belangrijke
mate onze voorstellen en ons beleid. Beleid
dat we straks inzet maken bij de verkiezin-
gen voor Provinciale Staten in 2007.
Belangrijk is dat GS de ruimte krijgt om
voorstellen uitgevoerd te krijgen en succes-
sen te boeken. Aan ons om de vinger op de
zere plek te leggen, na te gaan of het college-
programma (en eigenlijk ons verkiezings-
programma) goed wordt gevolgd en in het
verlengde van het collegebeleid met aanvul-
lende (inhoudelijke) voorstellen te komen.
Het is tenslotte ons college, waarin we met

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

‘Ik ben ervoor dat ondernemers makkelijker werknemers mogen ontslaan,
maar daar moet niet alleen een verplichting van de werkgever tegenover
staan, maar ook van de overheid. Die behoort een goede uitkering te garan-
deren en eveneens te investeren in de werknemer: zorgen voor (bij)scho-
ling en toeleiding naar werk, zie het Scandinavisch systeem!’

Josine Junger-Tas (75)   is criminologe en woont in De Bilt

Ook verplichting van de overheid 

Tekst Ottolien van Rossem  Foto’s De Beeldredaktie

‘Zeker voor kleine ondernemers is soepeler ontslagrecht noodzakelijk. Het is
voor hen een groot risico om iemand in vaste dienst te nemen. Je weet niet
hoe je bedrijf zich gaat ontwikkelen. Ik zie veel ondernemers die het liefst tot
het laatste moment wachten met het nemen van de beslissing  iemand in
vaste dienst te nemen. Voor zowel ondernemer als werknemer dus geen
zekerheid. Vervolgens heb je het probleem, met name in kleine bedrijven, dat
er oudere, niet meer gemotiveerde werknemers rondlopen. Zij komen niet
makkelijk ergens anders aan de slag en zitten daarom hun tijd uit, terwijl de
ondernemer liever een nieuw enthousiast iemand aanneemt.’

Liever een enthousiast iemand 
Fieneke Rozema (25) is student en woont in Leiden 

In het PvdA-forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-
leden over een actueel en relevant onderwerp. Dit keer:
flexibele arbeidsmarkt? De stelling luidt: : Ondernemers
moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen, een
belangrijke voorwaarde is versoepeling van het ontslagrecht.
Hiertegenover moet de plicht van de werkgever staan om te
investeren in de ‘employability’ van de werknemer

PvdA forum

‘Versoepeling is goed voor de aanpassingssnelheid van ondernemingen en
daarmee voor de concurrentiepositie en dus de economie. Gelijktijdige inves-
tering in employability is noodzakelijk. Maar hoe toetsen we de kwaliteit van
die investering? Een tweede bedenking betreft de positie van zwakkeren. Bij
een 54-jarige werknemer kun je nog zoveel investeren in employability, deson-
danks is er weinig kans meer op de arbeidsmarkt, terwijl de verleiding groot
zal zijn juist oudere, vaak goed verdienende werknemers te ontslaan.
Datzelfde geldt voor mensen met een handicap. Komt die investering dus wel
bij de zwakkeren terecht? Of profiteren juist de sterkeren met als gevolg dat de
beste mensen weer snel weggaan? Het beschermen van zwakkeren kan niet
via de werkgever, de enige bescherming is een strak toetsingskader bij ont-
slag, gekoppeld aan een sterk en verantwoord sociaal vangnet.’ 

Raimond Horrichs (40) is bankdirecteur en woont in Landgraaf

Beschermen zwakkeren 

Tekst Ottolien van Rossem

Foto’s De Beeldredactie
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De onafhankelijke
buitenstaander
H

et allereerste interview van Michiel van Hulten als partij-
voorzitter vindt plaats op zijn nieuwe werkkamer. Een wat
steriele en sobere ruimte die nog de sfeer ademt van zijn
voorganger. Maar de inrichting van de kamer gaat bin-
nenkort veranderen. Net als de sfeer in de partij. De

spreekwoordelijke luiken moeten open, de kussens worden opgeschud,
een frisse wind zal door de PvdA moeten waaien! Althans, als de ambi-
ties van Michiel van Hulten werkelijkheid worden.

U bent enthousiast, ambitieus en vol goede voornemens. Wat gaat u
vooral niet doen als PvdA-voorzitter? 
‘Wat ik niet moet doen? Ik moet als partijvoorzitter de leden weinig in
de weg zitten. Ik wil procedures afschaffen, een aangenaam klimaat in
de partij creëren. Hier op kantoor moet de deur niet dicht, maar altijd
openstaan. Van nature ben ik informeel, ik houd niet van conventies.
De komende anderhalf jaar zie ik mijn rol vooral als campagneleider.
De organisatie moet goed werken, voortdurend gevoed worden met
frisse ideeën. Ik heb meer de ambitie regisseur te zijn dan hoofdrol-
speler.’ 
Politieke partijen lijken een anachronisme te worden. U gelooft er 
nog in?
‘Jazeker! De rol, de functie van partijen verandert enorm. Vroeger von-
den afgeronde discussies vooral binnen politieke partijen plaats. In
deze tijd hebben we eigenlijk drie functies: de selectie van leiders en
volksvertegenwoordigers, het ontwikkelen van vergezichten en het aan-
jagen van politiek debat. Leden moeten veel meer mee gaan doen. Zo
hebben we nu het Politiek Forum. We praten veel, maar er wordt niets
mee gedaan en dat is heel onbevredigend. Ik ga ook zeker de mogelijk-
heden van internet verder uitbuiten. Ik wil zelf regelmatig met leden
chatten op msn (voorzitter@pvda.nl), net als tijdens mijn campagne
voor het voorzitterschap. Nog iets: we hebben nu nog vrijblijvende opi-
nieonderzoekjes, zoals in discussiefora en op regionale en lokale PvdA-
websites. In de toekomst moet je die polls gaan gebruiken voor serieu-
ze meningspeiling binnen de partij. Leden moeten merken dat hun
stem er echt toe doet. Kamerleden krijgen vaak e-mails van leden en
kiezers. Het partijbureau ook. Met die mails gebeurt nog te weinig. Ik
wil dat we daar veel serieuzer mee omgaan. Ook wil ik alle leden met
een persoonlijke e-mail-nieuwsbrief op de hoogte houden. Ik ga een
vrijdagforum organiseren; themabijeenkomsten met jonge professio-
nals door het hele land.’
René Cuperus – stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting –

zei onlangs dat er te weinig strijd en geestelijk leven in de partij bestaat.  
‘Dat klopt! Het denken binnen de partij is te bureaucratisch georgani-
seerd. Het debat binnen de PvdA vindt vaak te veel plaats op basis van
routine. Er is te weinig ruimte voor open meningsvorming. Overigens
moet de Wiardi Beckman Stichting zelf ook maar eens af van dat stoffi-
ge imago. Nu is het nog te vaak een club die vooral kritiek heeft op dat-
gene wat al bereikt is. Zij moet worden omgevormd tot een denktank
die midden in de samenleving staat en de PvdA met nieuwe ideeën
voedt hoe het anders kan. Ik heb het de WBS zelf gezegd en daar staat
ze voor open.’
U bepleit zelf ook een andere geesteshouding binnen de PvdA.
‘Ik ben voor een mentaliteitsverandering binnen de PvdA. We hebben
als partij de wijsheid niet in pacht, moeten ons kwetsbaar op durven
stellen.
Je hebt insiders en outsiders in de PvdA. Het is voor nieuwe leden vaak
moeilijk om mee te debatteren in de partij. Je moet de codes kennen. Ik
heb mezelf ook heel lang buitenstaander gevoeld, hoewel ik al achttien
jaar lid ben. Voel me ook de eerste voorzitter van een heel nieuwe gene-
ratie. Ik wil dat nieuwe leden zich welkom voelen en mee kunnen doen
in een open cultuur.’ 
U zegt: 'De PvdA heeft de wijsheid niet in pacht.' Wat spreekt u dan aan
bij partijen als het CDA en de VVD? 
‘Het Liberaal Manifest van de VVD heeft een heleboel interessante
ideeën. Ik noem de vlaktax, die spreekt me aan. Helaas is de VVD niet
consequent: alle aftrekposten willen ze afschaffen, maar de hypotheek-
renteaftrek moet onveranderd blijven bestaan. Dat vind ik jammer. Het
CDA pleit voor sociale dienstplicht. Als jongeren een bepaald moment
van hun jeugd gratis iets terugdoen voor de maatschappij – bijvoor-
beeld in een bejaardenhuis of voor asielzoekers – dan is dat goed, daar
ben ik voor.’  
Wat kan, liever gezegd, wat moét beter door de PvdA gedaan worden?
‘We moeten samenhang laten zien. Laten zien wat de rode draad is in
ons programma. Waar de PvdA voor staat en wat we willen bereiken.
Voor mij zijn kinderen het centrale thema in ons volgende verkiezings-
programma. De problemen waar kinderen mee geconfronteerd worden
zijn synoniem voor veel maatschappelijke vraagstukken. Noem maar
op: onderwijs, opvoeding, veiligheid, cultuur.'
Gaat u een stemadvies geven wie de nieuwe lijstrekker/partijleider
moet worden?               
‘Op dit moment steun ik Wouter Bos als aanvoerder van de PvdA. Het
is wel goed voor de PvdA als meerdere kandidaten zich opwerpen.

Hij kwam op 1 november als winnaar van de ledenraadpleging over het partijvoorzitterschap uit de bus

en ruim een maand later nam hij de scepter over van Ruud Koole. Michiel van Hulten (36) over zijn rol

en plannen als partijvoorzitter: ‘Ik ben voor een mentaliteitsverandering binnen de PvdA’

Tekst Leonard Ornstein   Foto’s Tessa Posthuma de Boer
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Mocht dat gebeuren dan zal ik mij vanaf het
moment dat de procedure begint, neutraal
opstellen. Het moet wel een serieuze race 
worden, niet een tegenkandidaat die alleen
even in de schijnwerpers wil staan. Bijvoor-
beeld echt iemand uit de linkerflank, een links
buiten.’
In het verleden vonden alle PvdA-voorzitters
het prachtig om mee te praten in de Tweede
Kamerfractie. Het leidde vaak tot spanningen
tussen wat genoemd werd de FC-Amsterdam
(partij- en ledenorganisatie) en de FC-Den
Haag (Haagse professionals op het
Binnenhof ). 
‘Ik ga Den Haag kritisch volgen, maar ben
zeker niet van plan iedere dinsdag naar de
fractievergadering af te reizen. Ik heb mijn
vice-voorzitter, Siepie de Jong, gevraagd dat te
doen. Ik houd afstand, maar ben daardoor ook
niet medeverantwoordelijk voor de besluiten
die ze daar nemen. Ik ben doodsbang voor
groupthink in de PvdA. Ik wil een onafhankelij-
ke buitenstaander blijven, die vrij commentaar
op de Kamerfractie kan leveren. Het doel is de
fractie scherp te houden en zo beter te laten
functioneren. Maar er zijn genoeg methoden
om met Den Haag contact te houden. Wouter
Bos en ik bellen en mailen voortdurend.’ 
Bent u er voorstander van het systeem 
van one man one vote in te voeren op 
congressen?
‘Ik denk dat een ander systeem niet alleen
wenselijk is, maar ook nodig. Bij het laatste
congres is een derde van de officieel aange-
melde congresafgevaardigden nooit komen
opdagen! Bij D66-congressen mag iedereen
stemmen en tellen alle stemmen even zwaar.
Als je dan een congres in Groningen houdt,
komen alle Groningers en krijg je een foute
afspiegeling. Ik wil een mix. Wie als individu-
eel lid komt mag mee stemmen, maar als je
namens een afdeling komt en je als afgevaar-
digde leden vertegenwoordigt, moet die stem
veel zwaarder tellen.’ 
Voor allochtonen wordt het knap lastig om
een plaats op de Tweede Kamerlijst te ver-
overen, omdat u van het PvdA-congres de
opdracht hebt gekregen meer op de regionale
kandidaatstelling naar Eerste en Tweede
Kamer te letten. 
‘Ik vind het jammer dat het voorstel om van
de eerste veertig kamerleden er negentien uit
de regio te laten komen, is verworpen. Ik
begrijp het verzet van vrouwen die zeiden: 
“Zo raak je de balans man/vrouw op de lijsten
weer kwijt.” Maar ik zal er wel voor ijveren
kamerleden uit alle windstreken op de lijst te
krijgen. Ik geef toe: het is een gevaar dat nieu-
we Nederlanders, zoals ik ze noem, niet goed
op de lijsten komen. Maar we moeten een

Michiel van Hulten:

‘Ik voel me de eerste
voorzitter van 
een heel nieuwe
generatie’

interview
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manier vinden om nieuwe Nederlanders regionaal in beeld te krijgen.’
De PvdA staat er in de peilingen fantastisch voor. Maar de verkiezingen
van 2007 zijn nog niet zonder slag of stoot gewonnen.
‘Er moet bij ons ook nog echt veel gebeuren. We moeten een duidelijk
verkiezingsprogramma schrijven en een aansprekende Tweede
Kamerlijst samenstellen. Het wordt niet zo gemakkelijk voor de PvdA
als sommigen denken. Nu het economisch weer wat beter gaat, verge-
ten mensen snel wat er de afgelopen jaren fout is gegaan. En hoewel
dit kabinet verdeeldheid heeft gezaaid, moeten wij in de campagne van
2007 niet alleen maar praten over wat er in de periode 2003-2007
slecht is gegaan. We moeten ons presenteren als een partij die de kie-
zer bindend leiderschap heeft te bieden. We moeten een eigen agenda
presenteren die de kiezer aanspreekt. We hebben in 2007 drie prioritei-
ten: geen meerderheid voor het huidige kabinet, de PvdA moet de
grootste worden zodat we het voortouw kunnen nemen bij de formatie
en onze inzet is ook een zo progressief mogelijk kabinet.’ 
Is een coalitie met het CDA in uw ogen nog mogelijk? 
‘Ik kan mij heel weinig voorstellen bij een coalitie met het CDA. De
rechtervleugel in het CDA heeft echt de overhand gekregen. Ik kan
maar moeilijk zien hoe je met het CDA een fatsoenlijk sociaal beleid
zou kunnen voeren. Er zijn weinig punten van overeenstemming op
beleidspunten als het werkgelegenheidsbeleid, het nieuwe zorgstelsel,
onderwijs. Bij het integratiebeleid worden mensen tegen elkaar opge-
zet. Nieuwkomers voelen zich door dat beleid niet thuis en worden
onnodig gestigmatiseerd. Ik hoop dat de progressieve vleugel in het
CDA met mensen als Gert Leers en Bert de Vries meer te vertellen
krijgt.’ 
En de VVD. Wilt u daar nog mee regeren? 
‘Een beetje hetzelfde verhaal. Met een VVD die Wiegel als minister-pre-
sident wil, zie ik heel weinig overeenkomsten. En de verdeel- en heers-
politiek van Rita Verdonk spreekt me niet aan. Met VVD'ers als Mark

Rutte en Frank de Grave valt wél goed te praten, maar die verdwijnen
steeds meer naar de achtergrond.’ 
Praat de PVDA eigenlijk met prominente leden van SP en Groen Links
over zo'n samenwerking?
‘Ja, natuurlijk doen we dat. We gaan de mogelijkheid van linkse samen-
werking ook serieus verkennen. Maar die gesprekken moet je natuurlijk
niet in de openbaarheid voeren. We moeten goed voorbereid zijn en de
verschillen en overeenkomsten in kaart brengen. Maar een linkse
meerderheid is niet veel waard als je die alleen in de Tweede Kamer
hebt, ook in de Eerste Kamer moet je een meerderheid hebben. Anders
wordt het onwerkbaar. Iedereen kijkt nu naar de PvdA. Maar ik zie ook
problemen tussen de SP en Groen Links. Die twee moeten ook goed
met elkaar door een deur kunnen.’ 
U lijkt in de PvdA de grote pleitbezorger van een linkse samenwerking
te worden. Waarom doet u dat?
‘Een links kabinet is minder een schrikbeeld dan pakweg twintig jaar
geleden. We moeten daar in deze tijd niet zo krampachtig over doen.
Linkse samenwerking is voor de PvdA een reële optie, er is behoefte
aan een duidelijk alternatief voor dit kabinet. Maar eerst hebben we de
gemeenteraadsverkiezingen. Daar moeten we als partij al onze energie
in steken.’ 

Leonard Ornstein in freelance journalist en werkt onder meer voor 
Vrij Nederland en Netwerk. In het verleden schreef Ornstein voor 
Voorwaarts, een voorganger van Rood.

U Wilt u contact met Michiel van Hulten? Mail dan 
naar of chat met hem op: voorzitter@pvda.nl.

Ontroerd door: mijn bijna 1 jaar oude
nichtje Stella
Trots op: mijn ouders
Beste vrienden: Bas Zwart, Jaap Breugem en
Matthijs Visser – mijn strijdmakkers 
Leermeester: Johan van Rens, oud-bestuurs-
secretaris van de FNV
Drijfveer: een wereld waarin ieder kind een
eerlijke kans krijgt 
Een hekel aan: mensen die pesten, treiteren,
intimideren, kleineren 
Boos om: onrecht 
Favoriete moment: zaterdagochtend in bed
met de krant en koffie 
Laatste boek: Dit land kan zoveel beter van
Wouter Bos. Leuk om te lezen wat Wouters
persoonlijke drijfveren zijn
Laatste film: Mr. en Mrs. Smith, een platte
Amerikaanse actiefilm
Mooiste cd: Katie Melua, Piece by piece:
Het mooie is dat ze in haar tekst twee dingen
zegt: politici staan voor lastige keuzes, en ver-
anderingen doen altijd pijn. Ze geeft aan daar-

om respect te hebben voor politici, terwijl
politici in songs meestal lafhartigheid of
gemakzucht wordt verweten
Krant: de Volkskrant, NRC Handelsblad,
The Observer en The Economist
Televisieprogramma: Newsnight en Raymann
is Laat
Website: www.teletekst.nl. Ik ben een nieuws-
junkie
Weblog: www.klaasdevries.nl, interessant en
relevant
Favoriete filosoof: John Rawls, omdat ik geloof
dat hij de ideale routekaart naar de rechtvaar-
dige samenleving heeft ontwikkeld
Favoriete schrijver: Arnon Grunberg (Blauwe
Maandagen), hij maakte Nederlandstalige lite-
ratuur weer toegankelijk voor mijn generatie
Politieke held: Bill Clinton, de man die links
opnieuw heeft uitgevonden
Favoriete PvdA-voorzitter of all time: Felix
Rottenberg, de man die de PvdA opnieuw
heeft uitgevonden
Mooiste plek van Nederland: Als geboren

Flevolander kies ik de windmolens aan de kust
van Flevoland bij het Gooimeer
Mooiste reis: In 1995 met de trein van New
York naar San Francisco en vorig jaar in de
Andes in Argentinië in een woestijn waar ik
voor het eerst van mijn leven helemaal niets
kon horen. De totale stilte!
Als de PvdA niet bestond, zou ik stemmen op:
GroenLinks!
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In november presenteerde de PvdA Tweede-
Kamerfractie de nieuwe cultuurvisie De Kracht van
Kunst en cultuur onder leiding van PvdA Tweede-
Kamerleden Jet Bussemaker en John Leerdam. De
PvdA-visie moet de aanzet zijn voor een geheel
nieuw kunst- en cultuurbeleid voor Nederland. De
PvdA wil dat de politiek meer aandacht gaat beste-
den aan de maatschappelijke functie van kunst,
maar zich juist minder met subsidieverdeling gaat
bemoeien. Volgens Wouter Bos zijn politiek en cul-
tuur in Nederland in een klunzige halfzachte omhel-
zing geraakt: ‘De politiek wordt niet gehoord waar
dat wel zou moeten: over de maatschappelijke bete-
kenis van kunst en cultuur in onze samenleving.
Dat terwijl de politiek wel gezien wordt waar het
juist niet zou moeten: bij het gedetailleerde subsi-
diegeschuif.’ 
In De kracht van kunst en cultuur pleit de PvdA voor
een actieve cultuurpolitiek, waarbij politici niet bang
zijn om het debat aan te gaan over de maatschap-
pelijke betekenis van kunst en cultuur. Maar de poli-

tiek moet alleen keuzes maken over de hoofdlijnen
en kernpunten van het kunst- en cultuurbeleid. De
PvdA wil dat de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen binnen de eerste honderd dagen
van zijn of haar ambtstermijn een hoofdlijnenvisie
presenteert, waarin de ambities voor de komende
vier jaar worden geformuleerd. 
De PvdA wil verder dat de precieze besluitvorming
over verdeling van subsidies op afstand wordt gezet
van de politiek. In plaats van advisering zoals door
de Raad voor Cultuur, moet er een zelfstandig
besluitvormend orgaan komen. Dit betekent dat het
parlement en de verantwoordelijke minister niet
langer invloed hebben op de precieze subsidiever-
deling. Hierdoor behoort de vierjaarlijkse rituele
politieke stoelendans tot het verleden.

Behalve het boek van Wouter Bos Dit land kan
zoveel beter kwamen in december ook De
razendsnelle opmars van Nieuw Links van de
onlangs overleden André van der Louw en
Stoom van Willem van Toorn uit.
De razendsnelle opmars van Nieuw Links
beschrijft de meest enerverende periode uit de
geschiedenis van de volgelingen van Tien over
Rood, een boekje dat de bedoeling had de Partij
van de Arbeid wakker te schudden in de late
jaren zestig. André van der Louw vertelt in een
persoonlijk relaas hoe snel partijen van karakter
kunnen veranderen. Van der Louw schrijft dat
hij in die periode veel kostbare energie heeft
gestoken in een afmattend machtsspel tussen
de beroepspolitici in Den Haag en de auteurs
van Nieuw Links. Daarna werd alles anders. 
Er kwam vertrouwen in Van der Louw en hij
werd in 1971 partijvoorzitter. Volgens de uitgever
zit er ook nog een niet al te verborgen wenk aan
de PvdA in dit boek. Als er behoefte is aan een
nieuwe beweging binnen de sociaal-democrati-
sche partij is dat er, volgens Van der Louw, één
die permanent de strijd aanbindt met elke
poging van carrièrejagende, autistische, zelfvol-
dane, meeloperige types die van de PvdA weer
eens een lekkere bestuurspartij willen maken. 
Stoom speelt zich af rond 1900 en beschrijft

hoe de hoofdpersoon Maarten Corbelijn in de
ban raakt van het opbloeiende socialisme.
Maarten is één jaar oud als zijn vader door
diens eigen rangeerlocomotief wordt doodgere-

den. Zijn moeder krijgt geen pensioen van het
Spoor en wordt noodgedwongen dienstbode bij
mijnheer Van Duuren, de directeur van de
steenfabriek bij het stadje aan de rivier. Zo
maakt de opgroeiende Maarten al vroeg kennis
met het bestaan van sociale klassen. In
Amsterdam wordt hij pakhuisbediende aan het
Entrepotdok. Al snel kiezen de bazen de slimme
Maarten tot opvolger van de oude ijkmeester
en reist hij door het hele land, nu per spoor, om
schepen te ijken. Hij lijkt een ‘meneer’ te wor-
den. Maar dan hoort hij zijn oude schoolvrien-
den Henk van Esch en Jacob Amsel vertellen
over socialistische partijbijeenkomsten, met
toespraken van Herman Gorter en Henriëtte
Roland Holst. In die wereld leert hij ook Klaartje
kennen, en met haar een liefde waarvan hij het
bestaan niet vermoedde. Wanneer in 1903 de
grote spoorwegstaking uitbreekt, komt Maarten
voor de keuze te staan: hoort hij bij de bazen of
bij de nieuwe wereld van de arbeiders?

De razendsnelle opmars van Nieuw Links
André van der Louw, uitgeverij Conserve, 
ISBN: 9054292180  € 18,-
Stoom Willem van Toorn, uitgeverij Querido,
ISBN: 9021484757  € 17,95

Over het socialisme en meer

De Kracht van Kunst en cultuur 

U ‘De kracht van Kunst en
cultuur is te bestellen in
de winkel van www.pvda.nl

Tekst Ottolien van Rossem

Weblog
Verkiezingen
Bij de PvdA is de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen die op
7 maart 2006 plaatsvinden, in volle
gang. Binnenkort kunt u op pvda.nl
de gezamenlijke weblog van alle
campagnemedewerkers volgen.
Elke dag zal een andere campagne-
medewerker een persoonlijk stukje
schrijven over een opvallende cam-
pagnegebeurtenis of -activiteit. Zo
zullen de regiocoördinatoren schrij-
ven over lokale campagne-initiatie-
ven, verslaat de webredactie het
PvdA-nieuws en zal de campagne-
manager een tipje van de sluier
oplichten over de verschillende
strategieën. 

U
U vindt de weblog 
op de homepage 
van www.pvda.nl.

kort
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De kandidaat premier!

Heel even twee voorzitters!

Twee bewogen dagen in december

Een prachtige zaal dankzij vormgevers 

Bart Bakker en Ine Laurant

De nieuwe partijleiding Het ‘vak prominenten’ De rode winkel

Bart Tromp (l) en Maarten van Rossem (r)

over de EU versus de VS

Khadija Arib (l) en Aleid Wolfsen (r), 

PvdA-kamerleden

Tessel Schouten en Maarten van 

verslaan de besluitvorming voor

Congres 2005
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Saskia Noorman-Den Uyl en Wim Kok

Op het congres van 9 en 10 december werd Michiel van

Hulten gekozen tot partijvoorzitter, kondigde Wouter Bos

aan dat hij premier wil worden en nam Ruud Koole afscheid

als voorzitter. Deze bijzondere en voor betrokkenen

ontroerende momenten zijn volop belicht in de media.

Rood biedt hierbij alsnog een fotoverslag met de

allerleukste en enige echte PvdA-beelden! 

Staande ovatie

Het grote afscheid

arten van Griethuijsen 

ming voor pvda.nl

De nieuwe voorzitter Michiel van Hulten

met kamerlid John Leerdam

Grondwetvoorstander Max van den Berg

naast opposant Ronald Plasterk

Gijs Holla en Job Janssen delen congres-

enveloppen uit bij de incheckbalie
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Ondanks felle kritiek op het wetsvoor-
stel heeft Schwarzenegger, gouverneur
van Californië getekend. Dit betekent
dat het in de staat Californië de verkoop
en verhuur van gewelddadige games

Dat stellen onderzoekers van het
Programma Politie en Wetenschap, die
research deden naar een van de eerste
geruchtmakende groepszedenzaken in
2004 in Rotterdam. Twaalf veelal
Kaapverdiaanse jongens, in de leeftijd
van 13 tot en met 17 jaar, bleken destijds
gezamenlijk meerdere meisjes in
Rotterdam-West te hebben verkracht.
Hoewel het onderzoek zich voorname-
lijk toespitste op deze Rotterdamse zaak,
zijn de bevindingen volgens de weten-
schappers niet uniek. Ook politieregio’s
als Amsterdam, Gelderland-Zuid,
Limburg-Zuid, Twente en Haaglanden
worden ermee geconfronteerd. De
daders groeien vaak op in gebroken
gezinnen, waar een vader ontbreekt. 
(…) Verder hebben ze geen seksuele

voorlichting gehad, omdat dat nog
steeds taboe is in hun cultuur. De jon-
gens zeggen hun kennis over seksuali-
teit en man-vrouwverhoudingen vooral
uit pornofilms te hebben opgedaan.
Eerder seksueel gedrag van meisjes óf
de wijze waarop ze zich kleden is voor
de jongens een vrijbrief voor een groeps-
verkrachting. Daarnaast is het normbe-
sef beperkt, hebben ze een gebrek aan
zelfkennis en hebben ze last van een
kort lontje. Verder blijken ze totaal geen
rekening te houden met de gevoelens
van hun slachtoffertjes. Ook hebben ze
geen last van schaamte. Daarnaast blij-
ken het machogedrag en kameraad-
schap aan te zetten tot groepsverkrach-
tingen. Vaak bestaan de groepen uit een
kleine harde kern en uit meelopers.

Zorgelijk was dat geen enkele van deze
jongens in beeld was bij de politie. Wel
waren vijf van hen in aanraking geweest
met de Raad voor de
Kinderbescherming.

Uit: De Telegraaf, door Gerda Frankenhuis,

13 januari 2006

MEDIA

Schwarzenegger
tegen verkoop
gewelddadige games

Porno enige voorlichting 
van groepsverkrachters

De gouverneur van Californië
heeft het wetsvoorstel dat de
verkoop en verhuur van geweld-
dadige games aan minder-
jarigen verbiedt, ondertekend.’

ROTTERDAM, vrijdag De jonge daders van groepsverkrachtingen zijn
veelal zwakbegaafd en zijn afkomstig uit achterstandswijken en probleem-
gezinnen. De kans op recidive is bij een aantal jongens groot, omdat ze
een gestoorde seksuele ontwikkeling hebben. 

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT,      IN
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aan minderjarigen wordt bestraft met
een boete van $1000. Onder geweldda-
dig worden hier games verstaan die
'ernstige schade toedoen aan menselij-
ke wezens op een manier die afstotelijk,
afschuwelijk en wreed is.' Bovendien
moeten er op deze games stickers wor-
den aangebracht van 5cm bij 5cm waar-
op staat dat de game niet geschikt is
voor jongeren onder de 18 jaar. De wet
is van kracht per 1 januari 2006. 

De Entertainment Software Association
(ESA) heeft besloten juridische stappen
te ondernemen. Dergelijke wetten zijn
namelijk in strijd met de amendement-
rechten van consumenten. Ook is het
niet de taak van de overheid om games
op bijvoorbeeld leeftijd te classificeren.
Wetten als deze zijn bovendien al in
meerdere staten door de rechterlijke
macht afgewezen om grondwettelijke
redenen.
Uit: Gamecore network: newscore.nl 17 oktober 2005

Tekst Jan Schuurman Hess  Foto’s Hollandse Hoogte
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De Partij van de Arbeid zou

een breed debat in de partij

over de commercialisering

van de jeugdcultuur moeten

aanzwengelen. Dat blijkt

uit een van de debatten

tijdens het PvdA-congres

in Utrecht. De aanwezigen

oordeelden dat de invloed

van commercie, drugs en

de van seks doortrokken

clips tot ernstige ontwrich-

ting leidt, niet alleen bij

jongeren uit de laag

opgeleide groepen, maar

ook bij de middenklasse.

T,      INTERNET EN REGULIERE MEDIA BIJ ELKAAR. DEZE KEER: JEUGDCULTUUR

Eerder al hadden de Tweede kamerleden
Jeroen Dijsselbloem en Martijn van Dam
op de opiniepagina van de Volkskrant hun

zorgen geformuleerd over de invloed van TMF en
MTV en straatcultuur op het gedrag van jonge-
ren. Jeroen Dijsselbloem: ‘De aanleiding voor het
hele debat is de snelle opkomst van een nieuwe
respectloze straatcultuur. Een helaas toenemende
groep kwetsbare jongeren, zonder al te veel
morele bagage, staat onder invloed van groepen
die worden gevormd op straat en via de beeldcul-
tuur, inclusief internet. Opvallend is de steeds
lagere geweldsdrempel, de respectloze wijze
waarop meisjes en vrouwen worden benaderd tot
en met de extreme uitingen zoals gangvorming
en groepsverkrachtingen. We zullen ons maat-
schappelijk hiertegen moeten weren door weer

Stop de verloedering

drempels op te bouwen. Sociale codes, normen
en waarden vormen zo’n onmisbare drempel.’
De beelden op de jongerenzenders staan in fel
contrast met de opvattingen van dertig jaar gele-
den toen de vrouwenbeweging actief was en zich
scherp afzette tegen de exploitatie van vrouwen
en pornografie. Nu wordt het tegenovergestelde
beeld verheerlijkt. De clips tonen veelal dat vrou-
wen ten dienste staan van mannen. Op compu-
terspelletjes wordt een gewelddadigheid ontwik-
keld die elk voorstellingsvermogen te boven gaat
en, zoals Jeroen Dijsselbloem opmerkt, ‘een
omkering van de morele verhoudingen tussen
goed en kwaad veroorzaakt. In steeds meer
games is de held de bad guy en de politie de vij-
and, sadisme en grof geweld worden beloond
met punten. We moeten ons realiseren dat lang

niet alle jongeren met deze boodschap goed om
kunnen gaan. Wat is eigenlijk de maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid van de grote, zeer winst-
gevende mediaconcerns hierachter? Waarom
moeten samenleving, ouders en overheid de ver-
harding onder jongeren proberen te keren, terwijl
de muziekzenders en uitgevers van games grof
geld verdienen aan diezelfde verharding? Meer
nog, die bedrijven stimuleren die verharding en
vergroving zelfs.’

In Amsterdam is gemeenteraadslid Karina
Schaapman woordvoeder onderwijs. Zij spreekt
aanhoudend en intensief met jongeren op allerlei
scholen over seksualiteit, over normen en waar-
den. Kinderen van elf jaar of zelfs al jonger komen
ongewild in aanraking met seks en porno, heeft
zij vastgesteld. Tijdens het congres in Utrecht
merkte zij op ‘dat kinderen die beelden niet kun-
nen plaatsen en ook niet willen zien. Ze missen
elk kader, weten absoluut niet wat gespeeld is en
wat echt.’ 
De recente aandacht in de media voor dit feno-
meen was het gevolg van het zoveelste incident
van een groepsverkrachting. Ook de praktijken
van loverboys en hun slachtoffers hebben tot bre-
de verontwaardiging geleid. 
Karina Schaapman 'Een paar jaar geleden was er
nog een vrouwenbeweging die bij elke zweem van
pornografie in opstand kwam. Nu vinden jongens
het normaal dat zij meisjes van 12 als ‘pijpmeis-
jes’ kunnen gebruiken.‘Die meiden ondergaan
dat en doorstaan dat. Wat doen wij daarmee, wat
vinden wij als Partij van de Arbeid van die ontwik-
kelingen?’
De vraag was niet aan dovemansoren gericht.
Het Rotterdamse afdelingsbestuurslid Chantal
Gill’ard pleitte ervoor het hele debat over de com-
mercialisering van de jongerencultuur in een
breed kader te plaatsen. ‘Vinden die jongeren dat
wat zij hebben gedaan een groepsverkrachting is?
En hoe denken de meiden waarmee dit is
gebeurd? Wat en hoe denken zij eigenlijk? Wat is
hun visie op seksualiteit? Zonder deze kennis kan
geen passende oplossing gevonden worden.’
Een van aanwezigen op het congres voegde daar
nog aan toe dat het debat breed moet worden
geagendeerd in de partij. ‘We mogen ons niet
laten gijzelen door het argument van onbeperkte
tolerantie en vrijheid van meningsuiting, noch
door het verwijt moraalridders te zijn.’ 

U Discussier mee op 
www.pvda.nl > forum

Deze keer geen reacties uit een forumdiscussie, maar een oproep om mee te doen
aan de forumdiscussie op pvda.nl Zie de button op de homepage! De stellingen:

1. De Partij van de Arbeid moet een breed debat over de problemen met
betrekking tot de jeugdcultuur op gang brengen, waarin sociale codes,
normen en waarden een belangrijke rol spelen. 

2. Individuele vrijheid is een grote verworvenheid waarvan inperking te ver
gaat. Jongeren die daar misbruik van maken, moeten door hun ouders en
leerkrachten, of de politie worden gestraft. 

Start Zoek Contact

februari 2006 ROOD 13
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Partijvernieuwing

D
e Partij van de Arbeid bestaat voor
een groot deel uit vrijwilligers die
samen vanuit een sociaal-demo-
cratische visie aan een betere
samenleving werken. In het

publieke aangezicht vormt zij echter een pro-
fessionele organisatie met volksvertegenwoor-
digende politici op alle bestuursniveaus. Die
combinatie van vrijwilligers en publieke functie
maakt een politieke partij kwetsbaar. 

ALLES VIA DE WEBSITE
Berent Daan werkt sinds vier jaar bij de PvdA.
Daarvoor werkte hij bij internetbedrijf Lost Boys,

waar hij de nodige ervaring met onder meer
‘toepassingen in een besloten webomgeving’
opdeed. Dat wil zeggen: Mensen loggen in op
een website, komen in een gedeelte dat voor
niet-ingewijden onbereikbaar is, en gaan aan de
slag met bijvoorbeeld de boekhouding, een
vacaturebank of discussiëren met anderen die
toegang hebben in een discussieforum. Berent
Daan zorgde ervoor dat dit concept ook bij de
PvdA werd geïntroduceerd én vervolgens een
hoge vlucht nam. 
Trots? 
‘Het is heel motiverend om te zien dat het nieu-
we concept wérkt. Want de mensen voor wie wij

werken, zijn de vrijwilligers in de partij. Zíj moe-
ten het werk doen: boekhouden, ledenlijsten bij-
houden, verkiezingsprogramma’s schrijven, ver-
gaderen en vacatures in bestuur en lokale poli-
tiek opvullen. En op het partijbureau proberen
we dat zo goed mogelijk te faciliteren.’
Wat kun je zoal, op mijnpvda?
‘Dat is per persoon verschillend. Want niet ieder
lid mag in de ledenadministratie. Dat heeft weer
te maken met de wet, die heel precies voor-
schrijft hoe je met persoonsgegevens moet
omgaan. En boekhouden is strikt voorbehouden
aan penningmeesters. Wél hebben alle leden toe-
gang tot bijvoorbeeld de congresstukken. Zo kan
iedereen volgen welke amendementen er door
de afdelingen worden ingediend en wordt de
onderlinge samenwerking tussen afdelingen
hiermee gestimuleerd.’
Kun je kort opsommen wat het totale aanbod is?
Afdelingssecretarissen of lokale ledenadministra-
teurs kunnen via de online ledenadministratie
selecties maken voor mailings. Er kan onder
meer geselecteerd worden op interessegebied,
postcode, sexe en leeftijd. Heel handig voor bij-
voorbeeld themabijeenkomsten of een oproep
voor een openbare raadsvergadering over een
heikel onderwerp. Er is een uitgebreide zoekfunc-
tie voor lokaal bestuurders, die bijvoorbeeld ook
hun collega’s met vergelijkbare portefeuilles kun-
nen vinden. Dan zijn er de webgroepen. Ieder lid
of iedere belangstellende kan aan de secretaris
van zijn of haar afdeling vragen om een web-

De PvdA streeft ernaar een moderne, integere en transparante

organisatie te zijn. Dat kan dankzij een aantal relatief nieuwe

functies op mijnpvda.nl, het deel van de landelijke website dat

speciaal voor leden is ontworpen. Rood sprak met Berent

Daan, manager communicatie en marketing van de PvdA, 

Jan van der Moolen, penningmeester van het partijbestuur en

met Ad Ettema en Tineke Hemminga, beiden penningmeester

van een lokale afdeling, over deze noviteiten.

Ad Ettema, penningmeester van de afdeling Delft en lid van de Adviesraad Verenigings-
zaken: ‘Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Delft bleek door een afwezige transpa-
rantie dat het financiële beheer te wensen overliet, enerzijds door te weinig integriteit en
anderzijds door onkunde. Gelukkig hebben we met de nodige inspanningen nadien alles in
goede banen weten te leiden. We hebben een werkgroep in het leven geroepen die advies
aan de leden heeft uitgebracht voor een gezond financieel beheer. De duidelijkste bood-
schap: transparantie en kwartaalcijfers, zodat problemen tijdig aan het licht komen. 
In de werkgroep van penningmeesters vanuit de Adviesraad Verenigingszaken (partijbe-
stuur, gewesten en grote afdelingen) zijn enkele jaren geleden de afdrachten en de midde-
len in de afdelingen nader bekeken. Dit heeft geleid tot ‘De basis aan zet’, een voorstel voor
onder meer een boekhoudprogramma online dat is aangenomen op het partijcongres in
Groningen in 2003, dat nu dus uitgewerkt en operationeel is.’ 

PvdA vernieuwt ook
achter de schermen 

TIJDIG SIGNALEREN
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Tekst Tessel Schouten Fotografie De Beeldredaktie

Op PvdA.nl vindt u een button
‘mijnpvda – registreer’. 
Via het invulveldje kunt u zich
registeren. U komt dan op een
gepersonaliseerde pagina. 
Via deze pagina krijgt u
toegang tot functionaliteiten
en rubrieken. Op deze pagina
vindt u ook beschrijvingen van
de in dit artikel omschreven
applicaties.

groep aan te maken. Je kunt dan met een
bepaalde groep mensen discussiëren, stukken
uitwisselen of nieuwsberichten delen. Ook de
vacaturebank is handig. Je kunt je er als lid zelfs
op abonneren. Je krijgt een e-mailbericht als er
een vacature is in jouw afdeling of gewest. En
verder is het online-boekhoudprogramma iets
om trots op te zijn. Alle leden kunnen hiermee
ook de vastgestelde begrotingen en jaarrekenin-
gen van alle afdelingen en gewesten bekijken.
De PvdA is hiermee volledig transparant en
loopt voor op andere partijen in binnen- en bui-
tenland.’

BOEKHOUDPROGRAMMA
Om de organisatie financieel transparant te
maken heeft de PvdA een online boekhoudpro-
gramma, Project T ( T=transparantie), voor alle
lokale afdelingen laten maken. Jan van de
Moolen: ‘Penningmeesters voeren zelden revo-
lutionaire zaken door. Maar zo’n online boek-
houdprogramma is wel ingrijpend. Bovendien
moest het ook anders, omdat onze wijze van
financiën administreren niet meer voldeed aan
internationaal verplichte eisen.’
Wat ging er dan niet meer goed?
‘Niet goed is het woord niet. Er speelden al
enkele jaren verschillende kwesties. We wilden
één landelijke rekening voor alle afdelingen, in
plaats van honderden lokale rekeningen. We
wilden een echte ‘afdrachtenregeling’ voor
gekozen vertegenwoordigers, we moesten een
systeem bedenken voor de dualismegelden, de
regionale steunpunten enzovoort. En het sys-
teem dat we daarvoor bedacht hebben, is daar
een paraplu voor.’
Is online boekhouden moeilijk?
‘Nee. Het is wel wennen. En een deel van het
werk is verschoven. Veel van de zaken die op
het partijbureau verzorgd werden, doen de
afdelingen nu zelf. En daarmee ligt de verant-
woordelijkheid ook dáár waar hij hoort. Want
het gaat om het verantwoorden van geld dat de
afdelingen via het landelijke partijbureau ont-

vangen. Voor de vaardigheden – het onder de
knie krijgen van het programma – worden allerlei
cursussen gegeven. En er is ook goed instructie-
materiaal.’
Er is weinig ruchtbaarheid gegeven aan
deze operatie.
‘Dat klopt. Penningmeesters zijn mensen die in
stilte werken. Penningmeesters hóren eigenlijk
onzichtbaar te zijn. Dan doen ze hun werk goed.
En over ruchtbaarheid gesproken: ik weet dat het
ongebruikelijk is, maar zonder Willem Harlaar en
Didi Hirokawa van de financiële afdeling van het
partijbureau, was het nooit gelukt.’ 

Tineke Hemminga, penningmeester van de afdeling Ameland: ‘De afde-
ling Ameland is een kleine afdeling van ongeveer dertig leden en de boek-
houding behelst niet zo veel werk. Ik maak de rekeningen over en één
keer per jaar maak ik de balans op voor de ledenvergadering.
Via de mail werd ik op de hoogte gebracht van het online boekhoudpro-
gramma en ik heb me aangemeld voor een cursus in Zwolle. In eerste
instantie vond ik het geen gemakkelijk programma, toch ben ik er wel uit-
gekomen. Later heb ik onze Amelandse begroting online opgegeven. Wat
mij vooral opviel, was dat je iedere verandering moet bevestigen. Dat

werkt erg vertragend. Met hulp van Rieks de Jong, onze gewestelijk pen-
ningmeester, is het gelukt en heb ik inmiddels het geld voor de verkiezin-
gen binnen. Voor de afdeling Ameland heeft deze boekhouding online
verder geen consequenties. Ik kan me voorstellen dat het voor het gewest
en de landelijke organisatie goed is om inzicht te hebben in de financiën
van alle afdelingen. Ik denk wel dat een wisseling van penningmeester-
schap voor problemen zou kunnen zorgen, maar mijn conclusie luidt:
behalve een dag reizen (Ameland-Zwolle en weer terug) heb ik geen
moeilijkheden gehad om de begroting online in te dienen.’

Jan van der Moolen:

‘Met het online boekhoud-
programma loopt de PvdA
voor op andere partijen in
binnen- en buitenland’

U

partijvernieuwing
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H
et afgelopen jaar was er voor Europa één om niet te vergeten.
Eerst werd in Frankrijk en later in Nederland bij referendum de
Europese Grondwet door de burgers afgewezen. Kort daarna
stokten de onderhandelingen over de Europese begroting. En
begin oktober begonnen de omstreden onderhandelingen

met Turkije. Op de valreep van 2005 werd uiteindelijk wel een compromis
bereikt over de begroting, maar daarbij waren heikele thema's als met name
de Britse korting op de bijdrage  van de Europese Unie (EU) vooruitgeschoven
naar een volgende onderhandelingsronde. 
Terugkijkend op de Grondwet bood deze kennelijk geen fundamentele oplos-
sing voor de huidige situatie. Het afschieten ervan heeft daarom amper zwaar-
wegende gevolgen, waardoor de nee-stem zonder veel consequenties bleef.
De EU draait door, zoals zij dat altijd al deed. Toch moet Nederland eens kie-
zen welke kant het op wil. Terecht voelde
met name de PvdA zich uitgedaagd om
daarover na te denken. Dit leidde tot een
studie uitgaande van het partijbestuur en
de Tweede-Kamerfractie, die uitmondde
in een discussienotitie Europa: vertrouwen
herwinnen. Als ledenwerkgroep Europa
binnen de PvdA hebben wij over die noti-
tie gediscussieerd en wij vinden het jam-
mer dat de PvdA nu eigenlijk net zo min
een fundamentele oplossing voorstelt
voor de huidige Europese situatie als de
Grondwet dat deed. De vraag is of de
PvdA het geuite ongenoegen onder de
bevolking recht doet met zo'n reactie.
Onzes inziens zijn er twee zaken, waaraan de Nederlanders in het algemeen
en zeker ook de PvdA-kiezers zich ergeren: ten eerste willen zij nu eens weten
wie waarvoor verantwoordelijk is in Europa en hoe zij die verantwoordelijken
op hun verantwoordelijkheid kunnen aanspreken. De huidige driehoek van
Commissie, Parlement en Raad maakt dat veel te diffuus. En zolang niet één
orgaan direct aanspreekbaar is op de resultaten uit Brussel, zal er altijd een
gevoel van onbehagen tegenover Brussel blijven bestaan en kunnen nationale
regeringen straffeloos de schuld voor impopulaire maatregelen bij ‘Europa’
leggen. Wij pleiten daarom voor het politiseren van de EU. In wezen komt dit
neer op het instellen van een Europese regering met duidelijke beperkte
bevoegdheden, die verantwoording aflegt aan de burgers.
Verder wordt Europa te veel als een project van marktliberalisering ervaren en
te weinig als een streven naar vrijheid, solidariteit en duurzaamheid. Ook dit is
een drijfveer geweest van veel nee-stemmers binnen en buiten de PvdA. Wij
denken dan ook, dat onze partij niet alleen binnen Nederland burgerlijke vrij-
heid en solidariteit voorop moet stellen, maar ook op Europees niveau nadruk-
kelijker moet streven naar een duidelijk sociaal-democratisch gezicht. In die
zin is de nee-stem een niet te missen signaal voor de PvdA om haar visie
tegen het licht te houden en om kleur te bekennen ten aanzien van de toe-
komst van de EU. 
Het lijkt ons niet reëel te verwachten dat de EU25 uit deze impasse raakt, waar-

in de EU15 de laatste jaren al strandde. Dus zullen de Europeanen ook in de
toekomst getuige moeten zijn van visieloos getouwtrek. Burgers hebben ken-
nelijk beter door dan veel politici, dat echte betrokkenheid een voorwaarde is
voor succes. Het eind 2005 bereikte begrotingscompromis is eerder een
monument van euroscepsis dan van betrokkenheid. Doormodderen op deze
wijze is niet de oplossing. Te lang is er gepoogd iedereen binnen boord te
halen en te houden, waarbij met name in wezen onwillige landen zich lieten
paaien met afkoopsommen en sociale ontwikkelingen konden blokkeren. De
EU wordt gegijzeld door Angelsaksisch georiënteerde landen, die aan
Europese cohesie en duurzaamheid geen boodschap hebben.
Wij pleiten ervoor om een kopgroep te vormen van landen binnen de EU die
werk willen maken van het democratiseren en het komen tot een Europa dat
meer is dan een liberaal project. Niet omdat wij landen willen buitensluiten,

maar omdat wij niet langer willen opdraaien
voor de vertragingstactiek van landen die zelf
niet echt mee willen doen. Voor de PvdA bete-
kent dit concreet dat zij zich sterk maakt voor
meer maatschappelijke samenhang in
Nederland, Europa en de wereld. Ook moet zij,
in samenspraak met geestverwante partijen op
ons continent, een schets opstellen van
progressief beleid gericht op een fatsoenlijk
bestaan en gelijkheid. 
Met onze oproep sluiten wij ons aan bij de
visie van sociaal-democraat Willy Claes, de
Belgische minister van staat, die de Willem
Drees-lezing 2005 uitsprak. Hij hoopte op een

Europa van concentrische cirkels, beginnend rondom de oude zes lidstaten,
eventueel aangevuld met Spanje en Portugal. 
Dat veel, met name rechts-populistische, politici nu een egoïstische houding
ten opzichte van Europa bepleiten, doet geen recht aan de achtergronden van
de afwijzing van de grondwet in Frankrijk en Nederland. Uit onderzoek in
opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat er nog steeds
sprake is van brede steun voor de EU, maar onder zowel ja- als nee-stemmers
wordt met betrekking tot de EU gesproken van verlies van identiteit, een orga-
nisatorische chaos, geen bijdrage aan een beter leven en een aanzwellend
gevoel dat Europa een project van grote bedrijven is. 
Hoe verdeeld ook, Europa is een rijke en grote macht op het wereldtoneel. Een
macht die haar verantwoordelijkheid tegenover de eigen burgers en tegenover
de wereld heeft om binnen en buiten haar grenzen een eerlijke en redelijke
samenleving na te streven. De huidige EU25 ontbeert de gezamenlijke wil om
die verantwoordelijkheid te nemen. Vandaar ons pleidooi voor een nauwere
samenwerking tussen Europese landen die wel een stap verder willen. Zo'n
samenwerking dwingt de lidstaten sociaal kleur te bekennen en dat alleen al is
winst voor iedereen. Laat de PvdA hiermee beginnen.
.

Simon Vermeer & Pieter van der Hoeven
Bestuursleden PvdA Werkgroep Europa Zuid-Holland

Pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen Europese landen die wel een stap

verder willen, en voor het instellen van een Europese regering met duidelijke beperkte

bevoegdheden, die verantwoording aflegt aan de burgers.

Europese Kopgroep!

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 uitgesproken mening, of iets anders te
zeggen dan wat al gezegd is over een maat-

schappelijk of politiek thema? Zet uw
betoog op papier en stuur het ons: Redactie
Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam,

of per e-mail: rood@pvda.nl.

opinie
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1 Typisch Marco…?
‘Optimistisch. “Het komt allemaal goed,” kun je me
vaak horen zeggen. Daarnaast blijf ik kalm. Tijdens
het kerstdiner van de Tweede-Kamerfractie heeft
Wouter daar een lied over gezongen, waarvan de
strekking was dat ik op een rustige toon zeer beslist
kan zeggen of iets goed of niet goed is. Intern ben ik
kritisch, maar naar buiten ben ik altijd loyaal.’ 

2 Waar moet meer aandacht voor komen
binnen de politiek?
‘Gezond verstand. Ik ben erg van de school van
Steve Stevaert, namelijk dat plannen voor iedereen
te begrijpen moeten zijn. Het probleem met het
kabinet Balkenende is dat het goed is in het oplos-
sen van niet bestaande problemen, maar dat
bestaande problemen niet worden opgelost. De
PvdA heeft de afgelopen jaren aan common sense
gewonnen. Sociaal-economisch zijn we grofweg
linkser geworden en bij immigratie en veiligheid
rechtser. Bij die koers voel ik me uitstekend thuis.’

3 Hoe scheid je politiek en privé?
‘Moeizaam. Politici zijn sprinters die iedere keer de
honderd meter rennen. Hun medewerkers lopen
echter in hetzelfde tempo een marathon. Het werk
stopt niet, maar je privé-leven ook niet! Soms komt
het mooi samen. Mijn vriendin is taalkundige. Op
het kennisfestival van de PvdA hebben we onlangs
samen een college gegeven met de titel: Taal en poli-
tiek: een gelukkig huwelijk.’     

4 Waar heb jij slapeloze nachten van?
‘Ik ben positief ingesteld, dus van slapeloze nachten
heb ik weinig last. Mijn zoontje Lieuwe van net 1 jaar
oud wil ons wel eens uit onze slaap houden! Ik slaap
graag, maar als het moet – bijvoorbeeld om de laat-
ste puntjes op de i te zetten van een belangrijke
speech – werk ik rustig een nacht door.’

5 Wat zijn je ambities?
‘De verkiezingen winnen! Te beginnen op 7 maart.
Niet eens zozeer vanwege het spel, maar vooral van-
wege de knikkers. De afgelopen jaren onder het
kabinet Balkenende hebben duidelijk gemaakt dat
het roer om moet. De PvdA kan in de levens van
mensen echt het verschil maken. Dat motiveert mij.
Mijn persoonlijke ambitie? De eerste gekozen burge-
meester van Den Haag worden, maar voorzitter van
ADO is ook goed…’

MARCO ESSER (34) is campagne-
manager van de PvdA. Hij is politicoloog
en heeft gewerkt voor de campagnes van
Democratische presidentskandidaten in
de Verenigde Staten. Hiervoor was hij
politiek adviseur van Jeltje van
Nieuwenhoven en Wouter Bos. Daarnaast
is hij stand-up comedian en supporter
van Ado Den Haag.

Foto Tessa Posthuma de Boer

5 vragen aan…
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Wat heeft je gemotiveerd om lijstrekker te worden?
‘Ik voel me tot op het bot verbonden met Amsterdam. Mijn familie
woont, werkt en leeft al generaties lang in deze stad. Mijn betovergroot-
vader stichtte er een diamantbedrijf. Je familiegeschiedenis is de stam
van een boom, die is er altijd, en bepaalt wie je bent. De mijne is nauw
verbonden met Amsterdam, en ook nauw verbonden met recht en
onrecht. Daarom wil ik ook graag iets doen voor mijn stad. Daarom voel
ik de persoonlijke noodzaak te zorgen dat mensen kansen krijgen, gelijk
behandeld worden en een fatsoen-
lijke basis hebben. Dat is wat mij
drijft. Ik geloof dat je de sociaal-
democratie nodig hebt om men-
sen te laten profiteren van de libe-
rale samenleving. Ik heb het
gevoel dat ik op dit moment een
heel goede bijdrage kan leveren
voor onze partij in de stad. Ik heb
ideeën over hoe het verder zou
moeten. Daar gaat ook mijn boek-
je Nieuw Amsterdam over. En daar-
om zeg ik ook: laat mij het maar
doen. Om te werken aan kansen
voor kinderen in de stad. Aan al
die thema´s die ons na aan het
hart liggen. Ik werk in Amsterdam
samen met een club fantastische
PvdA´ers. Van Ahmed Aboutaleb
tot Manon van der Garde en van
Job Cohen tot Karina Schaapman.
Dat motiveert enorm. Ten slotte is
het een enorme eer om in een tra-
ditie te staan van heel veel bijzon-
dere sociaal-democraten. Van Joop den Uyl tot Ed van Thijn via Jan
Schaefer. Wie zou hier geen lijsttrekker willen worden?’
Je bent gekozen via een ledenraadpleging. Wat vind je van zo’n leden-
raadpleging?
‘Hartstikke goed instrument. Je merkt dat je kunt ‘oefenen’ met een ver-

kiezing. Het dwingt je om heel helder te formuleren wat je wilt met de
stad en met de partij. Bovendien hebben de leden iets te kiezen, gaat
de campagne vroeg leven en is het voordeel van een breed mandaat
groot. In Amsterdam kreeg ik circa twaalfhonderd stemmen, dat lukt
je nooit via een ledenvergadering!’
Stel je wordt wakker als lijsttrekker van Rotterdam. Wat zou je als eer-
ste veranderen?
‘Ik zou me een hoedje schrikken. Je kent toch je eigen stad het beste.

Ik heb respect voor onze partijge-
noten in Rotterdam. Grote pro-
blemen, een guur politiek kli-
maat. Een nare sfeer tussen
Leefbaar en de PvdA. Als ik het
goed zie, kampt Rotterdam met
een nog grotere tweedeling dan
Amsterdam. De plannen van Van
Heemst om de armoede aan te
pakken zijn belangrijk. Ook zou
ik in Rotterdam, net zoals we in
Amsterdam doen, meer aandacht
op jonge kinderen willen richten.
Veiligheidsproblematiek lossen
we nooit op als we kinderen niet
jong helpen en kansen bieden.
Door te zorgen dat er niet gespij-
beld wordt, door opvoedingson-
dersteuning te bieden en ja, als
dat nodig is, door soms achter
de voordeur te kijken wat zich
daar afspeelt. Ik denk dat dat in
alle grote steden speelt. Daarom
vraag ik Wouter Bos om in de

Tweede Kamer aandacht te besteden aan de wetten die het de grote
steden moeilijk maken effectief jeugdbeleid te voeren. Net als in
Amsterdam is het cruciaal dat in Rotterdam zo veel mogelijk mensen
aan een baan geholpen worden.’

Lodewijk Asscher:
‘Wie zou geen lijsttrekker

in Amsterdam 
willen worden?’

Over een maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA bood voor het eerst het
instrument van de ‘ledenraadpleging’ aan de afdelingen aan. Dat betekent, dat veel lokale

afdelingen met democratisch gekozen lijsttrekkers de verkiezingen ingaan. Rood sprak met de
lijsttrekkers van de vier grote steden over hun drijfveren, de ervaring van de ledenraadpleging

en vroeg ze om zich voor te stellen lijsttrekker te zijn van een andere grote stad.

Lodewijk Asscher (31), lijsttrekker in Amsterdam. Lodewijk is van huis uit jurist en werkt als universitair

docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is ook fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam. 

Lijsttrekkers van de grote steden spreken zich uit

De grote vier
Tekst Tessel Schouten Foto’s Tessa Posthuma de Boer
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Wat heeft je gemotiveerd om lijsttrekker te worden?
‘Ik wilde lijsttrekker van de PvdA Rotterdam worden, omdat ik het een eer
vind in mijn geboortestad als volksvertegenwoordiger te mogen werken.
Het leven van alledag in een stad als Rotterdam is steeds de grondstof
geweest van mijn politieke activiteiten. Mijn ambitie is niet om wethouder
te worden. Ik heb de leden van de
PvdA Rotterdam laten weten dat ik
fractievoorzitter wil worden als ze
me kiezen als lijsttrekker. En ik hoop
dat mijn keuze er een beetje aan bij-
draagt dat de waardering voor het
lidmaatschap van de gemeenteraad
groeit. 
Ik heb me juist nu aangemeld,
omdat ik de PvdA Rotterdam veel te
bieden heb in de belangrijkste ver-
kiezingsstrijd uit haar geschiedenis.
Ik hoop dat de ervaring die ik in de
regio en op landelijk niveau heb
opgedaan, op een nuttige manier in
te zetten is in Rotterdam. 
Veiligheid en integratie zijn in
Rotterdam nog steeds hot issues. Ik
houd me daar al lang mee bezig. Ik
heb Fortuyn niet nodig gehad om
me te realiseren dat kiezers ons
links laten liggen als we die thema's
aan rechts overlaten. Op deze kwes-
ties heb ik een solide reputatie opge-

bouwd. Maar over ‘vergeten onderwerpen’ gesproken: het Rotterdamse
college (Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA) heeft het sociale gezicht van
de stad de afgelopen jaren wel heel erg links laten liggen. Een op de tien
Rotterdammers leeft op bijstandsniveau! We zullen ons in Rotterdam dan
ook sterk richten op armoedebestrijding, scholing en het welzijn van

ouderen. Ik wil dat mensen een
kans krijgen om mee te doen. En
we moeten stevig ingrijpen als
iemand wel mee kan doen, maar
niet wil. De hoofdboodschap is
dat iedereen in Rotterdam meetelt
en meedoet. Rotterdam kan
zoveel beter.’ 
Je bent gekozen via een leden-
raadpleging. Wat vind je van zo’n
ledenraadpleging?
‘Ik heb al heel wat verkiezings-
campagnes meegemaakt, maar
pas door deze ledenraadpleging
ben ik echt gaan begrijpen wat het
hart van campagne voeren is. Het
was razend spannend in
Rotterdam, met drie tegenkandi-
daten die ik allemaal goed ken.
Dat maakt het soms ook wel inge-
wikkeld, zo’n referendum. Je moet
strijden tegen mensen met wie je
normaal gesproken goed samen-
werkt. 

Wat heeft je gemotiveerd om lijsttrekker te worden?
‘Het is een eer de voorvrouw te zijn van de Haagse Partij van de Arbeid. Ik
ben al lang actief in de Haagse PvdA-afdeling en het is inspirerend om met
een fantastische nieuwe ploeg de komende raadsperiode aan de slag te
gaan. Den Haag is zeer de moeite waard om voor uit te rukken. Ik woon,
werk en recreëer er met veel plezier.’  
Je bent gekozen via een ledenraadpleging. Wat vind je van zo’n ledenraad-
pleging?
‘De Haagse PvdA-leden hebben kunnen kiezen, en ik voel mij als lijsttrekker
nu dubbel gelegitimeerd. Dat de meerderheid haar stem op mij heeft uitge-
bracht, betekent dat er bij mijn achterban een breed draagvlak voor mijn stijl
van politiekbedrijven bestaat.’
Stel je wordt wakker als lijsttrekker van Utrecht. Wat zou je als eerste veranderen?
‘Ik zou droevig zijn, omdat wethouder Hans Spekman zich niet voor een
nieuwe raadsperiode beschikbaar heeft gesteld. De afgelopen jaren heb ik
Hans leren kennen als een collega die zich op bewonderenswaardige wijze
inzet voor die Utrechtenaren, die het niet goed getroffen hebben. Hij heeft
gezorgd voor goede voorzieningen voor dak- en thuislozen en verslaafden
en dat andere bewoners zich betrokken zijn gaan voelen met deze doel-
groep. Gelukkig heeft hij aangegeven dat hij wel de Tweede Kamer in wil,
maar het is niet eenvoudig om een waardig opvolger voor hem te vinden. Ik
wens Rinda en haar ploeg daarbij veel succes’!

Jetta Klijnsma:  
‘Aan de slag met 

een nieuwe ploeg’

Peter van Heemst:
‘Rotterdam kan
zoveel beter ‘

Jetta Klijnsma (48), lijstrekker in Den Haag, Jetta is nu nog wethouder in Den Haag met in haar

portefeuille Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Jetta is van huis uit historica en werkte onder

meer als hoofd van de beleidsafdeling van de PvdA Tweede-Kamerfractie. 

Peter van Heemst (53), lijsttrekker in Rotterdam. Peter is nu nog Tweede Kamerlid en heeft onder meer

de onderwerpen veiligheid en terrorisme in zijn portefeuille. Peter is van huis uit jurist en werkte onder

andere als beleidsmedewerker in de Tweede-Kamerfractie en als Statenlid. 
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De ledenraadpleging is een hele goede manier geweest om de leden van
de partij actief te betrekken bij de PvdA. Ze werden door de kandidaten
bestookt met argumenten om op hen te stemmen. Ik zelf koos voor een
zo breed mogelijke benadering. Niet alleen via de IDeaal (het
Rotterdamse ledenmagazine) en via een door het bestuur verspreide brief
heb ik mijn boodschap proberen over te brengen, maar ook persoonlijk.
Mijn campagneteam was echt een grassroots-organisatie. Dat betekende
dus mensen bellen, brieven schrijven, e-mails sturen, vragen of mensen
mee wilden helpen. En dat werkte.’
Stel je wordt wakker als lijsttrekker van Amsterdam. Wat zou je als eerste
veranderen?

‘Ik weet dat de PvdA in Amsterdam als speerpunten kinderen, veiligheid,
werk en wonen heeft. Die specifieke aandacht voor kinderen vind ik
terecht. En dat begint op school. Ik zeg het Nelson Mandela graag na:
onderwijs is het beste wapen om een stad mee te veranderen. Zó haal je
het beste uit mensen. Geef kinderen voldoende kansen om mee te doen
in de samenleving, dan stel je de toekomst veilig. Daar zou ik als lijsttrek-
ker van de PvdA Amsterdam vol voor gaan.
Of... ik zou natuurlijk ook de slogan van de stad kunnen veranderen. Van
‘IAMsterdam’ naar: ‘Rotterdam is leuker’. En die containerterminal kan
ook dicht. Daar zijn wij in Rotterdam veel beter in, haha.’

Wat heeft je gemotiveerd om lijstrekker te
worden?
‘Ik ben trots op Utrecht. We hebben een
fantastisch cultureel- en sportklimaat.
Iedereen wil hier wonen, en bedrijven ves-
tigen zich graag. Dit is een stad waar ik
graag voor knok; niet iedereen heeft het
goed. In de PvdA zijn we nog steeds soli-
dair met wie dat nodig heeft. Onderwijs
en goede zorg moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Juist wij moeten opletten dat er
niemand buiten de boot gaat vallen. Voor
mij is het bijvoorbeeld onacceptabel dat er
armoede in Utrecht bestaat. Iedereen
moet zijn kind naar de voetbalclub kun-
nen sturen.
In eerste instantie was ik erg teleurgesteld
in de PvdA Utrecht en heb ik me landelijk
bij NietNix aangesloten. Nu, tien jaar
later, is hier een bruisende, jonge PvdA
keihard aan de slag om in Utrecht weer de
grootste partij te worden. De klappen van
de Leefbaren hebben we in Utrecht al eer-
der gehad dan elders. We hebben daar
veel door geleerd. We hebben ontzettend
veel kiezers verloren en we knokken nu
voor elke stem die we terug kunnen krij-
gen. Wat dat betreft is Leefbaar een zegen
geweest. De partij en onze werkwijze zijn
veranderd, we zijn opener, mensgerichter,
minder bestuurlijk en, eerlijk gezegd,
gewoon leuker geworden!
Toen Hans Spekman bekendmaakte dat
hij in Den Haag verder wil vechten voor de PvdA en onze idealen, was dat
een grote klap. Met hem verliest Utrecht een karakteristiek gezicht, een
inspirerende politiek leider en een sociaal-democraat in hart en nieren.
Dat gat vul je niet zo maar op, maar dat wil ik wel proberen. Hans zei
“Stoppen is niet leuk, maar als jij lijsttrekker wordt is het voor mij wel
makkelijker.”’
Je bent als enige van de vier kandidaten niet gekozen via een ledenraad-
pleging, wegens gebrek aan tegenkandidaten. Toch de vraag: wat vind je
van zo’n ledenraadpleging?
‘Ledenraadplegingen zijn een mooie manier om transparantie en betrok-
kenheid te vergroten. Het past bij een democratische partij en we moeten
er ook mee doorgaan. Toch zie ik ook gevaren. Als afdelingen intern ver-

deeld raken, omdat twee kandidaat-lijsttrekkers beiden veel steun krijgen,
krijg je vervelende situaties. Ik denk dat we moeten leren om ons als partij
professioneel op te stellen in deze kwesties en commitment aan de partij
en niet aan personen moeten tonen als het gaat om interne verkiezingen.
Anders zijn die referenda splijtzwammen.’
Stel je wordt wakker als lijsttrekker van Den Haag. Wat zou je als eerste
veranderen?
‘Ik gun Den Haag een Universiteit! Utrecht en andere studentensteden
zijn zo veel levendiger en gezelliger dan Den Haag nu is en dat is echt een
gemis voor de stad waar onze Regering huist. Studenten brengen actie,
creativiteit en het gebrek hieraan maakt Den Haag af en toe een beetje
een grijze ambtenarenstad; terwijl het er zo mooi is.’ 

Rinda den Besten:  
‘We zijn opener, 

minder bestuurlijk en
leuker geworden!‘

Rinda den Besten( 32), lijsttrekker in Utrecht. Ze is nu actief als fractievoorzitter in Utrecht.

Rinda is neerlandica en werkt als adviseur bij organisatie -adviesbureau De Beuk. 
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Over zijn drijfveren en toekomst-
perspectieven gaat het boek dat
Wouter Bos heeft geschreven.
Een bijzonder boek, omdat er
precies in staat wat er allemaal
anders wordt, als het Bos lukt
om premier te worden. 

Tekst Tessel Schouten  Foto De Beeldredaktie

Dit land kan zoveel beter

€2,- korting voor 
alle lezers van Rood

Uiteraard doet hij dat heel bewust.
De analyse in het tweede deel, Een toekomst voor
Nederland, zit knap in elkaar. Het helpt bij de dis-
cussies over hoe nu verder. Hoe de desintegratie
in de samenleving is om te buigen in binding en
teamgeest. Verschillende actuele onderwerpen
worden onderzocht en er worden ideeën voor
oplossingen aangedragen. Een van de kernopvat-
tingen uit het boek is voor mij dat vrijheid voor-
rang heeft boven gelijkheid. Iets waarmee de
PvdA zich veel scherper zou kunnen onderschei-
den. Het recht op een fatsoenlijk bestaan uit het
nieuwe Beginselmanifest. Tijdens het lezen
dwaalden mijn gedachten af naar de actualiteit.
Een artikel in de krant, waarin minister Zalm de
armoede in Nederland bagatelliseert. De per-
soonlijke confrontatie met de dreigende uitzet-
ting van een Afghaanse gezin. De onverschillige
en terughoudende reacties uit mijn omgeving op
dit soort vraagstukken. Geheel onvoorzien sterkt
de analyse van Bos mij bij het steeds weer aan-
gaan van de discussie. Kortom, het boek vertelt
niet alleen over Wouter Bos en zijn wereldbeeld,
maar geeft bovenal aanleiding tot bezinning,
hoop en inspiratie.’ 

R
ood vroeg twee betrokken en actieve
partijleden om het boek te lezen:
Reinette Kiès, van origine ingenieur,
lid van het waterschap in het oosten
van Nederland en hoog geplaatste

nieuwkomer op de Almelose kandidatenlijst en
Ahmed Marcouch, ambtenaar uit Amsterdam,
tot voor kort voorzitter van de Unie van
Moskeeën en nu lijsttrekker in Amsterdam
Slotervaart. Zij zetten uiteen waarom het boek
van Wouter voor hen de moeite waard was om
te lezen. 

PVDA MOET ORGANISATORISCH 
RADICAAL VERANDEREN
Ahmed Marcouch: ‘Wouter Bos heeft er goed
aan gedaan zichzelf en zijn ideeën in boekvorm
te presenteren. Het is een mooi uitgangspunt
voor de PvdA als geheel, zeker na de afbraakpe-
riode Balkenende, en het laat zien waar onze par-
tijleider staat, als persoon en straks als premier. 
De voorbeelden in het boek zijn goed, en het is
intrigerend om te lezen hoe hij heeft geworsteld
met zijn idealen. Dat Wouter Bos sterk de nadruk
legt op het begrip solidariteit, spreekt mij erg
aan. Zo beschrijft hij heel precies de functie van
solidariteit en benadrukt hij ook het zogeheten
welbegrepen eigenbelang van solidariteit. 
Het wordt tijd dat we als partij in gaan zien dat
we het tij moeten keren. Dat kan alleen maar als
we zelf ook daadwerkelijk willen veranderen en
samen met onze omgeving, zwart of wit, strijden
voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Het
is uiterst urgent dat de PvdA organisatorisch
radicale veranderingen doorvoert in het partijka-
der, om op die manier het gedachtegoed perma-
nent uit te kunnen dragen en niet alleen tijdens
verkiezingen. Er lopen nog te veel mensen bin-
nen de PvdA rond, die elke veranderingsproces
tegenhouden. Zij kunnen een voorbeeld nemen

aan Wouter Bos, die in zijn studententijd men-
sen hielp met het invullen van onder meer hun
belastingpapieren. Als je als partijkader niets
concreets doet met de groep mensen waarvoor
je iets denkt te kunnen betekenen, dan weet je
ook nooit echt wat er aan de hand is. De effectivi-
teit van de aanpak van Wouter Bos is mijns
inziens afhankelijk van de mate waarin de PvdA
als geheel in staat is om zich de komende tijd te
hervormen.’ 

HOE DE DESINTEGRATIE 
OM TE BUIGEN
Reinette Kiès: ‘Bewaar het boek niet voor een lan-
ge vakantie, je leest het zo tussendoor. In Mijn
verhaal waarmee het boek begint, vertelt Wouter
Bos over zijn jeugd, zijn werk en zijn entree in de
politiek. Deze autobiografische notities sporen je
aan tot reflectie over je eigen keuzes in het leven.
Het boek is vlot en doordacht geschreven. Dat is
ook het beeld dat ik overhield van Wouter Bos:
een aardige en zeer intelligente man die zijn
woorden zorgvuldig afweegt. Het door hem
geschetste dilemma dringt zich bijna logisch op:
kiezen voor het bekende, de zekerheid, of voor
het lonkend avontuur. Hij kiest voor het laatste.

Amsterdam, 16 december 2005. Wim Kok

neemt het eerste exemplaar van 

Dit land kan zoveel beter in ontvangst. 

Wouter Bos, Dit land kan zoveel beter

uitgeverij Bert Bakker, [€ 9,95] € 7,95

ISBN 90 351 2994 6 
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Bij inlevering van deze bon krijgt u in de boekhandel 
€2,- korting op Dit land kan zoveel beter van Wouter Bos.
U betaalt dan €7,95 i.p.v. €9,95.
Deze actie loopt van 11 feb. t/m 11 mrt. 2006
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E
en coalitie van zware wolken zorgt
ervoor dat de meeste Haarlemmers
zich deze zaterdag veilig thuis hebben
teruggetrokken, een kopje thee op
schoot. De PvdA-leden uit de

Spaarnestad begeven zich per fiets naar
Meerwijk, gelegen in Haarlem-Schalkwijk. Een
buurt waar het ’s zomers misschien goed toeven
is, maar op deze koude en regenachtige dag ziet
het er allesbehalve uitnodigend uit. Grijze flats
rondom een gigantische bouwput, tegenover een
smoezelige supermarkt. Het peloton vrijwilligers
is van de fiets gestapt en staat er wat verkleumd
bij. Er worden rode PvdA-jacks rondgedeeld.

BELANGSTELLENDE
Martien Brander, kandidaat-raadslid, spreekt de
aanwezigen moed in en geeft advies: ‘We gaan
vragen stellen en vervolgens ook echt luisteren.
Veel politici zeggen dat ze contact met de burger
houden, maar wij gaan het hier ook echt doen.’
Per tweetal wordt een map uitgedeeld, waarin
het commentaar kan worden genoteerd.
Brander: ‘En vraag, als ze PvdA stemmen, vooral
of ze het aardig vinden om belangstellende te
worden.’ De adresgegevens worden in de map
genoteerd. Als het zover is dat de gang naar de
stembus gemaakt moet worden, wordt hun een
herinnering gestuurd. Ook worden belangstellen-
den uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op
15 januari, waarbij onder anderen Tweede-
Kamerlid Ferd Crone acte de présence zal geven.
Dan worden ook de resultaten van de canvasge-
sprekken gepresenteerd en wat de afdeling daar
nog mee van plan is.
Met ferme tred loopt het eerste tweetal op een
rijtjeshuis af, en belt aan. Een man van middel-
bare leeftijd opent de deur. ‘Hoe bevalt het u hier
in Meerwijk? wordt hem gevraagd. ‘Deze buurt
bevalt prima, maar Haarlem niet,’ zegt hij, en
begint over de school in de buurt die nu al enige
tijd verbouwd wordt. Ook het rondslingerende

vuil en de ‘hypocriete’ burgemeester (Jaap Pop,
van de PvdA) krijgen ervan langs in een lange
litanie, gelardeerd met uitspraken als ‘Het is toch
een schande’, ‘Dat kan toch niet’ en ‘Belachelijk’.
Het tweetal schrijft het meegebrachte formulier
vol. ‘Echt luisteren” heeft Brander gezegd, en dat
wordt serieus genomen. De tocht gaat nu om de
bouwput heen, een flat in. ‘Ja hallo?’ klinkt het
krakend uit de intercom. ‘Dag, wij zijn van de
PvdA. Mogen we binnenkomen?’ vraagt Brander.
‘Ben jij soms Wouter Bos?’ wordt gevraagd.
Ondanks de afwezigheid van PvdA’s kandidaat-
premier worden we binnengelaten, en kunnen
we de galerijen afstruinen.

EEN BEETJE MOEDELOOS
Wat komt men zoal dagelijks tegen, hier in
Meerwijk? ‘Vuiligheid,’ antwoordt een bewoner.
‘Daar wordt u niet blij van,’ merkt de canvasser
droogjes op. ‘Nou, ik vind het helemaal niet erg
als ze af en toe een blikje naar beneden gooien,
maar elke week glazen flessen…’ Een andere
man maakt zich bekend als echte PvdA-er. ‘Ik
heb nog nooit op iets anders gestemd,’ zegt hij
trots. ‘Ik wilde altijd al eens naar een gemeente-
raadsvergadering, maar daar was ik tot nog toe
te laks voor.’ Geen nood: de raadsleden komen
nu naar hem toe. ‘Ik woon hier al dertig jaar, het
is een heerlijk huis zonder zorgen. Maar als er
dan eens iets is… Die auto (de man wijst naar
buiten – BdH) staat er nu al twee jaar. De
woningbouwvereniging, de gemeente, de wijk-
agent, allemaal gaan ze er morgen iets aan doen.
Soms word ik daar een beetje moedeloos van.’

VOLHARDEND
Jelmer Nieuwenweg coördineert Haarlems
campagne voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Hij besteedt veel aandacht aan
het canvassen. ‘Ik denk dat wij de actiefste
afdeling zijn op dit gebied,’ zegt hij. ‘Al sinds
half september zijn we bezig. We hebben meer

dan twaalf wijken met een sterke PvdA-aanhang
bezocht. Op zaterdagen gaan we langs de deu-
ren. We kondigen dat van tevoren aan met een
flyer.’ Nieuwenweg, volgens de afdelingswebsi-
te ‘enthousiast en volhardend zonder dat het
vervelend wordt’, noemt de aanpak ‘arbeidsin-
tensief, maar erg lonend. Je kunt natuurlijk
overal een foldertje in de bus gooien. Maar wij
gaan voor kwaliteit. Op deze manier horen we
meteen wat er bij de mensen speelt, en kunnen
we er in het gesprek op inspringen.’

DISCRIMINATIE
Een verdieping hoger komen we bij een man
terecht van Turkse origine. Hij biedt de afdelings-
leden een kopje koffie aan. Deze moeten echter
de hele flat nog af, en weigeren beleefd. Vroeger
waren er veel meer contacten tussen de buurtge-
noten, vertelt hij. ‘Nu gebruikt 80 procent van de
buitenlanders de eigen taal, dat maakt het moei-
lijk.’ Hoe dit te veranderen is? ‘Door het te sprei-
den, Nederlander en buitenlander door elkaar.’
De man wordt graag belangstellende, en wordt
op zijn beurt uitgenodigd om op 15 januari een
kopje koffie te komen drinken. Ook de volgende
flatbewoner is geen autochtoon, maar beheerst
de taal uitstekend. Hij begint over het huisvuil.
‘We betalen 15 euro per maand aan reinigingsbij-
drage, maar hebben last van hondenpoep,
spuug, huisvuil, en drugsgebruik.’ Schokkender
is zijn mededeling over discriminatie op grond
van geloof. ‘Mijn kinderen spelen in dat speel-
tuintje daar beneden, maar worden bedreigd
omdat ze christen zijn.’ De man wil daarom ook
liever niet dat zijn foto wordt gepubliceerd. Hij is
wel degelijk enthousiast over het ‘contact met
mensen van allerlei afkomst’.
Het wordt donker. Men pakt de fiets, en laat
Meerwijk weer achter zich. Tijd voor een borrel
en reflectie. Jan Nieuwenburg, vice-fractievoorzit-
ter van de PvdA in Haarlem en wethouderskandi-
daat voor de komende verkiezingen, vindt het

Canvassen in haarlem can·vas·sen (onov.ww.) 1 werven, met name van kiezers door politici (bron: www.vandale.nl)

In weer en wind de

De PvdA-afdeling Haarlem trekt de

wijken in. Al vanaf half september wordt

er door vrijwilligers druk ‘gecanvast’.

Deur aan deur worden de bewoners

thuis opgezocht. Rood liep met de

kandidaat-raadsleden mee de wijk in.
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‘Je kunt natuurlijk
overal een foldertje 
in de bus gooien. 
Maar wij gaan 
voor kwaliteit’ 

Tekst Bas den Herder  Foto’s Hans Vissers

canvassen een goed instrument. Dat het door-
gaat, staat volgens hem buiten kijf. ‘Dat lijkt me
wijs. Je kunt niet volstaan met het bezoeken van
markten en wijkraden.’ Wat Nieuwenburg veront-
rust, is dat zoveel mensen zich niet thuis voelen
in hun eigen buurt. ‘Daar ben ik toch wel van
geschrokken. Doordat er geen contact is met
mensen van een andere culturele achtergrond,
ontstaat de indruk dat die een bedreiging vor-
men.’ Haarlemmers die bij hun wijk betrokken
zijn, hebben geen moeite met veranderingen,
aldus Nieuwenburg, maar de vele forenzen heb-
ben daarvoor vaak weinig tijd. ‘Het is het doel
van de PvdA om ook de onverschilligen erbij te
betrekken en hen bewust te maken van hun rol in
de samenleving.’

IEDEREEN KAN HET
Wat is het geheim van het succes van de PvdA in
Haarlem? Een belangrijke rol is weggelegd voor
Arjen Overbeek, die zijn functie van raadslid in
Haarlem (en kandidaat voor de komende verkie-
zingen) combineert met activiteiten voor
‘Opleiding en Strategie’ op het partijbureau. Hij
legt ons nog wat meer uit over het canvascon-
cept. ‘Voor deze huis-aan-huis-gesprekken is een
instructie-dvd gemaakt met de titel Canvassen;
iedereen kan het!’ Op het schijfje een gedetailleer-
de instructie voor de canvasser-in-wording. Hoe
ga je om met vragen, wat is handig om te note-
ren, en wat moet er vervolgens met de gegevens
gebeuren. ‘Ik verwacht er nog veel goeds van,’
zegt Overbeek. Als klap op de vuurpijl stopte de
afdeling dit jaar ook tienduizend kerstkaarten in
Haarlemse brievenbussen: ‘Samen voor een
sociaal 2006.’ De beste wensen dus, ook voor de
komende verkiezingen!’ 

deuren langs
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U
De afdelingswebsite is te bezoeken op
http://www.haarlem.pvda.nl,
de campagnewebsite op
www.stempvdahaarlem.nl

rood in de regio
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60 jaar PvdA!

De 60ste verjaardag van

de PvdA wordt op 11

februari groots gevierd in

de Beurs van Berlage in

Amsterdam. Die dag is

tevens het officiële begin

van de campagne. 

Wat staat er allemaal 

op het programma? 

MIDDAGPROGRAMMA
Vanaf 13:00 uur is iedereen welkom. De feestelijkheden begin-
nen om 13:45 uur, het middagprogramma duurt tot 17:40 uur.
De opening wordt verzorgd door Hester Macrander, 
In alle zalen van de Beurs van Berlage is er wat te doen. Er is
muziek en film, er zijn lezingen door en ontmoetingen met poli-
tici op speciaal daarvoor geplaatste bankjes (let op de nieuwe
voorzitter) en er is een stand met onder meer historische kalen-
ders. Herman Koch en Rick de Leeuw verzorgen een doorlo-
pend optreden, waarbij zij elkaar afwisselen. In de filmzaal kunt
u kijken naar De Keuken van Kok, Den Uyl, of de Vaandeldragers
en documentaires over politieke onderwerpen. De films worden
begeleid door een orkest met dirigent. Ahmed Aboutaleb houdt
de Wibautlezing. 
Er zijn interviews met politici, Hester Macrander treedt op en in
de kelderruimtes van de Beurs wordt het gedachtegoed van de
PvdA – van 1946 tot in de jaren negentig –geëxposeerd. Er wor-
den drie kamers ingericht in drie tijdsperiodes: Drees, den Uyl
en Kok.
Om 16:45 uur gaat het feest verder in de grote zaal. Daar zal
Michiel van Hulten de campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 7 maart inluiden met een speech. De middag wordt
afgesloten met een optreden van Filmorkest Max Tak. 

AVONDPROGRAMMA
Uiteraard is er ook ruimte voor een politiek debat. Op zaterdag-
avond zijn alle landelijke oud-PvdA-voorzitters uitgenodigd om
te praten over de rol en functie van politieke partijen als insti-
tuut in de Nederlandse samenleving. Naast deze legendarische
voormannen van de PvdA zijn ook enkele vertegenwoordigers
benaderd van vakbond, omroep en geschreven media, evenals
enkele uitdagers en criticasters van politieke partijen. 
De avond bestaat verder uit dansen en muziek, voorafgegaan
door onder meer een speech van Wouter Bos, een VJ-presenta-
tie en een stille disco (met een draadloze koptelefoon dansen
op de beste hits). 

Let ook op de fotostand: U kunt als gast een historische foto
van uzelf laten maken. U krijgt deze mee in een passe-partout!

De PvdA is trots op haar geschiedenis en wil deze dag met zo
veel mogelijk mensen vieren. De deuren gaan daarom open
voor alle leden en ook introducés zijn van harte welkom. De toe-
gang is gratis. Drankjes zijn tegen een gereduceerd tarief ver-
krijgbaar. Mensen met (kleine) kinderen hoeven zich niet te
laten afschrikken, voor de kleinsten is er een crèche. Voor oude-
re kinderen is er een speciaal kinderprogramma en een film. 

U heeft inmiddels een uitnodiging in de bus gekregen en u ontvangt het definitief programma,
nadat u zich heeft opgegeven via de PvdA reserveringslijn: 020-551 22 95. Het programma is tevens
uw toegangsbewijs. U kunt alles ook nog even nalezen op www.pvda.nl.

U

redactioneel
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D
e lucht boven Eindhoven is behoorlijk
vervuild en de verkeersproblemen in
en rond de stad zijn een bron van
ergernis. De lichtstad kent, ondanks
een college met een Groen Links-wet-

houder, nauwelijks een serieus gemeentelijk milieu-
beleid, meent Paul van Liempd, PvdA-raadslid in
Eindhoven. In de elf milieu-campagnetips van
Diederik Samsom (zie kader) zag de stad een inspi-
ratiebron voor het lokale verkiezingsprogramma.
Paul van Liempd: ‘We wilden een begrijpelijk en
daadkrachtig programma. 
Een uitspraak als "Een beter milieu begint bij jezelf"
is natuurlijk hartstikke waar, maar als je als overheid
zélf niet het goede voorbeeld geeft, kun je moeilijk
verwachten dat de inwoners van je stad er enige
boodschap aan hebben. Zij hebben al vaak genoeg
gehoord dat ze het allemaal zelf maar moeten uit-
zoeken. Je moet mensen enthousiast krijgen om er
samen de schouders onder te zetten. De voorstellen

van Diederik voldeden voor een groot deel aan deze
eisen en wat nog mooier was, door de best-practices
die erbij staan, heb je meteen voorbeelden bij de
hand van hoe het kan.’
Als PvdA-Eindhoven toetreedt tot het college, is zij
vast van plan om de milieuparagraaf uit het verkie-
zingsprogramma uit te voeren. Paul van Liempd:
‘Het goede van de punten die nu in ons programma
staan, is dat het voor een groot deel zaken zijn die
we gewoon kunnen gaan doen. Als we zeggen dat
we alle energiebesparingsmaatregelen die in tien
jaar terug te verdienen zijn, uit gaan voeren, dan is
dat even cijferen en vervolgens gewoon uitvoeren.
Prestatieafspraken kun je, daar waar je een machts-
positie hebt, gewoon afdwingen. Hoeft niet veel te
kosten. Nagenoeg alle punten zijn een kwestie van
regelen en aanpakken. Realistische ambities, concre-
te doelen en heldere keuzes.’  

Tekst Jan Schuurman Hess Illustratie CoverMechanics

Binnenkort behandelt een maatschappelijk onderwerp, een wetsvoorstel of vergevorderd plan waar veel mensen

binnen afzienbare tijd mee te maken zullen krijgen. In dit nummer de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

DE ELF PUNTEN VAN DIEDERIK SAMSON

Suggestie 1: Energiebesparing en
duurzame energie in gemeente-
lijke gebouwen
De gemeente voert voor haar eigen
gebouwen en diensten alle maatrege-
len op het gebied van energiebespa-
ring en duurzame energievoorziening
uit die zich in tien jaar of minder
terugverdienen.
Suggestie 2: Duurzame woning-
bouw
Uw gemeente streeft ernaar een aan-
zienlijk deel van de nieuw te bouwen
woningen op een duurzame manier
te verwezenlijken: energie- en water-
zuinig, en met gebruik van duurzame
materialen.
Suggestie 3: Invoeren van Diftar
Diftar betekent dat de afvalstoffen-
heffing gedifferentieerd wordt: hoe
minder afval de burger produceert
door te scheiden, hoe minder belas-
ting hij betaalt. 
Suggestie 4: Watermaatregelen
Maatregelen op het gebied van water

zijn extreem lokaal gebonden. Een
aantal voorbeelden:
� Meer sloten, meren, en ruimte in
polders voor uitloop van de rivier. 
� Scheiding van het rioleringsstelsel,
tussen opvang regenwater en afval-
water van huishoudens en bedrijven.
Riooloverstort wordt vermeden en
waterzuivering wordt efficiënter.  
� Aanpassing van opvang regenwa-
ter in de stad: meer mogelijkheden
voor regenwater om direct de bodem
te infiltreren. 
� Grijs watersystemen in nieuw-
bouw: gebruik van regenwater in
plaats van drinkwater voor wc en
wasmachine. 
Suggestie 5: De Straatwedstrijd
Uw gemeente schrijft een straatwed-
strijd uit, waarbij de straat die het
beste scoort op milieubesparing een
prijs wint. 
Suggestie 6: Schoon openbaar
vervoer en gemeentelijke dienst-
auto’s

� Uw gemeente neemt in de aanbe-
steding voor het openbaar vervoer op
dat deze voldoet aan de strenge
emissie-eisen.
� Alle vervoersmiddelen die aange-
kocht worden door de gemeente,
hebben een roetfilter; 10 procent van
alle aankopen zijn zogenoemde Zero
Emission Vehicles.
Suggestie 7: Instellen van
milieuzones
De gemeente is bevoegd om een
milieuzone in te stellen: alle vracht-
wagens en bussen die niet aan de
strengste emissie-eisen voldoen, kun-
nen uit deze zone geweerd worden.
Ook maatregelen op gebied van
maximumsnelheid en doorstroming
kunnen bijdragen aan een betere
luchtkwaliteit.
Suggestie 8: Regionaliseren van
de milieuhandhaving
Handhaven van milieuregels vergt
expertise en capaciteit. Daarom is het
praktischer en efficiënter om de

milieuhandhaving op een regionaal
niveau vorm te geven.
Suggestie 9: Opstellen van een
Integriteit Protocol
Een geloofwaardige overheid vraagt
om een integere overheid. In een
Protocol laat de gemeente aan haar
kiezers zien dat zij zichzelf, de burger
en het milieu serieus neemt.
Suggestie 10: Ambitieuze Nota
Duurzame Ontwikkeling
De gemeente stelt een ambitieuze
Nota Duurzame Ontwikkeling op
met concrete doelen om de milieu-
druk in de aankomende jaren te ver-
minderen. 
Suggestie 11: Duurzaam inkopen
De gemeente geeft het goede voor-
beeld door met haar aankopen reke-
ning te houden met duurzaamheids-
kenmerken. 

www.diederiksamsom.pvda.nlU

binnenkort

Regelen & aanpakken
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Uitgesproken

Met het boek Gevangen tussen grenzen is
Annemarie Busser erin geslaagd recht te
doen aan de individuele levensverhalen
van asielzoekers. De elf asielzoekers in het
boek komen uit Siërra Leone, Liberia, Irak,
Turkije, Iran, China, Tsjetsjenië, Syrië,
Oekraïne, maar hoe divers hun achter-
grond ook is, zij delen allen hetzelfde lot.
Samen met hun gezins- en familieleden
lopen zij het gevaar om te worden opgeslo-
ten, gemarteld en vermoord door ondemo-
cratische en autoritaire regimes. Zij zoeken
bescherming in Nederland, omdat zij
Nederland als een tolerant land kennen

met een humanitair
asielbeleid. Dat dit
beeld niet altijd
strookt met de werke-
lijkheid, ondervinden
zij alle elf. 
Het boek is indruk-
wekkend geschreven.
De auteur weet de
machteloosheid van
de asielzoekers goed
over te brengen.

Asielzoekers die op de vlucht zijn voor ver-
nedering, uitzichtloosheid en de dood,
worden in het land waarin zij verwachten te
worden beschermd, tegemoet getreden
met vernedering, uitzichtloosheid en zelfs
de dood. Asielzoekers die hun eigen land
ontvluchten om elders een beter bestaan
op te bouwen voor hun gezin, worden bij
aankomst in Nederland door procedurele
fouten jarenlang gescheiden van hun fami-
lie- en gezinsleden. Of nog erger: verliezen
hun gezinsleden voor goed.  
Nederland kent een streng doch rechtvaar-
dig asielwetgeving. Maar waarom wordt
het zo kil uitgevoerd? Waarom is het zo
berekenend? Waarom maakt dit beleid
asielzoekers bij voorbaat uit voor leuge-
naars? En waarom worden er zoveel
bureaucratische fouten gemaakt en wor-
den die nooit toegegeven? 
Dit boek maakt duidelijk dat het in het
asielvraagstuk gaat om mensenlevens. En
mensenlevens hoor je te beschermen en
kansen te bieden. Procedures zijn belang-
rijk, maar mensenlevens staan boven pro-
cedures. Bovenal: mensenlevens ruil je niet
in voor electoraal gewin. Daar waar je met
mensenlevens te maken hebt hoor je zorg-
vuldigheid en kwaliteit in acht te nemen. 

Amma Asante, raadslid en sinds december
ook lid van het partijbestuur.
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De Partij van de Arbeid viert haar zestigjarig
bestaan op een bijzondere wijze. De Beurs
van Berlage in Amsterdam zal deze dag in het
teken staan van de historie en de toekomst
van de PvdA. Tevens wordt het officiële start-
schot gegeven voor de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.

13 en 25 Meer rood op straat 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen gaan PvdA’ers uit de Eerste en Tweede
Kamer, Europarlement en natuurlijk lokale
PvdA’ers de straat op. MROS-dagen staan in
het teken van de relatie PvdA – burger, waarin
wordt uitgelegd wat er op provinciaal niveau
speelt en wat de partij daarvan vindt, en de
relatie burger – PvdA, waarmee de partij meer
en beter signalen uit de samenleving wil kun-
nen opvangen. 13 Februari staat in het teken
staan van ouderen en op 25 februari draait het
om VINEX-wijken.

15, 16 en 23 Bos Studententour
In het kader van de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen bezoekt Wouter
Bos een aantal universiteitssteden. Hij geeft
er lezingen over zijn boek Dit land kan zoveel
beter en actuele thema’s. Op 15 februari zal hij
een bezoek brengen aan de Universiteit
Leiden en op 16 februari is Wouter Bos bij de
Technische Universiteit Delft te vinden. Ten
slotte geeft hij op 23 februari een lezing op de
Vrije Universiteit in Amsterdam.

MAART
2 en 4 Meer rood op straat

Op 2 maart staat veiligheid centraal en op 
4 maart is het thema sterk en sociaal

7 Landelijke gemeenteraadsverkiezingen
Nederland gaat naar de stembus voor de lan-
delijke gemeenteraadsverkiezingen.

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 acht-
maal 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). Rood verschijnt ook in
gesproken vorm voor mensen met een lees-
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Contributie PvdA lidmaatschap verhoogd

Het partijbestuur heeft besloten per 1 januari 2006 de contri-
butie voor alle PvdA-leden te verhogen met 2 procent. Deze
contributiewijziging wordt automatisch doorgevoerd door de
ledenadministratie. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze ver-
hoging kunt u zich wenden tot de ledenadministratie. Maar
ook als u denkt wat meer te kunnen betalen, kunt u dit aan
ons laten weten! De sterkste schouders dragen immers de
zwaarste lasten. U kunt de contributietabel vinden op onze
website bij 'Lid Worden. Informatie over het lidmaatschap' of
opvragen via 020-551 21 55.
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Heeft u een idee of scherpe associatie bij deze foto of 
wéét u gewoon welk politiek moment hier wordt verbeeld?

Prijsvraag Wat gebeurt hier?Foto Roel Rozenburg

Stuur uw oplossing voor 8 maart naar PvdA, Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH

Amsterdam of mail naar rood@pvda.nl. De winnaar ontvangt het boek Dit land kan

zoveel beter van Wouter Bos. 

DE PRIJSWINNAAR VAN DE SUDOKU IN HET VORIGE NUMMER IS: D. Brand uit Zaandam

Schrijf dan een origineel, krachtig onderschrift dat de foto
verduidelijkt en win Dit land kan zoveel beter door Wouter
Bos. Stuur uw onderschrift vóór 8 maart naar:

PvdA, Redactie Rood, 
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam

of mail uw oplossing naar rood@pvda.nl.
In de volgende editie van Rood wordt het werkelijke
onderschrift bij de foto prijsgegeven.

De winnaar van de prijsvraag uit Rood nr. 7 is
Ari van Hardeveld uit Ameland. Het onder-
schrift 'Partijgenieten' werd door de redactie
als meest origineel bestempeld. Het werkelijke
onderschrift luidde: Val kabinet Balkenende.
Kandidaat partijleiders voor de PvdA, Wouter
Bos en Klaas de Vries.

Bedenkt u puzzels ? 
Mail ons: rood@pvda.nl!

varia
Breinbreker 9
HORIZONTAAL: 1. Werd een compliment gewaar
(boven het vuur). 8. Is een titel werkelijk niet werkelijk?
9. Een lichaamsdeel minnekozen is des duivels.
10. Afvalstrepen. 11. Wielerwedstrijd in de oudheid.
12. Is een socialist in Frankrijk. 13. De vader van ons
geld is een myhologische dochter. 16. Restant dat er
aan komt. 18. Uiterste punt waar ons land ophoudt.
19. Herstel van een eetgelegenheid. 21. Rivier om in te
plassen. 22. Muzikaal badschuim. 23. Vergevensgezind
als u kierig bent. 24. Kan een diamant, schets of olie
zijn. 25. Kan men een olifant van maken. 26. Om het
tempo van tegenwerking moet Lidie schateren.
27. Deugniet waar een hele kudde achteraan loopt.

VERTIKAAL: 1. De titel van dit blad is hoopgevend.
2. Die vrucht is een klapper. 3. Om die jas vocht de IRA.
4. Hield van haar, maar niet zoveel meer. 5. In de wc
om op te zitten, daarbuiten om op te zetten. 6. Eng
maken. 7. Soort insect dat zich in het zwembad
afspeelt. 12. Familie van de sneeuwgors? 14. Zijn
vliegtuigen en folie van gemaakt. 15. Jongen die zich
gesneden heeft. 17. Het onderbreken van een
handeling, even geduld a.u.b. 20. Lekke schoen die
veel heeft van een hooligan. 22. Helleveeg.  
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Vrouwen en kinderen eerst!
Ook Jan Peter Balkenende heeft mijn boek gelezen. Zijn commentaar
was dat Bos de mond vol had over samenhang in de samenleving,
maar ondertussen wel vergat het gezin te noemen. Dat was bouwen
zonder hoeksteen. En o ja, by the way, dat Scandinavische model was
ook niets, want als te veel vrouwen gaan werken gaat het mis met de
opvoeding van de kinderen.

Als deze opmerkingen van Jan Peter Balkenende symbool moeten
staan voor hoe het CDA over emancipatie en gezinspolitiek denkt, dan
begrijp ik opeens waarom minister De Geus een tijd geleden meende
te moeten zeggen dat de emancipatie voltooid was. Als je terug wilt
naar de jaren vijftig, ben je bij dit kabinet immers inderdaad snel klaar.
Wij zetten tegenover de ouderwetse opvattingen van Balkenende een
heel ander verhaal. Een progressieve gezinspolitiek waarbij de belan-
gen van vrouwen en kinderen voorop komen te staan. Drie sugges-
ties:
Eén. Te vaak zijn er financiële belemmeringen voor het gebruik van
kinderopvang. Volgens recent onderzoek willen veel vrouwen om die
reden geen of niet nog een kind. Het resultaat, minder kinderen en
minder vrouwen op de arbeidsmarkt, kan een vergrijzende samenle-
ving zich niet veroorloven. Het wegnemen van deze financiële drem-
pels staat dan ook voorop in een progressieve gezinspolitiek.
Twee. Werk moet lonen. Met name voor alleenstaande vrouwen in de
bijstand loont het nog steeds niet om parttime werk te doen. Ze staan
daardoor vaak voor de keuze óf niet te werken en de aansluiting op de
arbeidsmarkt te verliezen óf wel te werken, maar nauwelijks tijd te
hebben voor de opvoeding. Voor deze kwetsbare groep is dat een
onaanvaardbare situatie. Saskia Noorman heeft een oplossing
bedacht, haar wet-Vazalo. Invoeren dus!
Drie. Het belang van het kind hoort in schrijnende gevallen voor te
gaan op het belang van de ouders. Te veel kinderen komen in de pro-
blemen omdat van jongs af aan corrigerende opvoeding ontbreekt. De
wachtlijsten in de jeugdzorg en kinderbescherming zijn te lang en de
capaciteit te gering om in te grijpen daar waar dat nodig is. Dat raakt
de meest kwetsbaren in onze samenleving en is daarom onacceptabel.

Drie concrete speerpunten van een progressieve gezinspolitiek. Drie
zaken ook waar het kabinet niets van bakt. Drie voorbeelden ook die
laten zien hoe het CDA nu ook al geen gezinspartij meer is.

Wouter Bos, fractievoorzitter

Foto De Beeldredaktie

De volgende Rood verschijnt
eind maart 2006

column
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