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De Rode Loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die normaal gesproken achter
de schermen werken. Meestal willen ze dat ook graag. Voor een portret in
Rood wordt deze keer een uitzondering gemaakt door Zita Schellekens (21),
internationaal secretaris van het landelijk JS-bestuur.

Zita Schellekens:

‘Werkelijk alles is mogelijk’ 

Ze studeert, ze werkt bij de Wiardi
Beckman Stichting (WBS) en bij de
Jonge Socialisten (JS). En is ook nog lid
van de Derde kamer. Zita Schellekens:
‘Ik heb het gevoel dat ik zo iets kan
bijdragen aan een betere wereld.’

‘Ik ben anderhalf jaar geleden lid geworden
van de JS, omdat ik mijn stem wilde laten
horen en me verbonden voel met de idealen
van de PvdA en de JS. Bovendien had ik het
gevoel dat de drempel bij de JS om iets te
kunnen bereiken, laag lag. Dat is ook zo
gebleken, werkelijk alles is mogelijk. Ik
begon bij de JS Amsterdam, daarna werd ik
penningmeester van het landelijk bestuur
van de JS en nu ben ik internationaal secreta-
ris van het landelijk JS-bestuur. Deze functie
is mijn passie, internationale vraagstukken
vind ik echt ontzettend interessant. Het
klinkt als een cliché, maar als internationaal
secretaris kan ik iets bijdragen aan de
wereld. Ik kan mijn ideeën kwijt en politici
aan hun idealen helpen herinneren. De poli-
tiek is ook de beste weg om aan internatio-
nale vraagstukken te werken; politiek heeft
immers overal invloed op. 
Met de JS bereiken we steeds meer. Zo orga-
niseren we veel demonstraties, zoals die op
26 april toen we actie hebben gevoerd tegen
de dictatuur in Wit-Rusland. We wilden dat
Nederland voor de studenten uit Wit-
Rusland, die van hun universiteit zijn wegge-

stuurd omdat ze gedemonstreerd hebben
tegen president Loekasjenko, studieplekken
op Nederlandse universiteiten zou creëren.
Na onze demonstratie durven Kamerleden
zich hier meer voor in te zetten. 
Naast mijn studie International Business
and Management Studies en mijn functie bij
de JS, werk ik drie dagen in de week bij de
WBS Werkplaats en ben ik lid van de Derde
Kamer. Het lijkt misschien wat veel, maar
het is allemaal leuk om te doen. Ik heb het
gevoel dat ik met al deze activiteiten iets kan
bijdragen aan een betere wereld, en daar put
ik energie uit.’

Tekst Ingrid Boas 
Foto Tessa Posthuma de Boer

Dit werk 
is mijn passie

de rode loper
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De PvdA als ledenpartij
De PvdA telt op dit moment zo'n 63.300
leden. Daarvan zijn er 1000 lid geworden na
de gewonnen gemeenteraadsverkiezingen
van 7 maart. Dat is goed nieuws. De vraag is
wel: hebben we die nieuwe leden ook echt
iets te bieden? Is de partij zo georganiseerd
dat we de kennis, vaardigheden en talenten
van onze leden optimaal benutten? Het ant-
woord op die vraag is nee. Of liever gezegd:
nóg niet. 
Je kunt de leden van de PvdA in grofweg drie
groepen indelen. De eerste groep bestaat uit
het actieve kader: van afdelingsbestuurder tot
gedeputeerde, van gemeenteraadslid tot
Tweede Kamerlid. Deze leden besteden voor
hun eigen gevoel eerder te veel dan te weinig
tijd aan de partij. 
De tweede groep bestaat uit passieve leden:
leden die vooral lid zijn geworden om daar-
mee hun steun te betuigen. Deze leden beta-
len hun contributie, lezen slechts af en toe de
informatie die zij in de bus krijgen, en nemen
niet of nauwelijks deel aan ledenraadplegin-
gen – laat staan aan afdelingsvergaderingen.

En dat vinden ze wel prima zo. 
En dan is er een derde groep, de betrokken
leden. Leden die graag mee willen praten
over de koers van de partij, die bruisen van
de ideeën en plannen, en die op termijn mis-
schien ook wel een functie binnen of namens
de partij ambiëren. De meest gangbare route
om binnen de PvdA actief te worden, is via de
afdeling. Maar niet iedereen voelt zich daar-
toe geroepen. Dat kan komen door de verga-
dertijdstippen (vaak lastig te combineren met
een druk werk- en gezinsleven), door een
gebrek aan belangstelling voor gemeentelijke
thema's, of - laten we eerlijk zijn - doordat
lang niet alle afdelingen nieuwkomers met
open armen ontvangen. Deze leden hebben
dus een probleem.
De vraag is hoe we die betrokken leden voor
de partij kunnen behouden. Dat kan deels
door ervoor te zorgen dat afdelingen beter
functioneren. Het kan ook door ons scho-
lingsaanbod te verbreden en te verbeteren.
Maar we moeten leden ook meer ruimte
geven om rechtstreeks op landelijk niveau

actief te worden. Door ze stemrecht te geven
op het congres bijvoorbeeld. Door het moge-
lijk maken en stimuleren van nieuwe thema-
groepen waar partijleden met elkaar in debat
kunnen treden over 'hun’ onderwerp. En door
een beter gebruik van internet en 'Mijn PvdA'.
Onder leiding van partijbestuurslid Rob de
Werd gaan we die mogelijkheden de komen-
de maanden verder uitwerken. Uw reacties en
ideeën zijn daarbij van harte welkom!

Michiel van Hulten 
voorzitter@pvda.nl

In de ideeënfabriek op pvda.nl staan inmiddels vele ideeën voor het verkie-
zingsprogramma. De commissie die het programma schrijft, heeft ervoor
gekozen om door middel van een zogeheten ideeëntrein 
in contact te komen met mensen die bijdragen willen leveren aan het pro-
gramma. Tijdens vier grote bijeenkomsten in de afgelopen maand werd er
gedebatteerd, ge-speed-date, werden er huiskamergesprekken gevoerd en
werd er geluisterd! Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om zo’n bij-
eenkomst te bezoeken, maar heeft u wel een idee voor het verkiezingspro-
gramma? Dan kunt u uw idee kwijt in de Ideeënfabriek op pvda.nl. Op pagi-
na 26 en 27 leest u hoe dat gaat. 
In dit nummer ook een interview met Trude Maas, Eerste Kamerlid, lid van
de programmacommissie én bovendien een echte topvrouw in het bedrijfs-
leven. Daar moeten we zuinig op zijn, want niet alleen het percentage vrou-
welijke bestuurders in Nederland daalt, ook het aantal vrouwen aan de top
van het bedrijfsleven neemt af. In het volgende nummer van Rood besteden
we meer aandacht aan deze opmerkelijke ontwikkeling. In dit nummer ver-
der ook aandacht voor PvdA-leden met een eigen bedrijf. Wat maakt de
PvdA een ondernemerspartij? En wat juist niet? Het antwoord op deze vra-
gen vindt u op pagina 24 en 25.

De redactie, rood@pvda.nl

De ideeëntrein 
en de ideeënfabriek
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Anti-pamper idee 
De cover van het meinummer van Rood toont
ons een ferm in de camera blikkende Depla en
een citaat van hem ‘We moeten af van dat
gepamper’. Snel heb ik het interview opgezocht
waaruit dat citaat afkomstig is. En ja hoor, het
staat er: ‘Dat betekent dat we mensen wel zeker-
heid moeten bieden, maar af moeten van het
pamperen van de wieg tot het graf’. 
Het is dat soort van ouderwets, rechts gepraat
dat ook de sociaal-democratie in Nederland nu
al een paar jaar teistert. Als iemand geheel bui-
ten zijn schuld een ziekte oploopt waardoor hij
verder tot aan zijn graf is aangewezen op steun,
dan geven we hem die steun hooguit een paar
jaar. Ik verzet mij daartegen. Zo iemand mag van
mij tot aan zijn graf verzorgd worden, als het
moet vanaf zijn wieg. 
Waar Depla niet over rept, is de werkgevers die
voor grote bedragen tegen de sociale kassen en
tegen de Schatkist frauderen. En die, als zij wor-
den betrapt, wegkomen met boetes ter hoogte
van een fooi, om vervolgens weer vrolijk verder
te profiteren van subsidies en aftrekposten. Dat
soort pamperen moeten we als sociaal-democra-
ten nu eens durven stoppen. Zeker nu gebleken
is dat de fiscale controle in Nederland is gedaald
tot het niveau van een bananenrepubliek. Ik zou
er geen moeite mee hebben als dergelijke asocia-
len de weg naar subsidies en aftrekposten wordt
afgesneden. 
En als Depla mij zou vragen of mijn anti-gepam-
per ook moet gelden voor frauderende bijstands-

Cartoon Floris Oudshoorn

trekkers, dan is mijn antwoord: ja. Ook dat is pro-
fiteren van de samenleving en van de werknemers
die trouw hun belasting en premie betalen.  
Geen woord van dat alles in het interview met
Depla. Maar goed: Depla kan natuurlijk niet al zijn
ideeën kwijt in een interview. Maar misschien kan
mijn anti-pamper-idee wel een plaatsje krijgen in
zijn 1000-ideeënboek?      

Evert Starink

Islamitische 
werkgemeenschap?
Als historicus verbaas ik mij over de snelheid
waarmee men de eigen geschiedenis pleegt te
vergeten. Dat geldt ook voor de Partij van de
Arbeid. Laat mij eens een stukje historie in de her-
innering terugroepen. 
Bij de oprichting van de Partij van de Arbeid in
1946 werd een vitaal onderdeel van de partijorga-
nisatie gevormd door de zogenoemde werkge-
meenschappen. Mensen met dezelfde levens- en
wereldbeschouwing verenigden zich daarin om de
verbinding tussen hun geloof en het socialisme
met elkaar te verdiepen en hun geloofsgenoten
daarvan te overtuigen. Er was een katholieke, een
protestants-christelijke en een humanistisch werk-
gemeenschap. Ze waren strijdbaar en dat was wel
nodig ook, want het was nog de tijd van het

beruchte mandement der bisschoppen dat het
lidmaatschap van de PvdA voor katholieken ver-
bood, terwijl ook in protestantse kring de verbin-
ding tussen bijbel en socialisme bepaald nog
niet vanzelfsprekend was. 
Toen in de loop der jaren die verbinding nog
maar door weinigen werd tegengesproken en
zeker niet door het kerkelijk gezag, verdwenen
deze werkgemeenschappen als overbodige insti-
tuties. Heeft het zin om deze geschiedenis in de
herinnering terug te roepen? Ik vraag mij dat af,
want er klinken te veel geluiden dat er een kloof
zou gapen tussen de Islam en het democratisch-
socialisme. Zouden leden van de Partij van de
Arbeid, die het Islamitisch geloof aanhangen (en
die zullen zo langzamerhand geen uitzondering
meer zijn), zich niet kunnen verenigen om in de
wereld van hun geloofsgenoten de idealen van
onze partij uit te dragen, duidelijk te maken dat
de Koran er niet mee in tegenspraak is en dat
vrede hand in hand gaat met tolerantie en ver-
draagzaamheid? Het lijkt mij dat een dergelijke
activiteit van grote waarde zou kunnen zijn en
niet alleen voor de partij.

Ton Oosterhuis

Bedrijfsleven in de 
programmacommissie
Met belangstelling las ik in het meinummer van
Rood de samenstelling van de programmacom-
missie. Ondanks het feit dat de bij mij bekende
personen me zeer capabel lijken, heb ik tot mijn
spijt en schrik moeten concluderen dat er in de
commissie verkiezingsprogramma sprake is van
slechts een zeer beperkte representatie van het
bedrijfsleven (Trude Maas als enige van de
zeventien leden?). Steeds meer Nederlanders
wordt het duidelijk dat er een ander, eerlijker en
voornamelijk fatsoenlijker sociaal-economisch
beleid moet worden gevoerd. De koek in
Nederland kan en moet op een andere manier
verdeeld gaan worden.
Nu we op het punt zijn aangekomen dat er
steeds meer draagvlak in Nederland is voor een
ander sociaal-economisch beleid en binnen de
PvdA deze mening door zo goed als iedereen
wordt gedeeld, is het misschien zinvol om de
discussie enigszins te verplaatsen naar de vraag
hoe te komen tot een duurzaam behoud en
mogelijk zelfs groei van deze koek. Een sterk
commitment van het bedrijfsleven is hiervoor
denk ik zeer noodzakelijk!

Paul Hendriks

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

‘Je moet de oorzaak oplossen en niet het gevolg. De stelling is beneden
alle peil. Echte socialisten kunnen niet toestaan dat mensen in een contai-
ner uit het zicht worden geplaatst en anderen zich mateloos en schaamte-
loos verrijken over de ruggen van jan modaal, zelfstandige of niet. Wat is
dit voor land waar het normaal is dat de één zich druk maakt over zijn
tweede of derde huisje en een ander kansloos in een hoek wordt gedrukt?
Wij staan voor solidariteit, het probleem van de kansarmen is ook ons
probleem, het probleem van het tweede of derde huisje ook. In beide
gevallen moet de PvdA ingrijpen en zich niet voor een karretje laten span-
nen of vanaf de zijlijn afwachtend toezien.’

Roelf Turksema (42)  is ICT-ingenieur en woont
in Zevenhuizen (Groningen).

Waar is de solidariteit?

Tekst Michiel Reijnen Foto’s De Beeldredaktie

‘Bijzondere woonvormen zijn nodig voor bijzondere mensen. Net als
iedereen binnen de PvdA ben ik voor een gevarieerd woningaanbod,
keuzemogelijkheden, een sociaal vangnet met zorg voor diegenen die
het nodig hebben. Maar dan nog blijft er een groep mensen voor wie
het creëren van bijzondere woonvormen, afgezonderd van anderen,
(tijdelijk) de enige oplossing is. Beter voor de mensen zelf én voor
hun omgeving. Kleinschalig, op maat en met gepaste begeleiding. En
dat hoeft natuurlijk niet in een container, maar kan in een andere
daarvoor geschikte woning.’

Soms de enige oplossing

Christa de Knegt (39) is communicatie adviseur en
woont in Benthuizen.

In het PvdA-forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-leden over
een actueel en relevant onderwerp. Dit keer: Iedereen onder dak. 
De stelling komt van Co Verdaas, Tweede Kamerlid voor de PvdA: 

‘Niet iedereen kan gewoon wonen. De PvdA
vindt dat iedereen recht heeft op passend
onderdak, ook al is dat een wooncontainer.’

‘Ik ben voorstander van een gemeenschap die tolerant en solidair is ten aan-
zien van afwijkend gedrag. Maar asociaal gedrag is een vorm van afwijkend
gedrag dat de tolerantie en de solidariteit van de gemeenschap aantast. Om
die reden is een wooncontainer bij herhaaldelijk asociaal gedrag passend. Ik
kijk ook naar de directe buren van de 'asocialen'. Zij dragen vooral de lasten
van onze tolerantie en solidariteit. Het gaat ook om hun recht op een veilige
woonomgeving. Dat weegt voor mij zwaar. Dus als begeleiding of behande-
ling niet helpt en het niet anders kan, dan is een wooncontainer passend.’

Maarten Pieters (50) is zelfstandig milieuadviseur en gemeente-
raadslid voor de PvdA in ’s-Hertogenbosch en woont in Rosmalen.

Denk ook aan de buren 

PvdA forum
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‘De sociaal-democratie     
heeft een sterk  
bedrijfsleven nodig’

T
rude Maas-de Brouwer zat bij Origin Nederland toen
ze door toenmalige partijvoorzitter Felix Rottenberg,
ruim twaalf jaar geleden, werd aangesproken omdat
hij wilde dat de PvdA weer een verbinding kreeg met
het bedrijfsleven. ‘Ik ben toen op de lijst voor de

Eerste Kamer terechtgekomen, tweemaal op de plaats van een
opvolger en bij de laatste verkiezingen kreeg ik een verkiesbare
plaats.’ Trude Maas zit in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, is
daar een van de woordvoerders van Economische Zaken en
voorzitter van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en
Hoger Onderwijs. Sinds kort maakt ze deel uit van de commis-
sie Depla, die het PvdA-verkiezingsprogramma voor de eerstko-
mende verkiezingen voor de Tweede Kamer voorbereidt. Trude
Maas-de Brouwer zal zich voor een volgende termijn niet kand-
ideren.
Naast haar politieke werkzaamheden maakt ze deel uit van de
top van het Nederlandse bedrijfsleven. Zij is commissaris van
onder meer ABN AMRO, Philips, Twijnstra en Gudde en daar-
naast president van de Hay Vision Society en van de Bernard
van Leer Foundation.  

Wat heeft de PvdA het bedrijfsleven te bieden?
‘De tijd dat er in het bedrijfsleven gevreesd werd dat wanneer de
socialisten aan de macht zouden komen, bedrijven zouden wor-
den genationaliseerd, is voorbij. We aanvaarden de markt en
zien de betekenis van een sterk bedrijfsleven heel goed. De soci-
aal-democratie is ervan doordrongen dat juist wij een sterk
bedrijfsleven nodig hebben om onze doelen te bereiken. Een
sterke economie is een sterke sociaal-democratie. Ik zie uit naar
het moment waarop Wouter Bos zijn agenda voor het bedrijfsle-
ven bekendmaakt. Ik vermoed dat de PvdA dan duidelijk zal
kunnen maken dat we groei belangrijk vinden, dat we erkennen
dat het bedrijfsleven van belang is en dat we willen samenwer-

Een van de meest opmerkelijke leden van de commissie Depla is Trude Maas-de Brouwer.

Niet omdat zij in de Eerste Kamer zit, maar door haar positie in de top van het Nederlands

bedrijfsleven. Rood sprak met haar over de verhouding tussen de PvdA en het bedrijfsleven,

over emancipatie en integratie, over economie en over de gevolgen van globalisering.

ken. Wij willen duurzaamheid, emancipatie en integratie en daar
hebben we sterke bedrijven voor nodig.’ 
Wat betekent dat dan in de praktijk?
‘We moeten zien waar we de administratieve lasten verder kun-
nen terugdraaien. Daar is dit kabinet wel mee begonnen, maar
wat is er van de mooie woorden terechtgekomen? Wat is goed
gegaan en wat niet? Verder moeten we bij een nieuwe wetgeving
onmiddellijk onderzoeken of het niet tot meer bureaucratie zal
leiden. We moeten op rijksniveau stoppen met het geven van
blauwdrukken. Regels zouden veeleer ruimte moeten bieden
voor ontwikkelingen, voor groei van onder op. De overheid heeft
nu drie centrale instrumenten om beleid te realiseren: regels en
wetten, belastingen en subsidies, maar wanneer je bereid bent
vertrouwen te geven en mee wilt denken met burgers en bedrij-
ven, is er zo veel meer mogelijk. Het repertoire moet breder
worden.
Het is wonderlijk dat alle aandacht naar de grote bedrijven gaat,
Shell, Philips, DSM, terwijl het midden- en kleinbedrijf (MKB)
de grote banenmotor is in onze economie. Niemand in de poli-
tiek kent het MKB goed en juist deze bedrijven zijn belangrijk
voor integratie. Het bedrijfsleven ziet dat thema zeer goed in,
hoor. De PvdA moet het bedrijfsleven steunen en binden, in
plaats van ervan te vervreemden. Waarom helpen we niet finan-
cieel bij het scheppen van stageplaatsen? We moeten het nega-
tieve imago van wantrouwen tegen het bedrijfsleven, dat in de
periode van Joop den Uyl is ontstaan, bestrijden. We zijn toch
allang niet meer de partij van oude beleidsambtenaren, maar
van een jongere generatie sociaal-democraten die zich wel dege-
lijk thuis voelt in het bedrijfsleven en daar welbewust voor kiest.’
Iedereen, op elk niveau, wordt geconfronteerd met een ver-
schrikkelijke bureaucratie, die elke dynamiek tenietdoet.
‘We hebben het publieke domein zo ingewikkeld gemaakt dat je
een academicus moet zijn om zoiets als de organisatie van

Tekst Jan Schuurman Hess   Foto’s Tessa Posthuma de Boer
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mantelzorg te snappen. Dat is werkelijk verschrikkelijk; ik maak
het nu van dichtbij mee. De papierwinkel die je moet invullen,
kun je haast ook alleen maar begrijpen wanneer je academicus
bent (met veel vrije tijd!). Voor al die mensen voor wie die regels
bedoeld zijn, is het onmogelijk om ze te volgen en te gebruiken. 
De oorzaak van die bureaucratie heeft zeker te maken met
schaalvergroting. De voorbije jaren hebben we te gemakkelijk de
voordelen van schaalvergroting willen incasseren, maar te wei-
nig oog hebben we gehad voor de nadelen ervan. Dat fenomeen
is overigens niet alleen een probleem bij de overheid. Ook het
bedrijfsleven heeft hier last van; het enige verschil is dat je in het
bedrijfsleven uiteindelijk wordt afgerekend op een verlies- en
winstrekening. Je loopt dus eerder met je neus tegen de muur.
Maar wat ik interessant vind, is hoe er in grote bedrijven over
nagedacht wordt, en welke oplossingen er worden gezocht. In
een van de bedrijven waarvoor ik werkte, deelden we de organi-
satie op in kleine cellen van 25 tot 50 mensen, die zelfstandig
konden opereren. Zodra een cel uit meer dan honderd mensen

bestond, werd zij weer opgesplitst. Dat gaf een goede dyna-
miek. De overheid moet van dit type oplossingen willen leren. 
Het Europese en Nederlandse antwoord op de globalisering van
de economie is de ontwikkeling van de kenniseconomie. Leren,
leren, leren. Maar voor veel mensen is leren iets dat zij ontwik-
kelen door te werken met hun handen en alles wat zij van die
kenniseconomie zien en ervaren, is dat de productiearbeid met
een enorme vaart wegvliedt naar verre landen met lage loonkos-
ten. De bedrijven houden hun winsten, maar de mensen verlie-
zen hun baan. Dat is het beeld, ook al is de werkelijkheid onge-
twijfeld gecompliceerder en genuanceerder.
Neem nu Nedcar. Twee elementen moeten we erkennen: de
beslissingen over wat wij hier maken, of wat elders zal gebeu-
ren, die worden al heel lang niet meer hier in Nederland geno-
men. Onze invloed in deze besluitvorming is echt heel gering.
Bovendien moeten we concluderen dat er in de wereld wellicht
te veel productiecapaciteit in de automobielsector is. Maar daar
staat iets tegenover. De arbeiders van Nedcar hebben ongeloof-

interview
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TRUDE PRIVÉ

Ontroerd door: de kracht van de
natuur in het voorjaar
Trots op: mijn ouders
Beste vriend: Jan Maas
Leermeester: A.D. de Groot, hoogle-
raar Methodologie, daardoor onder
meer vader van de verbetering van
toetsen in het onderwijs. Vader van
Boudewijn.

Drijfveer: de kracht van talent in ieder-
een
Hekel aan: zeuren
Boos over: het feit dat sommige man-
nen nog steeds denken dat emancipa-
tie iets voor vrouwen is
Mooiste moment: zonsopgang zien
vanuit je bed
Schrijver: Gerard Reve
Mooiste boek: De tuin van de Finzi-
Contini's
Acteur: Jeroen Willems
Actrice: Jeanne Moreau
Mooiste film: Les choses de la vie
Beste tv: Desperate housewives
Slechtste tv: Desperate housewives
Vakantie: lopen met Jan
Thuis: Jan
Internet: tart nog steeds alles
Mooiste stad: Venetië
PvdA'er: Ien Dales
Held: Max van der Stoel
Mooiste plek: Elba in Westbroek
Mooiste reis: mijn leven met Jan
Als de PvdA niet bestond, stemde ik:
op André Rouvoet.

de oude termen maar eens te gebruiken?
‘Sociaal-democraten aanvaarden het kapitalisme niet als win-
ner takes all. Emancipatie, integratie en scholing zijn voor ons
van belang. Scholing is echt een antwoord, omdat de ontwik-
kelingen in de economie ons dwingen om flexibel om te gaan
met de zaken die op ons afkomen. We moeten in staat zijn
om ons voortdurend aan te passen. 
Kennis is daarom echt een sleutelbegrip, maar als je over
scholing nadenkt, zie je dat we daar heel rigide mee omgaan.
Iedereen zit een aantal jaren op school of studeert gedurende
een wat langere periode, maar mensen leren natuurlijk in de
loop van hun leven het meest tijdens het werk. Die kennis
wordt zo ondergewaardeerd; dat is niet goed. 
Je zou als overheid veel meer mogelijk moeten maken; kennis
uit de praktijk moet ook erkend kunnen worden in een diplo-
ma, al dan niet aangevuld met een snelle cursus. Je zou in het
bedrijfsleven praktijkonderwijs moeten stimuleren, bijvoor-
beeld door belastingaftrek. Tegelijk moet je mensen die jaren-
lang in de praktijk hebben gewerkt, de kans geven die opgeda-
ne kennis te verwerken. Wie bijvoorbeeld jarenlang in de
jeugdzorg werkt, kan het zich nu nauwelijks veroorloven om
te promoveren. Nou, die mogelijkheid zou geschapen moe-
ten worden, zonder dat je dan ook je hele carrièreopbouw
tenietdoet. Ik begrijp om die redenen ook niet waarom het
ministerie van Economische Zaken zich stilhoudt wanneer
het gaat om onderwijs en scholing. Waarom is dat alleen een
zaak van het ministerie van Onderwijs en Sociale Zaken?
Scholing gaat toch om werk, om mensen en bedrijven? Het
VNO-NCW neemt hier heus een duidelijke positie in, maar
minister Brinkhorst is volkomen passief wanneer het er op
aan komt. En wanneer je dit soort thema’s agendeert, ziet het
bedrijfsleven wel dat je als sociaal-democratie er niet op uit
bent hen te plukken.
De werknemers van Nedcar kunnen heel veel. Maar wend-
baarheid is dus niet alleen een zaak voor arbeiders, voor de
gewone mensen. Ook bedrijven en overheid moeten hun ver-
antwoordelijkheid nemen. Iemand met ervaring die 40 jaar of
ouder is, mag niet worden afgeschreven. Integendeel. Binnen
het bedrijfsleven en de overheid moet men een CV op een
nieuwe manier leren lezen. Vrouwen en allochtonen moeten
hun plaats krijgen in het bedrijfsleven en ouderen moeten een
nieuwe kans krijgen. De samenleving heeft de voorbije tien
jaar werkelijk een ander perspectief gekregen.’ 
Traditioneel is de PvdA verbonden met de vakbeweging. Maar
de vakbond heeft het al jaren moeilijk, al was het maar door
de vergrijzing van het ledenbestand en haar rol in de zich snel
veranderende economie. 
‘Het is heel goed dat de vakbonden er zijn. Ik ben ervan over-
tuigd dat er zo in ieder geval door de top van het bedrijfsleven
wordt gedacht. Vakbonden zijn een noodzaak, maar zij moe-
ten wel zien dat er veel verandert op de arbeidsmarkt. Veel
mensen gaan nu als zelfstandige aan de slag en jongeren zien
de vakbond anders dan in het verleden het geval was. Dat
dwingt de FNV en CNV om daar op te reageren, want anders
komen er wel nieuwe bonden op, zoals recent ook is gebeurd.
Concurrentie is heus geen verkeerde prikkel.’  

lijke kwaliteiten; zij werken op een hoog technologisch niveau
en zullen ongetwijfeld elders werk kunnen vinden, wellicht in
andere delen van het land, of na een omscholing. 
Maar wij moeten ervoor zorgen dat dat tijdelijk verlies aan
arbeid niet betekent dat je de hypotheek of huur niet meer kunt
betalen, of dat de kinderen niet meer kunnen studeren. We
moeten zorgen dat het verlies aan werk door de mensen gedra-
gen kan worden en dat mensen zich op de arbeidsmarkt in deze
zin veilig voelen. Dat is van groter belang dan flexibel ontslag-
recht. De angst voor het verlies van werk bij velen is nu reëel. 
Maar er is nog iets anders. Er is geen enkel beroep meer dat
niet wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de technologie.
Het werk van arbeiders wordt overgenomen door robots. De uit-
daging is nu om die robots zo te ontwikkelen dat ze eenvoudig
te bedienen zijn. Het ontwikkelen daarvan vraagt bijzondere
capaciteiten; het bedienen evenzo. We moeten hier vooral zoe-
ken naar die kansen, doen waar we goed in zijn. Duurzaamheid
kan ook een exportproduct worden.’
Maar wat heeft het socialisme, wat heeft de sociaal-democratie
te betekenen in een wereld, doordrongen van kapitalisme, om

‘We moeten het negatieve imago 
van het bedrijfsleven bestrijden’
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Een sterke economie is niet asociaal

Het is van groot belang dat de PvdA zich de komende maanden pre-
senteert als een brede, betrouwbare partij waar verschillende
bevolkingsgroepen zich in kunnen herkennen. Op dit moment is

er binnen de partij te weinig aandacht voor het belang dat de economie en
het bedrijfsleven hebben voor onze maatschappij. Het overgrote deel van
de actieve partijleden is ‘opgegroeid’ in de publieke sector en daarom is het
te verklaren dat deze personen de wereld bekijken door een ‘overheidsbril’.
Het gebrek aan diversiteit binnen onze partij resulteert in een beperking
van het gezichtsveld bij het zoeken naar innovatieve oplossingen. Tevens
begrenst deze cultuur de aantrekkingskracht van de PvdA voor de onderne-
mers in Nederland.
Als lid van de kandidaatstellingscommissie voor de Haagse Gemeenteraad
constateerde ik dat van de vijftig kandidaten er slechts één ervaring had in
het bedrijfsleven. Zelfs voor een ambtenarenstad als Den Haag is dat een
schamele oogst. En in een recent interview zegt een scheidend wethouder
van Den Haag dat hij het zich niet voor kan stellen een baan te accepteren
in het bedrijfsleven. Terwijl het juist belangrijk is dat de PvdA zich openstelt
voor het Nederlandse bedrijfsleven. Afgezien van de electorale winst speelt
het bedrijfsleven een importante rol in het oplossen van maatschappelijke
problemen. Naast het bieden van werkgelegenheid en het realiseren van
innovatie kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan het integratievraag-
stuk en aan het verhogen van het opleidingsniveau van Nederland. 
In ons vernieuwde beginselprogramma hebben wij de voordelen van de
vrije markteconomie omarmd. Het wordt tijd dat de PvdA haar hand reikt
naar de private sector en deze het gevoel geeft zich thuis te kunnen voelen
binnen onze partij. 
De effectieve overheid en het productieve bedrijfsleven kunnen niet zonder
elkaar. Bedrijven kunnen zich enkel ontplooien in een samenleving die
voorziet in een uitstekende infrastructuur, goed functionerende markten,
stabiele sociale verhoudingen, een betrouwbare overheid en, bovenal, goed
opgeleide werknemers. Een nachtwakersstaat is daarom niet in het belang
van het Nederlandse bedrijfsleven. De private sector profiteert enorm van
de publieke investeringen en bedrijven zouden dus efficiënte en effectieve
overheidsuitgaven moeten stimuleren zolang deze leiden tot een gunstig,
concurrerend vestigingsklimaat. Het is van gemeenschappelijk belang dat
de overheid een actieve rol speelt en voorziet in de behoeftes van de private
sector zodat die zijn potentie optimaal kan benutten.
Het heersende ondernemingsklimaat is van cruciale waarde voor een wel-
varende samenleving. Binnen de PvdA moeten we continu nadenken welke
investeringen we kunnen doen om het ondernemingsklimaat te verbeteren.
Deze uitgaven zijn van groot belang voor alle werknemers, want alleen met
succesvolle bedrijven kunnen we onze doelstelling ‘werk, werk, werk’ reali-

seren. Onze partij genereert op dit vlak te weinig innovatieve ideeën. De
enkele keer dat het woord ‘bedrijfsleven’ in de mond wordt genomen, is
wanneer de salarissen van topmanagers - terecht - worden bekritiseerd.
Een sterke economie is niet asociaal. Het is noodzakelijk dat we ons reali-
seren dat een investering in bedrijven een investering is in de maatschap-
pij. Alleen op deze manier kunnen we de werkgelegenheid binnen ons land
op langere termijn garanderen.
Naast de werkgelegenheid leveren bedrijven ook op andere terreinen een
essentiële bijdrage aan onze samenleving. Vele bedrijven nemen op dit
moment hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er zijn tal van bedrij-
ven die zich inzetten voor, bijvoorbeeld, het integreren van duurzame ont-
wikkelingen in bedrijfsprocessen. Toch vind ik dat bedrijven nog te weinig
betrokken worden bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Hier
ligt een grote kans voor de PvdA!
In de eerste plaats kan de PvdA bedrijven stimuleren om een significante
bijdrage te leveren op het gebied van integratie en onderwijs. Op dit
moment stellen bedrijven nog onvoldoende stageplaatsen beschikbaar.
Stageplaatsen dragen zowel bij aan de ontplooiing van een individu als aan
de ontwikkeling van de bedrijfssector. Jongeren en mensen van buitenland-
se afkomst krijgen een waardevolle werkervaring en bedrijven worden voor-
zien van goed opgeleide werknemers. 
Ten tweede, wanneer bedrijven meer aandacht geven aan taalondersteu-
ning zal de kwaliteit van hun dienstverlening en de effectiviteit van de orga-
nisatie omhoog gaan. Er zijn tal van voorbeelden te bedenken van organi-
saties die baat hebben bij een verbetering van de taalvaardigheid van het
personeel zoals de mensen die de bagageafhandeling op Schiphol verzor-
gen. Taalonderwijs levert een direct voordeel op voor zowel het bedrijf als
voor de werknemer. 
Ten derde kan de PvdA bedrijven aansporen om een betere bijdrage te leve-
ren aan kinderopvang. De uitbreiding van betaalbare kinderopvang op
bedrijvenparken zal de arbeidsmarktparticipatie verhogen en dat zal een
stimulans zijn voor onze economie, nu en in de toekomst.
En tot slot, door het initiëren van de ‘Jonge Ondernemersprijs’, specifiek
gericht op jonge mensen in achterstandsbuurten, kunnen bedrijven en
brancheorganisaties de economische activiteiten stimuleren. Een dergelijke
ondernemerswedstrijd staat natuurlijk niet op zich zelf. Door middel van
coachingsprojecten kunnen beginnende ondernemers van ervaren entre-
preneurs de noodzakelijke ondersteuning krijgen die zo cruciaal is in de
eerste jaren van de onderneming. 
Kortom, de PvdA en de bedrijven moeten gezamenlijk optrekken om maat-
schappelijke uitdagingen te overwinnen. Ik ben ervan overtuigd dat een
sociaal-democratisch bedrijfsleven van grote waarde is voor zowel de maat-
schappij als voor de ondernemers. De PvdA moet het voortouw nemen en
zich presenteren als de politieke partij die maatschappelijke vraagstukken
benadert zowel vanuit de publieke als de private invalshoek. 

Sjoerd Hauptmeijer is bestuurslid van de PvdA, afdeling Den Haag, en marke-
ting manager bij Zwitserleven.
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De PvdA moet zich volgens Sjoerd Hauptmeijer

openstellen voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen

namelijk een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen

van maatschappelijke problemen.
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1 Typisch Niek?
‘Ik wil altijd eerst de andere kant van een verhaal
weten, voordat ik een oordeel vel. Als ik bijvoorbeeld
een buurtonderzoek houd, heeft elke buurtbewoner
zijn eigen verhaal. Pas als ik alle ‘verhalen’ op een
rijtje heb gezet, kan ik mijn mening vormen.’

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek?
‘Ik zou willen dat er meer aandacht aan ruimtelijke
ordening wordt besteed. Zo moeten onderwerpen
als toerisme, milieu en waterschappen die in de
regio Twente en vooral in mijn gemeente Tubbergen
spelen, serieus behandeld worden. De aandacht van
de PvdA moet ook uitgaan naar de kleine gemeen-
tes, zodat de plattelandsbevolking vertrouwen wint.’ 

3 Hoe scheid je politiek en privé?
‘Dat vind ik nog lastig, maar het gaat wel steeds
beter. De gemeentelijke politiek gaat namelijk over
onderwerpen die dichtbij je staan, over die ene paal
die verkeerd staat of die stoeprand die verzakt is. Ik
woon nog thuis en mijn familieleden hebben ook
dagelijks met gemeentelijke problemen te maken.
Daarom praten we thuis vaak over politieke proble-
men. Gemeentelijke politiek staat toch dichtbij je
privé-leven.’ 

4 Waar heb jij slapeloze nachten van?
‘Nou, ik slaap best goed hoor! Maar ik zou slapeloze
nachten kunnen krijgen als er iets in de raad wordt
behandeld wat lijnrecht tegen het belang van jonge-
ren ingaat. Een belangrijke reden voor mij om de
gemeenteraad in te gaan, was omdat ik dan voor
jongeren op kan komen. Alle raadsleden zijn name-
lijk veel ouder, destijds was de jongste 28 jaar. Er
was dus een hele generatie niet vertegenwoordigd.
Soms merk ik wel dat ik jonger ben, ik heb minder
kennis van veel beleidsstukken. Maar ik krijg geluk-
kig alle ruimte om me te ontwikkelen.’ 

5 Wat zijn je ambities?
‘Ik wil waarmaken waar de kiezers ons hun steun
voor hebben gegeven, zodat ze ons bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen nog meer zetels toever-
trouwen. Zo hoop ik dat er meer politiek evenwicht
in de gemeenteraad van Tubbergen komt. Het CDA
heeft nu twaalf van de negentien zetels. Als ze naar
negen zetels gaan, wordt het pas interessant. Dan
kunnen wij en andere partijen pas echt iets berei-
ken.’

NIEK RITZEN (18) is het jongste PvdA-
raadslid. Hij zit in de gemeenteraad van
Tubbergen. Niek wil het CDA-bolwerk ver-
kleinen en de jongeren van Tubbergen een
stem geven. Hij studeert en woont bij zijn
ouders: ‘Mijn moeder helpt me met de com-
binatie studie & politiek.’

Tekst Ingrid Boas 

Foto Tessa Posthuma de Boer
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5 vragen aan…



Vanaf 1 januari 2005 geldt de nieuwe wet
op de uitgebreide identificatieplicht.
Iedereen vanaf 14 jaar moet zich desge-

vraagd kunnen identificeren. Wie dit niet kan,
krijgt een boete. Wie die niet betaalt, wordt aan
de rechter voorgeleid. Door wetgeving tegen ter-
rorisme werd het makkelijker om mensen pre-
ventief te fouilleren, af te luisteren en hun inter-
netgedrag in de gaten te houden. Ook kreeg de
politie meer bevoegdheden. 
Alles met als doel een veiliger Nederland, maar
in de praktijk blijken de maatregelen vaak erg
vervelend voor de ‘normale burgers’. Zo worden
in ons land meer dan waar ook telefoons afge-
tapt en wordt de identificatieplicht vooral
gebruikt als boetefuik: in 2005 werden meer dan
zestigduizend mensen op de bon geslingerd
omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden.
De aanleiding om te bekeuren bleek vrijwel
altijd een licht vergrijp: fietsen door rood of zon-
der licht of wildplassen. Bovendien tasten de
maatregelen volgens sommigen de vrijheid van
het individu in onze rechtsstaat aan. En of de
wetgeving werkt, is op zijn minst twijfelachtig. 

BOETEVERDUBBELAAR
Voorstander van de identificatieplicht, Mies
Westerveld, wijst erop dat maatregelen zoals de
identificatieplicht niet bedoeld zijn om terroris-
me tegen te gaan, maar juist om klein leed aan
te pakken dat vraagt om een draadkrachtiger
bestrijding. ‘Dat is namelijk iets wat mensen
óók willen. Natuurlijk is het vervelend als je een
bon krijgt, omdat je bij een overtreding je ID-
kaart niet bij je hebt. Maar iedereen ergert zich
ook wild als mensen rotzooi trappen en er ver-
volgens mee wegkomen door een valse naam
op te geven. De identificatieplicht is een kleine
prijs die we met z’n allen moeten betalen om
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(…) In de strijd tegen het terrorisme wil
president Bush de handen vrij hebben
om ook zonder toetsing door de rechter
te kunnen afluisteren.
De Nederlandse inlichtingendiensten
hebben die vrijheid al sinds jaar en dag.
Een handtekening van de minister van
Binnenlandse Zaken volstaat. En die
wordt voor zover bekend nooit geweigerd.
Uit internationale vergelijkingen blijkt

dat Nederland, samen met Italië, kam-
pioen afluisteren is. Het Duitse Max
Planck Institut berekende in 2004 dat in
Nederland alleen al op last van politie en
justitie 62 telefoontaps worden geplaatst
op 100 duizend inwoners. In Zwitserland
zijn dat er 33. Daarbij komen nog de
(geheime) afluisteractiviteiten van de
inlichtingendiensten AIVD en MIVD.
Uit: de Volkskrant, 11 februari 2006

MEDIA

Amerikanen hebben kritiek op de president als hij staatsburgers laat
bespioneren. In Nederland, waar al veel mag en minister Remkes nog
meer wil, lijkt niemand zich druk te maken.

De identificatieplicht, preventief
fouilleren, het aftappen van
telefoons en toegenomen
bevoegdheden van de politie:
allemaal instrumenten die de
veiligheid in Nederland moeten
vergroten. Maar zijn deze
maatregelen wel effectief? Rood
sprak met PvdA Eerste
Kamerlid Willem Witteveen, die
tegen de nieuwe
identificatieplicht stemde, en
met Eerste Kamerlid Mies
Westerveld, die voor stemde.

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT,      INTERTekst Michiel Reijnen   Foto’s Hollandse Hoogte, Thomas Schlijper

Nederland is kampioen
afluisteren

Onder het motto ‘afschaffen die wet’ wordt op woensdag 28 september in
Utrecht gedemonstreerd tegen de uitgebreide identificatieplicht. Het
Meldpunt Misbruik Identificatieplicht organiseert de betoging. Het meld-
punt stelt dat de uitgebreide identificatieplichtwet onnodig inbreuk maakt
op de rechtspositie en vrijheid van burgers. 

De uitbreiding van de identificatieplicht is bedoeld om wet- en regelgeving
beter te kunnen handhaven. De organisatie vindt dat de wet vooral gebruikt
wordt om burgers te intimideren en vooral het plegen van lichte over-
tredingen dubbel te beboeten. Op de dag van de demonstratie behandelt de
Utrechtse kantonrechter de eerste 250 rechtszaken wegens het niet kunnen
tonen van een geldig identiteitsbewijs. 
Uit: Trouw, 16 september 2005

Demonstratie tegen
identificatieplicht
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Nederland veiliger en prettiger te maken.’ Dat in
de praktijk de identificatieplicht vaak werkt als
boeteverdubbelaar, doet aan de wet zelf niets af.
Westerveld: ‘Vooraf hadden we twee bedenkin-
gen. Dat de wet gebruikt zou kunnen worden als
boeteverdubbelaar, maar vooral dat de toepas-
sing door de politie discriminatoir zou kunnen
zijn.‘ Westerveld wil de uitvoering op deze pun-
ten dan ook kritisch blijven volgen en wacht op
de evaluatie na drie jaar.

GEVAAR VAN DISCRIMINATIE
Willem Witteveen zag dezelfde voor- en nadelen,
maar maakte een andere afweging: ‘Bij een aan-
tal nieuwe bevoegdheden speelt bij de toepas-
sing het gevaar van discriminatie, zoals bij het
preventief fouilleren (waarbij uiterlijk de doorslag
geeft) en bij de identificatieplicht. Al tijdens de
wetsbehandeling was te vrezen dat de uitgebrei-
de identificatieplicht door de politie gebruikt zou
worden om dubbele boetes uit te delen, bijvoor-
beeld bij verkeersovertredingen, en zo aan de
prestatiecontracten te voldoen die de politie een
opbrengst aan bekeuringen voorschrijven. Ik heb
daarom met drie anderen tegen deze wet
gestemd (de PvdA stemde in de Eerste en
Tweede Kamer voor, red). Daarvoor had ik ook

een wetstechnische reden: de wet maakt het
niet duidelijk wanneer er precies een identi-
teitsbewijs moet worden getoond en wanneer
de politie ernaar mag vragen. 
Precies de punten die in de praktijk ook een
probleem zijn gebleken en leiden tot willekeur
in de uitvoering.’ 
Witteveen benadrukt dat hij überhaupt weinig
ziet in extra regelgeving, maar meer in betere
organisatie van politie en justitie. ‘Meer came-
ra's vind ik een kleine inbreuk op de privacy, de
meeste mensen hebben er geen moeite mee.
Maar voor meer veiligheid zorgen ze pas als er
meer politie en toezichthouders op straat zijn.
De toenemende bureaucratie bij de politie
heeft daar juist afbreuk aan gedaan. In het alge-
meen geldt: een goede organisatie van politie
en justitie zorgt voor veel meer toename van
veiligheid dan extra wettelijke bevoegdheden.’ 

GEDEELDE ZORGEN
Waar de beide kamerleden het oneens zijn over de
wet op de uitgebreide identificatieplicht, maken zij
zich eensgezind zorgen over de toegenomen
bevoegdheden die de politie de laatste jaren heeft
gekregen. Witteveen: ‘Als je op een rijtje zou zetten
over hoeveel bevoegdheden politie en justitie in
Nederland op papier al beschikken, dan schrik je
ervan.’
Westerveld vult aan: ‘De Eerste Kamer maakt zich
vooral zorgen over de manier waarop bevoegdhe-
den van politie uitgebreid worden en hoever bij-
voorbeeld bewijsmateriaal mag worden opgerekt.
Er is zelfs al sprake van dat het OM zonder tussen-
komst van een rechter een veroordeling kan uit-
spreken!’
De stelling dat mensen die niets te verbergen heb-
ben, geen last hebben van dit soort maatregelen
dus niet moeten klagen, vindt ze kortzichtig. De
maatregelen zijn, nog veel meer dan de identifica-
tieplicht, erg gevoelig voor discriminatie.‘Het is
misschien een extreem voorbeeld, maar die jongen
die in Engeland werd doodgeschoten, omdat hij er
verdacht uitzag en een rugzak droeg, kán niet eens
meer klagen,’ aldus Westerveld. ‘Of neem die twee
jongens die in de trein bij Amsterdam werden
opgepakt, omdat ze er verdacht uitzagen, onschul-
dig bleken te zijn en vervolgens zonder excuus naar
huis werden gestuurd. Zo ontstaan spanningen in
de samenleving en daar heeft iedereen last van.
Bovenal moet je niet in zo’n samenleving willen
leven.’

BURGERPERSPECTIEF
Westerveld begrijpt wel dat er maatregelen moeten
worden genomen en wetten moeten worden
gemaakt om de veiligheid te vergroten. En zij beseft
dat het consequenties kan hebben, ook voor zaken
die tot voor kort heilig waren: ‘Bepaalde grondrech-
ten zul je misschien een beetje moeten loslaten.’
Witteveen: ‘Er moet eigenlijk altijd op twee dingen
gelet worden bij wetten die onze veiligheid moeten
vergroten: of ze goed uitvoerbaar zijn en of er wel
gekeken is vanuit het perspectief van de burgers.
Dat is nu bij een aantal wetten, zoals de wet op de
uitgebreide identificatieplicht, niet het geval. Ik
bepleit een burgerperspectief op wetgeving.’  

EBAT,      INTERNET EN REGULIERE MEDIA BIJ ELKAAR. DEZE KEER: VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Is Nederland te ver
doorgeschoten?

FORUM Discussiëren over dit onderwerp kan op www.pvda.nl. 

Zie de button in de rechterkolom op de homepage.

Start Zoek Contact

Uitgebreide fietscontrole op de
Parnassusweg in Amsterdam

platform
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Tekst Tessel Schouten Foto Thomas Schlijper Sollicitatietrainingen

V
oorafgaand aan de sollicitatietrai-
ning die de vmbo-leerlingen van de
derde klas van de richting adminis-
tratie, krijgen, deelt Jeannette Jansen
Hendriks, docente aan het ROC in

de Karel Klinkenbergstraat in Amsterdam
Slotervaart, observatieformulieren aan hen uit.
‘Daar hebben we het vorige week over gehad, het
invullen van het formulier levert punten op. Het
gaat er niet om of het goed of fout is, het gaat
erom dat je meedoet. Zijn er mensen die geen
pen hebben? Iedereen een pen? Dan wens ik jul-
lie véél succes.’
De leerlingen hebben de ochtend degelijk voorbe-
reid. Allemaal hebben ze een echte sollicitatie-
brief voor een stageplek geschreven. Voor de
brieven daadwerkelijk op de bus gaan, worden ze
gelezen door Bob Loeffen van de ING-bank en
Desirée van Veen van uitzendbureau Adecco en
worden ze gebruikt voor de sollicitatietraining.
Bob en Desirée zitten voor in de klas, de brieven
liggen op een stapeltje op tafel. Jeannette stuurt
de kinderen om beurten de gang op. Hafsa mag
als eerste. Ze heeft een conceptbrief geschreven
aan het Slotervaart ziekenhuis. Ze gaat de gang
op, klopt vervolgens op de deur, komt de klas
binnen, geeft Desirée en Bob een hand en gaat
zitten. Bob vraagt of ze dichtbij woont. ‘Best wel,’
zegt ze zacht. ‘Kom je vaak in ons ziekenhuis?’
vraagt Bob. ‘Ja,’ zegt Hafsa ‘voor een familielid.’
Hafsa wil in het ziekenhuis leren telefoneren,
dossiers opbergen en met de computer omgaan. 
Medeleerling Soufian mag van Jeannette vertellen
hoe hij het gesprek tussen Hafsa en Bob vond
gaan. ‘Ik heb gelet op de vragen die ze stelde; ze

toonde belangstelling voor het bedrijf, je kon
merken dat ze iets wil leren en ze bedankte voor
het gesprek. Dat is dus goed,’ zegt Soufian. Bob
Loeffen vond het positief dat ze een rustige uit-
straling had en hem aankeek tijdens het gesprek. 

TE LAAT
Even later volgt een vergelijkbaar gesprek met
Raffaelo. Omdat hij te laat binnenkwam, vraagt
docent Jeannette aan Bob en Desirée wat zij
mensen aanraden die te laat dreigen te komen
voor een sollicitatiegesprek. Bob raadt aan om

altijd te bellen en je ook kort te verontschuldigen
bij binnenkomst. ‘Maar,’ zegt Bob, ‘het belang-
rijkste is op tijd vertrekken. Sta op tijd op, ga
onder de douche, trek geschikte kleren aan en ga
ruim op tijd de deur uit. Dan kan er eigenlijk niks
misgaan.’ 
Bob heeft nog een belangrijke tip voor Raffaello.
‘Je brief is in goed Nederlands geschreven.
Complimenten daarvoor. En je zin ‘Hartstikke
bedankt voor uw aandacht’, geeft echt aan dat je
graag stage wil lopen. Maar ‘Hartelijk dank voor
uw aandacht’ is beter om op te schrijven. Dat is
toch iets beleefder,’ legt Bob uit. 

FRUNNIKEN
De veertienjarige Merve wil graag stage lopen
bij de ICI group (een technologie bedrijf).
Desirée vraagt of ze makkelijk contact maakt.
‘In het begin ben ik verlegen, maar daarna niet
meer,’ vertelt Merve. 
Merve heeft zelf veel vragen: ‘Heb ik alleen die
ene stageweek een begeleider? Heb ik het jaar
daarna, als ik één dag per week kom stagelo-
pen, dezelfde begeleider? En kan ik eigenlijk
alles vragen?’
Het gesprek van Merve werd goed gewaardeerd
door haar klasgenoten. ‘Ze moet alleen niet zo
aan haar oorbel frunniken,’ vond Soufian . 
Bob Loeffen en Desirée van Veen vonden het
niveau van de klas hoog. ‘Het is belangrijk dat
deze leerlingen een positief gevoel overhouden
aan deze oefening. En dat ze de tips goed ont-
houden.’ Volgens Loeffen is het opvallend dat
niemand in de groep naar een stagevergoeding
vroeg. ‘Veel van deze leerlingen hebben geen
eigen bankrekening, ze denken waarschijnlijk
niet direct aan een beloning,’ onderbreekt
Jeannette Jansen Hendriks hem. Volgens haar
is de sollicitatietraining voor deze groep jonge-
ren een belangrijke ervaring: ‘Ze vonden het
echt heel eng om te doen. We hebben de trai-
ning expres om half elf gezet. Zo hadden ze de
tijd om zich voor te bereiden. Goed ontbijten,
kleren strijken, net echt allemaal. En ze hebben
het fantastisch gedaan. Ik denk werkelijk dat dit
ze verder helpt. En daarbij, dat moet gezegd
worden, is het een hele goede klas.’  

Vmbo-leerlingen van het ROC Karel Klinkenbergstraat in
Amsterdam krijgen sollicitatietrainingen die gericht zijn op
het vinden van een geschikte stageplek. De trainingen
worden verzorgd door Campus Nieuw West en gegeven door
mensen uit het bedrijfsleven. Rood ging in de klas zitten. 

‘Hartstikke bedankt 
voor uw aandacht’

‘Het is belangrijk dat deze
leerlingen een positief

gevoel overhouden 
aan de oefening’
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In de Amsterdamse stadsdelen Osdorp, Bos en
Lommer, Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart
ligt het inkomens- en opleidingsniveau van de
bevolking ruim onder het stedelijk en landelijk
gemiddelde. Jongeren groeien op in een omgeving
met weinig rolmodellen of voorbeelden om zich
aan op te trekken. Ze hebben minder kansen om
zich te ontplooien: persoonlijk, maatschappelijk en
economisch. Dit komt onder andere doordat er in
de nabije omgeving geen zicht is op bedrijvigheid,
werkgevers of verschillende soorten beroepen.

Campus Nieuw West brengt contact tot stand tus-
sen de bewoners van Amsterdam-West en bedrij-
ven die veelal aan de rand van Amsterdam actief
zijn. Door jongeren kennis te laten maken met
bedrijven en ondernemen ontstaat er bij hen een
beter zicht op wat voor beroepen er bestaan en
wat de noodzakelijke stappen zijn om uiteindelijk
een beroep uit te kunnen oefenen. Voor bedrijven
betekent dit dat de medewerkers dichter bij huis
geworven kunnen worden. Deelnemen aan
Campus Nieuw West geeft invulling aan de maat-
schappelijke betrokkenheid van bedrijven.
De volgende bedrijven en instellingen zijn lid van
Campus Nieuw West: 
Achmea Zorg, Adecco, Amsterdam Port Authority,
Antaris, AWV, Ballast Nedam, Canon Business
Center, Far West, Getronics PinkRoccade, GVB,
ING Bank, KPMG, KPN, Kristal, NUON, ORAM,
Rabobank Badhoevedorp-Sloten, Amsterdam Rai,
Randstad Nederland, ROC van Amsterdam, Shell
Chemicals, Stadsbank van Lening, Stadsdrukkerij
Amsterdam, Ymere, Archangel bouw, Bouwbedrijf
Van Schaik, BK Bouw, Theijsmeijer, Dedato ont-
werpens en architecten, Van der Tol, Hemubo,
Mens-Zeist Schilderwerken, Van der Leij
Bouwbedrijven, Logchies renovatie en onderhoud,
TBWA, Eigen Haard, de Alliantie.

CAMPUS NIEUW WEST

Heeft u een bedrijf en wilt u een
bijdrage leveren aan Campus

Nieuw West? Of bent u bestuurder of
politicus en heeft u belangstelling voor
de werkwijze van Campus Nieuw West? Dan
kunt u contact opnemen met Gerlinde van
Raalte: gvanraalte@campusnieuwwest.nl
of 020-346 30 71.

U

‘Merve (14), links op de foto, en Saïda (15) 
willen graag stagelopen in de zorgsector, en
na hun vmbo-opleiding een opleiding op
mbo-niveau gaan volgen. Merve: ‘Ik dacht
eerst dat het heel moeilijk zou zijn om een
stageplaats te vinden, maar nu denk ik dat
het wel lukt.’



De Afrikadag 2006

De Afrikadag, jaarlijks georganiseerd door de Evert Vermeer stich-
ting, vond plaats op 22 april. Het evenement dat altijd veel
bezoekers trekt, is de plek voor iedereen die meer wil weten en
mee wil praten over de ontwikkelingen in Afrika. Dit geldt zowel
voor studenten als voor mensen die jarenlang in Afrika hebben
gewoond, voor mensen die beroepsmatig met ontwikkelingssa-
menwerking bezig zijn en voor Afrikanen die in Nederland
wonen. En natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in
Afrikaanse muziek, cultuur, en politiek. 
Dit jaar gaven prominente sprekers als Ad Melkert, Jo Ritzen,
generaal-majoor Patrick Cammaert (commandant van de VN-
troepenmacht in Congo) en minister Agnes van Ardenne van
Ontwikkelingssamenwerking acte de présence. In de verschil-
lende workshops werd gediscussieerd, er werd gedanst en
muziek gemaakt. En tijdens de lunch trad de Ethiopische zange-
res Minyeshu op.

Workshops, discussie, dans en
muziek, dat zijn de ingrediënten
van de Afrikadag. Ook dit jaar
weer. Rood was aanwezig en
vroeg een aantal bezoekers naar
wat hen bindt met Afrika.

‘Afrika is hot’
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Tekst Ottolien van Rossem Foto’s Roel Burgler, Nana Amanfo e.a.

Aart Huijg (26)
student economie:
‘Als bestuurslid van de Jeugdraad, de overkoepelende organi-
satie voor en door jongeren, heb ik me onder meer bezigge-
houden met een platform over de millennium-doelen met ver-
schillende ontwikkelingsorganisaties. Zo ben ik ook op deze
Afrikadag terechtgekomen. De workshop over mikrokrediet
die ik gevolgd heb, was heel goed. Op de Afrikadag is er veel
aandacht voor zachte en sociale onderwerpen, maar deze
workshop was veel zakelijker. Er werd gediscussieerd en
gesproken over de markt- en de economische potentie van
Afrika. Je hebt aan de ene kant de buitenlandse investeringen,
de multinationals en dan gaat het over miljoenen of zelfs mil-
jarden. Maar er is ook een ander segment, dan gaat het over
korte en kleine leningen voor één tot drie maanden. Er zit een
enorme groei in die markt. Een groei waar juist de armen van
kunnen profiteren. In de paneldiscussie deed ook een vriend
van mij mee. Hij is Somaliër. Het is een droom van ons om
ooit in Tanzania aan de slag te gaan, iets op te zetten wat
winst maakt. Winst voor beide partijen, er zijn zo veel kansen
en mogelijkheden.’

Ben Hekkema (43)
accountmanager bij Mocca, een netwerkorganisatie voor cultuur-
educatie in Amsterdam:
‘Naar aanleiding van mijn ervaringen met een sponsorkind,
heb ik een organisatie in Nederland en Kenia opgezet: Cre8.
Samen met lokale organisaties zetten we cultuur- en educatie-
projecten op, bijvoorbeeld scholen die zelf niet over de kennis
en het netwerk beschikken, maar wel voorlichting willen
geven. Wij werken samen met lokale organisaties die helpen
met vrijwilligers en goederen, bijvoorbeeld Plan Kenia. Zo
hebben we ook een overlegprojectgroep met de drie dorps-
hoofden en de rijkste man uit het dorp. Aan de ene kant staan
de mensen erg open voor hulp, maar aan de ander kant zijn
ze ook een beetje murw geslagen door goedwillende wester-
lingen die even komen vertellen hoe het moet en vervolgens
weer vertrekken. Dat gedrag heeft wel voor scepsis gezorgd. 
Op deze Afrikadag was er een heel breed aanbod, niet alleen
maar over zieligheid, maar ook over de kracht van het conti-
nent en dat op veel verschillende niveaus. Er was een hele
grappige en leuke mix van mensen; mensen met een
Afrikaanse of migranten achtergrond, organisaties en lobby’s,
belangstellenden, geitenwollensokken, maar ook moderne
jongeren. Afrika is hot! Ik vind het echt opvallend dat de BBC
en CNN meer aandacht aan Afrika besteden dan aan Oost-
Europa en Azië. Het is alsof mensen denken dat Oost-Europa
en Azië zich nu wel redden. Naast de incidentele media-aan-
dacht over hongersnood of oorlog komt er ook meer structu-
rele aandacht voor de problemen en eventuele oplossingen
voor Afrika. Dat is anders dan twintig jaar geleden. Er is
bovendien veel betere en directe informatie over Afrika
beschikbaar door het internet. Je ziet ook dat veel jonge men-
sen naar Afrika willen om daar iets te doen. Ook het toerisme
naar Afrika trekt erg aan. Hierdoor komt er veel meer aan-
dacht voor de kracht van Afrika, de verschillende culturen,
maar ook voor wat kunnen wij leren van Afrika.’

1. vlnr Jo Ritzen, Ad

Melkert en Agnes van

Ardenne 2. Dorothy

Elliott 3. vlnr generaal-

majoor Roméo Dallaire

(voormalig VN-com-

mandant in Congo) ,

generaal-majoor Patrick

Cammeart en Linda

Polman 4. Aart Huijg 

5. zangeres Minyeshu 

6. Ben Hekkema 

7. Matthijs Nelemans

1

3

4

2

6 7

5



18 ROOD juni 2006

Provinciale Statenverkiezingen

18 ROOD mei 2006

Dorothy Elliott (55)
op zoek naar een nieuwe uitdaging
‘Ik wilde me voor de EVS inzetten for the good cause en op de
Afrikadag heb ik vooral veel ad hoc ondersteunend werk verricht.
Ik ben Afrikaans van Ghanese afkomst en ben sinds 1985 in
Nederland. Ik houd me in mijn dagelijkse leven veel met Afrika
bezig. Ik heb lang bij het Ghanese consulaat gewerkt en werk nu
met Afrikanen die in andere delen van de wereld wonen. Ik ben
heel optimistisch over Afrika, iedereen is echt committed om goe-
de dingen voor Afrika te doen. Op de Afrikadag vond ik het over-
weldigend om zo veel mensen, zo veel organisaties te zien die
zich voor Afrika en de diversiteit aan culturen inzetten. Eigenlijk
wilde ik alles zien en horen, maar daar was helaas geen tijd voor.
Het publiek was ook heel verschillend, maar wel met een sterke
onderlinge band en een drive, the need to know more.’

Matthijs Nelemans (28) 
assistent in opleiding rechten
‘Ik ben niet dagelijks bezig met Afrika. Wel volg ik de ontwikkelin-
gen, ik ben dus passief geïnteresseerd. Wat ik mis in de discussie
over ontwikkelingssamenwerking is de aandacht voor de projec-
ten waar het geld naartoe gaat. Wat levert het op? Wat zijn de
vooruitzichten? Ik ben minder geïnteresseerd in de politieke dis-
cussie over het al dan niet verhogen van het budget van 0,8 naar
1,0 procent. Ik wil meer horen over de mensen die met de voeten
in de modder het budget omzetten in sociale en economische
vooruitgang. De Nederlandse discussie over de 0,8 procent bij-
drage is belangrijk, maar uiteindelijk draait het om de kleine en
grote successen die in Afrika worden geboekt. De sfeer was heel
goed. Ik houd ervan om veel mensen met goede ideeën bij elkaar
te zien. Opmerkelijk was dat iedereen heel gedreven is om resul-
taten te boeken. En dat alles aangeboden met muziek, eten en
cultuur. Het hoogtepunt was toch wel de gepassioneerde voor-
dracht van Ad Melkert.’

Abiy Ashenafi (37) 
beleidsmedewerker gemeente Den Haag
‘Ik kom zelf uit Ethiopië, woon hier nu veertien jaar. Ik ben niet
dagelijks bezig met Afrika, maar ik ben wel erg betrokken. Vooral
de workshop over de rol van de EU bij de democratisering van
Afrika vond ik heel goed. Het was een heftige discussie: een lid
van het Europese Parlement vroeg zich af of ons begrip van
democratie wel toepasbaar is in Afrika. Een professor uit Afrika
reageerde hierop met de opmerking dat er bepaalde democrati-
sche kernwaarden zijn die universeel zijn, zoals vertegenwoordi-
ging en verantwoording afleggen. Die kernwaarden staan niet ter
discussie, het vormgeven ervan is wel cultureel bepaald. Die 
discussie moet een vervolg krijgen.’

De Afrikadag 2006
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Meer kleur in de politiek

H
oe moet de PvdA omgaan met het
begrip allochtoon? Moet de PvdA,
omdat veel allochtonen op de
PvdA hebben gestemd, zich speci-
aal richten op deze groep kiezers

in haar beleid?
Gill’ard: ‘Allochtoon is geen containerbegrip, het
is geen zuil. Er is niet één groep Surinamers, één
groep Turken, één groep Nederlanders. Er is in
Rotterdam zelfs een groot verschil tussen Turkse
Rotterdammers die op Zuid wonen, en Turkse
Rotterdammers die aan de andere kant van de
Maas wonen. Eigenlijk getuigt de term ‘alloch-
toon’ ook van een verkeerde manier van denken.
Het woord allochtoon is niet van deze tijd en
heeft ook nooit gewerkt. We moeten een andere
manier verzinnen om over etnische en religieuze

Waarom stemden ‘nieuwe
Nederlanders’ tijdens de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen massaal
voor de PvdA? Hoe moet de PvdA
omgaan met de participatie van de
steeds grotere groep actieve
allochtone leden in de partij? Rood
sprak hierover met Dominic Schrijer,
wethouder van onder meer
werkgelegenheid en sociale zaken in
Rotterdam en met Chantal Gill’ard,
PvdA-bestuurslid in dezelfde stad. 

klasse,

Dominic Schrijer:
‘Er dreigt een kloof te
ontstaan tussen
mensen die wel en
mensen die niét
kunnen meedoen’

Het gaat om

niet om etnische afkomst
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diversiteit te denken. Als er dan toch onder-
scheid gemaakt moet worden tussen groepen
mensen, gebruik dan een bindend begrip, we
zijn immers allemaal gelijk en allemaal verschil-
lend, laat beide elementen terugkomen in een
begrip. Spreek bijvoorbeeld over Turkse-
Nederlanders en Surinaamse-Nederlanders. Nu
kijken we veel te veel naar etnische afkomst, en
te weinig naar klasse.’
Schrijer: ‘De nieuwe scheidslijnen zijn niet meer
zwart-wit. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen
mensen die wel kunnen meedoen, en mensen
die niét kunnen meedoen. Een kloof tussen de
elite en de achterblijvers. Dat de groeiende
onderklasse hoofdzakelijk een kleurtje heeft,
staat daar feitelijk los van. We moeten als PvdA
dus geen beleid richten op een groep met een
bepaalde etnische afkomst, maar denken aan
nieuwe manieren om iedereen mee te laten doen
met als doel een fatsoenlijk bestaan. We moeten
teruggaan naar de emancipatie van de onder-
klasse.’
Ruim 80 procent van de allochtonen die in maart
2006 naar de stembus gingen, heeft PvdA
gestemd. Hoe verklaren jullie dit stemgedrag?
Schrijer: ‘Leefbaar Rotterdam heeft tijdens de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
hele groepen gestigmatiseerd. Mensen van niet-
Nederlandse herkomst kregen het predikaat
‘allochtoon’ opgespeld, terwijl het in feite om
een heel diverse groep gaat. Daarnaast bestond
hun kandidatenlijst volledig uit autochtone
Nederlanders en gaf Leefbaar Rotterdam met de
term ‘Partij van de Allochtonen’ allochtonen een
stemadvies voor de PvdA. Al met al logisch dat
migrantengroepen PvdA hebben gestemd.
Landelijk kun je bij de VVD een soortgelijke trend
waarnemen.’
Gill’ard: ‘De vraag is of er bij de verkiezingen
sprake is geweest van identiteitspolitiek of dat
etnische groepen in eerste instantie op de PvdA
gestemd hebben. Ik denk dat men in eerste
instantie op een partij heeft gestemd en dan bin-
nen de kandidatenlijst heeft gezocht naar men-
sen waarin zij zich herkennen. En dat hoeft niet
per se iemand uit dezelfde etnische groep te zijn.
Maar er zijn binnen de PvdA ‘statesmen’, men-
sen die boven politiek en etniciteit uitsteken en
die streven naar het algemeen welzijn. Ik denk
dat ‘allochtonen’ op deze mensen hebben
gestemd, voor een partij die daar voor stond.
Wouter Bos wordt bijvoorbeeld door verschillen-
de etnische groepen stemmers op handen
gedragen!’
Wat moet de PvdA doen om zowel de kiezers als
deze actieve allochtone leden te behouden?
Schrijer: ‘We moeten mensen op de lijst zetten
vanuit gemeenschappen, met een sterk netwerk,

uit het actieve verenigingsleven bijvoorbeeld.
Wie zijn de spraakmakers, de ambassadeurs, de
trekkers? Zorg dat je die op je lijst zet! En je moet
zorgen dat je ze vasthoudt, dat ze op die posities
komen waar ze ook echt iets kunnen betekenen.’
Gill’ard: ‘Evenredige afspiegeling hoeft niet per
se het doel zijn, maar een goede afspiegeling is
noodzakelijk. We moeten denken vanuit diversi-
teit, daar hebben we nog een grote slag te win-
nen. Als ik nu zie wat de PvdA heeft gedaan met
het vertrouwen van al die stemmers, hoe weinig
diversiteit er nu in de besturen zit, hoe het is ver-
taald naar wethoudersposten, dan is dat een
gemiste kans. Van de honderd extra wethouders
die de PvdA nu levert, zijn er bijvoorbeeld maar
twintig vrouw! Ook de commissies voor het ver-
kiezingsprogramma en de kandidaatstelling zijn
niet evenwichtig samengesteld en ik vraag me af
of dat straks wel gebeurt bij de vaststelling van
de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. De
PvdA moet op alle niveaus streven naar een goe-
de afspiegeling, zeker op gebied van gender en

etniciteit. In de gemeenteraden en deelgemeen-
tes is de afspiegeling binnen de PvdA redelijk.
Maar als je gaat kijken naar de plaatsen waar
mensen het voor het zeggen hebben, valt het erg
tegen. We hebben intern echt nog een slag te
winnen.’
Schrijer: ‘En er zijn genoeg jonge en talentvolle
allochtonen, Ahmed Aboutaleb is echt niet de
enige talentvolle allochtoon. Je ziet steeds meer
Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse hoger
opgeleiden die politiek actief worden, geënga-
geerd zijn en meedraaien. En nu is de vraag,
gaan ze ook de topposities krijgen? Daar moet
de PvdA de komende jaren heel actief mee aan
de slag. Dat betekent dat witte mannen ruimte
moeten maken voor die groep die tot nu toe te
weinig geparticipeerd heeft. Vanwege persoonlij-
ke belangen moet je dit landelijk regelen.’
Gill’ard: ‘Belangrijk is dat talent herkend en
erkend gaat worden. De top, het partijbestuur,
moet dit waarmaken.’  

Tekst Michiel Reijnen en Jessica Sturz Foto’s David Rozing 

Chantal Gill’ard: 
‘We kijken te veel naar
etnische afkomst, en te
weinig naar klasse’

redactioneel



E
en coalitie van PvdA,
ChristenUnie en SGP is tame-
lijk opmerkelijk, maar niet voor
Kim Putters, fractievoorzitter
van de PvdA in Hardinxveld-

Giessendam en tevens lid van de Eerste
Kamer: ‘In Hardinxveld-Giessendam zijn
er twee groepen: de grote groep gerefor-
meerden en de meer progressieve bur-
gers. Voor een stabiel college moet je
daartussen een brug slaan. Het is lokaal
vanzelfsprekend omdat je een geschiede-
nis met elkaar hebt, landelijk liggen de
verhoudingen natuurlijk heel anders.’

PRAGMATISCH PROCES
Putters vertelt hoe het college in
Hardinxveld-Giessendam tot stand heeft
kunnen komen. ‘We hebben geleerd van
de vorige collegeperiode. Dat was een
rumoerige tijd vol conflicten en ongeluk-
kige omstandigheden. Onze coalitiepart-
ner VVD was intern verdeeld, er werd een
nieuwe lokale partij opgericht en onze
wethouder moest opstappen na een
motie van wantrouwen. Vervolgens zijn
wij uit het college gestapt.’ 
Bij de verkiezingen in maart kreeg de
Partij van de Arbeid de meeste stemmen.
Net als de ChristenUnie behaalde de
PvdA vier van de zeventien zetels in de
gemeenteraad. ‘Een dag na de verkiezin-
gen heb ik als formateur alle partijen
benaderd voor een gesprek met als uit-
gangspunten: goede kandidaten vinden,
een stabiele coalitie samenstellen en de
bereidheid om bruggen te slaan. We wil-

den geen enkele partij van tevoren uitslui-
ten. Dat was een nieuwe benadering. Ik
heb namelijk grote moeite met partijen
die elkaar uitsluiten. Eigenlijk vind ik het
gedrag dat niet te verkroppen is. Het is
minachting voor de kiezer! Je moet het
gesprek altijd serieus aangaan.
Democratie is bedoeld om opvattingen
tegenover elkaar te zetten, om te con-
fronteren. Tijdens de formatie gaf ik in de
raadsvergadering tekst en uitleg over wat
ik deed en waarom. 
Ik heb ervoor gekozen om iedereen dui-
delijk te maken dat ik geen machtspoliti-
cus ben en dat de PvdA ook geen
machtspolitiek wil bedrijven. Ik ambieer-
de ook geen wethouderspost en dat
maakt formeren een stuk eenvoudiger.’

BELADEN THEMA’S
Een samenwerking tussen de PvdA,
ChristenUnie en SGP móet haast wel een
aantal beladen thema’s opleveren.
Volgens Putters is daar alleen goed mee
om te gaan als iedereen elkaar respec-
teert. ‘Bij met name de SGP leeft een aan-
tal denkbeelden die niet bij ons passen
en die zeker niet de mijne zijn. Daar heb-
ben we over gesproken. Uiteenlopende
opvattingen over zondagsrust en de posi-
tie van homo’s en vrouwen moeten we
over en weer accepteren en niet proberen
ter discussie te stellen.
Het is in het verleden bijvoorbeeld wel
gebeurd dat de SGP in ons college struc-
tureel de middelen voor de kinderopvang
terugstuurde naar Den Haag. Terwijl dat
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Opmerkelijke coalities

‘Je moet elkaar het
vertrouwen gunnen’

Dankzij de grote verkiezingswinst bij de gemeenteraads-
verkiezingen van maart is de PvdA in veel gemeenten
‘terug van weggeweest’. In sommige colleges trad de
PvdA zelfs toe als nieuweling. Rood nam een aantal
opmerkelijke coalities onder de loep en sprak met drie
direct betrokkenen. 

22 ROOD mei 2006

Kim Putters:
‘Democratie is bedoeld 
om opvattingen tegenover
elkaar te zetten, om te
confronteren’
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Tekst Jessica Sturz en Tessel Schouten   Foto De Beeldredaktie

voor ons een heel wezenlijk onderwerp is.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar
goede afspraken over hebben gemaakt.
Op andere onderdelen zoals het sociaal
beleid liggen we juist dicht bij elkaar. Ik
vind dat we een keisterke coalitieovereen-
komst hebben. De beladen thema’s
komen ook niet terug in ons coalitiepro-
gramma. Op het moment dat je die gaat
vermelden, creëer je discussie. Je moet
elkaar op een gegeven moment ook het
vertrouwen gunnen.’ 

LOKALE POLITIEK IN 
HET ALGEMEEN
Putters vindt het gemeenteraadlidmaat-
schap een van de mooiste politieke func-
ties: ‘Je kunt veel betekenen voor men-
sen. De overwinning van de PvdA bij de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is
een groot succes. Mijn beeld is dat deze
verkiezingen open zijn verlopen, er is
vaak gewerkt met een formateur, ook van
buiten, en er is veel meer campagne
gevoerd. Ik wil wel een kanttekening
plaatsen, namelijk dat we niet overmoe-
dig moeten worden, niet op basis van
onze machtspositie gaan regeren. Als we
samenwerken op basis van acceptatie,
respect en gelijkwaardigheid, zijn we ster-
ker. We gaan vier jaar tegemoet, waarin
we een hartstikke goede kans hebben om
met deze club mensen de partij lokaal
meer smoel te geven. Het lokaal bestuur
is het kloppend hart van de PvdA, daar
moet het vandaan komen.’ 

mei 2006 ROOD 23

Samenstelling gemeenteraad 
Hardinxveld-Giessendam 
(17 zetels totaal) coalitie PvdA, CU, SGP:
PvdA 4 zetels; ChristenUnie (CU) 4; SGP
3; Lokaal 2; CDA 2; VVD 2 

Samenstelling gemeenteraad 
Dalfsen (21 zetels totaal) 
coalitie CDA, PvdA, CU
CDA 7 zetels; Gemeentebelangen 5; PvdA
4; Christen Unie (CU) 3; VVD 2 

Samenstelling gemeenteraad Eindhoven
(45 zetels totaal) PvdA, CDA, SP: PvdA 14
zetels; CDA 7; SP 6; VVD 6; Groenlinks 3;
Leefbaar Eindhoven 3; Ouderenappel 2;
Stadspartij 1 
LPF 1; Christen Unie (CU)1 

Margriet Meindertsma, Eerste Kamerlid, is tevens informateur en formateur geweest voor de
gemeente Eindhoven. Het college in Eindhoven bestaat uit PvdA, SP en CDA. ‘De PvdA is in
Eindhoven gigantisch gegroeid. Van negen naar veertien zetels! En omdat alle partijen vonden dat de
uitslag van de verkiezingen serieus genomen moest worden, lag de voorkeur bij een college van
PvdA met SP, de andere partij die sterk gegroeid was. De SP moest voor het eerst bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid gaan dragen, dat was nieuw voor hen. We hebben ze duidelijk gemaakt dat er een
verschil is tussen wat er in het collegeprogramma komt te staan en wat er later in de raad besproken
kan worden in het dualistische stelsel. Ze waren geneigd om te veel details in het collegeprogramma
te willen vastleggen. Er is ook stevig gedebatteerd over het aantal wethouders. Gezien de uitslag was
de verhouding 2:1:1. SP en CDA wilden elk twee wethouders. Dan zouden we uitkomen op acht wet-
houders en dat is te veel. Het zijn er nu vier en dat is zeer ongebruikelijk voor een stad van deze
omvang. Dit hebben we opgelost door de vier wethouders te laten beschikken over een persoonlijk
medewerker. Over een jaar wordt deze aanpak geëvalueerd.’

EINDHOVEN

De PvdA heeft in Dalfsen zestien jaar buiten het college vertoefd. Daar moest nodig verandering in
komen: ‘Wij wilden per se in het college, al zouden we in de raad maar één zetel krijgen,’ aldus fractie-
voorzitter Johan Wiltvank. Het werden er vier en er werd een coalitie gevormd tussen CDA, PvdA en
ChristenUnie. Niet echt opmerkelijk volgens Wiltvank: ‘Je moet coalities maken met partijen die dichtbij
elkaar staan. CDA heeft het voortouw genomen bij de onderhandelingen en de PvdA stond op veel punten
al vrij dichtbij. Intern hadden we afgesproken om niet ál te grote compromissen te sluiten. Juist om half-
bakken oplossingen te voorkomen. Het invoeren van koopzondagen was voor ons bijvoorbeeld geen punt
van discussie. Dat stuitte op weerstand van de ChristenUnie. Maar in de raad was hiervoor met andere
partijen waarschijnlijk wel een meerderheid te vinden. Omdat de betrokken partijen verder op een
gemeenschappelijke lijn zaten, moest er een manier gevonden worden om eruit te komen. Nu is afgespro-
ken dat de verantwoordelijk wethouder van de ChristenUnie zich tijdelijk terug zal trekken op het moment
dat de koopzondag in de gemeenteraad wordt behandeld. Zo kan het voorstel toch doorgang vinden zon-
der dat de ChristenUnie van haar principes hoeft af te wijken.
Voor buitenstaanders lijkt deze coalitie en deze oplossing misschien opmerkelijk. Maar in een kleine
gemeenschap als Dalfsen liggen die verhoudingen anders. Wij willen vooral iets bereiken.’

DALFSEN

HARDINXVELD-GIESSENDAM DALFSEN EINDHOVEN

rood in de regio
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Cint Kortmann (50)
Oprichter en directeur Talent&Pro, detacher-
ingbedrijf voor banken en verzekeraars

I
k denk dat het essentieel is hoe je onder-
nemer bent. Je kunt investeringsgericht of
consumptiegericht zijn. Als je investeert,
met vernieuwing bezig bent, past daar
geen conservatieve, reactionaire kijk op de

wereld bij. Als je puur wil consumeren of con-
solideren kun je misschien ook bij een andere
partij terecht. Er zijn mensen die heel veel en
heel snel willen consumeren, hun bedrijf snel
verkopen, dat is ander volk. Wij (de mensen
achter Talent&Pro red.) hebben lol in het ver-
nieuwen en ondernemen. Het libertaire libe-
ralisme en de PvdA zie ik daarom goed

samengaan, het conservatisme wat zo af en
toe de boventoon voert in de VVD, daar bots
ik mee. Ik ben dan ook niet lid uit solidariteit,
ik zou mij gewoon erg lastig voelen in VVD-
kringen. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat
consumeren natuurlijk niet alleen is wegge-
legd voor de VVD-ers. En het is belangrijk om
je te realiseren dat je nooit om één onderwerp
lid van een politieke partij word. Wat ik leuk
vind aan mijn eigen bedrijf is dat ik zeer suc-
cesvol kan zijn door gewoon fatsoenlijk met
mensen om te gaan, dat wil niet zeggen dat
andere bedrijven dat niet doen, maar wij
investeren heel veel in onze mensen, wij
horen in Nederland tot de greatest place to
work en we staan in de managerteam top 500.
Dat allemaal in een korte tijd dankzij onze
mensen.’

Rood in bedrijf

‘Ondernemen en 
de PvdA passen 

bij elkaar’
De PvdA heeft niet de naam een onder-

nemerspartij te zijn. Toch zijn er ‘rode
ondernemers’. Wat bezielt hen om lid van de

PvdA te zijn? Rood sprak met twee sociaal-
democratische ondernemers en met 

Tweede Kamerlid Kris Douma. 

Kris Douma, Tweede Kamerlid, project Rood in Bedrijf

O
ndernemen en de PvdA passen zeker bij elkaar. Het motto van de PvdA is sterk
en sociaal. Voor een sterk Nederland moet er geld verdiend worden en daar
zijn ondernemers voor nodig. Bovendien is de PvdA een emancipatiepartij en
een eigen bedrijf is de ultieme vorm van emancipatie. Ook ons gedrag in de
Kamer is gericht op ruimte voor ondernemers. Er zijn natuurlijk veel verschil-

lende vormen van ondernemen. Collega Pauline Smeets doet vooral het MKB en ik houd me
meer bezig met innovatie en handelsmogelijkheden, bijvoorbeeld om de Europese diensten-
markt opener te maken. Ik vind dat er ook in het onderwijs meer aandacht voor ondernemers-
vaardigheden moet komen, meer informatie over het starten van een eigen bedrijf. In
Nederland is de wil om een eigen bedrijf te beginnen heel laag, dat moet meer gestimuleerd
worden en dat begint in het onderwijs.’ 



Tekst Ottolien van Rossem  Foto Thomas Schlijper

Patricia Linhard (49)
Eigenaar van een kledingwinkel en voorzitter
ondernemersvereniging Museumkwartier in
Amsterdam

N
iets is zo solidair als het onderne-
merschap. Als ik zie hoe ik mijn
winkel al 25 jaar draaiende houd:
natúúrlijk gaat het erom dat de
tent goed loopt, maar het gaat

óók om het benutten van talenten. Mensen op
de juiste plek zetten, meegaan in de levens-
loop. Er zijn vrouwen die hier al 25 jaar werken.
Je zoekt, als je het goed doet, voor iedereen de
juiste plek. Het kost tijd, maar het levert tegelij-
kertijd iets op waar je op alle fronten wat aan
hebt en waar je ook je voldoening uit haalt als
mens.
Ik heb een ideaal, namelijk dat alle wethouders
Economische Zaken binnen de PvdA zich orga-
niseren. Zij kunnen via zo’n netwerk makkelijk
contact houden met ondernemers. Hetzelfde
geldt voor de ondernemers. Dan krijg je een
soort mini-SER; de ondernemersvereniging, het
contact met de wethouder, de landelijke organi-
satie van wethouders en het beleid dat daaruit
voortkomt en de terugkoppeling weer naar
beneden. Pauline Smeets is hier ook al mee
bezig. Want ondernemers zijn heel creatief, dus
als je die laat meedenken over beleid en je doet
dat op een solidaire manier, dan krijg je een
mooie combinatie van creativiteit en solidari-
teit.
Ik heb het gevoel dat ondernemers binnen de
PvdA met argusogen bekeken worden, omdat

we alleen maar op korte-termijn-winst-maken
gericht zouden zijn. Het arbeidsdenken, gericht
op de werknemer, moet binnen de
PvdA echt breder gezien worden. Ik
zou graag waardering vanuit de
PvdA willen zien voor onderne-
mers die stagiaires nemen en
zich continu aanpassen aan de
levensloop van het perso-
neel. Begrip, waardering,
respect, het is keihard wer-
ken, je bent zeven dagen
in de week aan je bedrijf
gebonden.
Er moet ook een duide-
lijker regelgeving komen
die simpel te handhaven
is en alle partijen
beschermt. Bijvoorbeeld
een ondernemersloket,
zodat het voor starters
makkelijker wordt om
een bedrijf op te zetten.
Dat klinkt erg VVD, maar
dat is het niet. De VVD is
volgens mij vooral geïnte-
resseerd in grote bedrij-
ven en niet in het MKB.
Het MKB past veel beter
bij de PvdA. Bovendien
brengt een bedrijf als het
goed gaat, binnen twee,
drie jaar ook weer meer
mensen aan het werk. En
ondernemen is leuk!’ 

ROOD IN BEDRIJF

Voor de verslagen van deze bijeenkomsten zie: www.paulinesmeets.pvda.nl en www.krisdouma.pvda.nl
Heeft u interesse om mee te praten over één of meerdere onderwerpen dan kunt u zich opgeven bij
s.vuckovic@tweedekamer.nl. Ook gaan Smeets en Douma regelmatig met een wisselende groep PvdA-kamerleden op ‘Rood
in Bedrijf’-werkbezoek. De verslagen van deze bezoeken vindt u eveneens op de websites van Smeets en Douma.

U

Tweede Kamerleden Pauline Smeets en Kris
Douma hebben een ondernemersnetwerk
binnen de PvdA opgericht: Klankbordgroep
Rood in Bedrijf. Vanuit de Eerste Kamer
woont Joyce Sylvester de bijeenkomsten van
het netwerk bij. De klankbordgroep wil pro-
blemen van het ondernemerschap in kaart
brengen, die Smeets en Douma kunnen

inbrengen bij hun debatten in de Tweede
Kamer op de verschillende ondernemersdos-
siers. Het gaat vooral om concrete en prakti-
sche zaken. Inmiddels hebben zo’n tachtig
ondernemers belangstelling getoond voor de
klankbordgroep en heeft er al een aantal bij-
eenkomsten plaatsgevonden.
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In de maand juni vonden vier grote ‘PvdA Ideeëntrein

bijeenkomsten’ plaats. Tijdens verschillende debatten,

huiskamergesprekken en ‘speeddates’ konden de

aanwezigen meedenken over het nieuwe PvdA

verkiezingsprogramma. De thema’s waren ‘Een sterk en

sociaal land’, ‘Een duurzaam land’, ‘Nederland

Onderwijsland’ en Nederland in het Buitenland. Rood

bezocht de ideeëntrein in Rotterdam, waar ideeën over

duurzaamheid, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer,

luchtkwaliteit en dierenwelzijn werden verzameld. 

Binnenkomst in de Van Nelle Fabriek. Verschillende PvdA-

milieu specialisten maken zich op voor discussie over

energie, duurzaamheid en milieupolitiek. Vlnr: Annemarie

Goedmakers, Wietske Jonkers en Egbert Boeker.  

Roos Vermeij leidt het debat over gratis openbaar ver-

voer. Met links Michel van Hulten en Roel in ’t Veld.

Speeddate met Kamerlid Luuk Blom
Speeddate met Arnold Jonk, lid van de

programmacommissie

Kamerlid Harm Evert Waalkens over dierenwelzijn.

Tijdens het debat in het zogeheten Glazen Huis

over kernenergie, liepen de gemoederen hoog op. 

Huiskamergesprek over dierenwelzijn. Met specialist

en Kamerlid op dit terrein Harm Evert Waalkens en

het kersverse kamerlid Guus Krähe.

Sociaal-democratie

Tekst Tessel Schouten Foto’s Bram Belloni
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Ga naar de ideeënfabriek op pvda.nl

In de ideeënfabriek worden ideeën, suggesties en plannen van leden en geïnte-

resseerden voor het verkiezingsprogramma verwerkt. Deze ideeën worden

deels opgenomen in het verkiezingsprogramma, en deels opgeslagen in het

1001 ideeënboek, dat als bijlage bij het verkiezingsprogramma verschijnt. 

De verkiezingsprogrammacommissie hoort graag welke van uw ideeën

absoluut de moeite waard zijn om in de toekomst ten uitvoer te bren-

gen. Heeft u zo’n idee? Ga dan naar pvda.nl > ideeënfabriek. 

Let op: bondige en concrete ideeën zijn van harte welkom, liever geen uitge-

breide bespiegelingen! 

U

Duurzaamheiddeskundige Marjan Minnesma met de

Amsterdamse wethouder Aboutaleb en tevens colle-

ga-lid van de verkiezingsprogrammacommissie. 

Roos Vermeij, in het dagelijks leven lid van de directie van

Trans Links Systems, het bedrijf dat het openbaar vervoer in

Nederland van een uniform toegangs- en betalingssysteem

gaat voorzien, tijdens het debat over gratis openbaar vervoer. 

Wim Derksen, in het dagelijks leven directeur van

het Ruimtelijk Planbureau, gaf de aftrap voor een

levendige discussie over een andere, betere en

vooral mooiere inrichting van Nederland.

Dagvoorzitter Frank Vroliks leidt de discussie over

Ruimtelijke Ordening en de inrichting van Nederland.

Tweede Kamerleden Diederik Samsom, Harm Evert

Waalkens met belangstellenden in gesprek.

Tijdens het festival was er de mogelijkheid om zogenaamd

te ‘speeddaten’. Dit  betekende dat bezoekers 1 op 1 het

gesprek konden aangaan met leden van de programma-

commissie en Tweede-Kamerleden. In korte tijd werden op

deze manier zoveel mogelijk ideeën verzameld. 

op z’n best



keuzen van de  wethouder! Het moet
omgekeerd. De wethouder vraagt: ‘Wat
kunt u zelf doen en wat heeft u nodig om te
kunnen meedoen?’ 
Berkhout en Verbeet willen een ‘cultuurom-
slag’ bereiken. Op Verbeets website staan
daarom tien tips voor een rode WMO.
Hierin benadrukt ze dat de keuzevrijheid
omarmd moet worden.
De burgers worden sterker betrokken bij het
beleid, in zogeheten ‘cliëntenraden’. Leiden
dat soort nieuwe regels niet tot meer
bureaucratie? Hans van Dijk, PvdA-wethou-
der te Gemert-Bakel, denkt van niet. ‘Ik ben
het ermee eens dat de regie bij de burger
komt te liggen. Als wethouder krijg ik meer
mogelijkheden om daarvoor te zorgen.’

WMO OP MAAT
Als laatste spreker op het symposium is
Stephan van Erp uitgenodigd. Van Erp is
gemeenteraadslid in Asten en manager bij
Casade woondiensten, gevestigd in
Waalwijk. Bij sommige Brabanders staat hij
bekend als ‘Mister WMO’. In antwoord op
de vraag of het niet simpelweg te duur is
om voor elke gemeente, of zelfs per wijk,
een apart loket in te stellen: ‘Je kunt je
krachten altijd bundelen met andere partij-
en. Denk creatief. Laat de woningbouwcoö-
peratie een deel meebetalen. In Harderwijk
bijvoorbeeld  is er een café, gerund door
verstandelijk beperkte mensen. Het geld
daarvoor komt van een appartementen-
complex dat daar ook is gebouwd.’ Verbeet
hierover: ‘Een voorbeeld: een oudere man
heeft een armsteun nodig in zijn badkamer.
Bij zo’n loket kan de timmerman van een
woningcoöperatie erop afgestuurd worden.
Hij gaat even langs de Praxis, stuurt een
bonnetje op, en het probleem is opgelost.
Sneller en goedkoper.’
Aan het einde van de bijeenkomst vat dag-
voorzitter Netelenbos het kort en bondig
samen: ‘Luister naar je burgers. Zorg voor
een WMO op maat.’ Het is vanaf 2007 aan
de regionale PvdA-bestuurders om dat
waar te maken.

Tekst Bas den HerderDe Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (LAO)

D
e barman in de kantine van
voetbalvereniging
Zwijndrecht. De hangjonge-
re op het bankje tegenover
het gemeentehuis van

Oostzaan. De man van 61 die nog steeds
elke dag kookt voor zijn dementerende
moeder. De reumapatiënt die zich
afvraagt of hij in zijn huis een aangepaste
keuken kan laten inbouwen. Voor elk van
hen is er, waarschijnlijk zonder dat ze het
zelf in de gaten hebben, een wetswijzi-
ging op komst. Vanaf 1 januari 2007 zal
Nederland een afkorting rijker zijn: de
WMO, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Voortaan moeten men-
sen bij één loket terecht kunnen voor
alle dienstverlening. Zodat men, in de
woorden van Gerdi Verbeet, Tweede-
Kamerlid en PvdA-woordvoerster voor
de WMO, ‘niet meer tegen paarse kro-
kodillen aanloopt’.
Bij dat ene loket moet men terecht kun-
nen voor alle informatie over diensten en

producten, van respijtzorg tot hulp
bij het repareren van een plafond-
lamp. Het servicepunt werkt ook
als ontmoetingspunt voor de

buurt. In het beste geval is ook de
wijkzuster, de huisarts, de zuigelingen-
zorg en de kinderopvang in het centrum
aanwezig. En natuurlijk kun je er als
oudere veilig pinnen. 

SPECTACULAIR VUURWERK
Op 9 juni kwamen PvdA-leden, raadsle-
den, en wethouders uit Brabant en oms-
treken samen in Tilburg. Daar werd een
symposium georganiseerd door de
Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid

(LAO). Hoe zal de WMO in de praktijk
uitpakken? Wat zijn de gevolgen voor
ouderen? Hierover werd gediscussieerd
onder leiding van oud-minister Tineke
Netelenbos.
Herman Hofman is voorzitter van de
LAO. In het openingswoord benadrukte
hij het groeipotentieel van zijn organisa-
tie. ‘Er komen steeds meer ouderen,’
aldus Hofman, ‘daarom is het belangrijk
dat het ouderenbeleid, ook regionaal,
goed in elkaar zit.’
Ook aanwezig is Afke Berkhout, beleids-
medewerker bij het Coördinatieorgaan
Samenwerkende Ouderenorganisaties
(CSO). Hij looft de inzet van Verbeet in
het kamerdebat op 23 januari van dit jaar,
en spreekt zelfs van ‘spectaculair vuur-
werk’, dat geleid heeft tot, schrik niet,
‘fundamentele amendementen’.
Gemeenten zullen volgend jaar wettelijk
verplicht zijn om te zorgen dat iedere
burger zelfredzaam is. ‘De participatie
wordt gegarandeerd,’ zegt Berkhout.

PATERNALISTEN
Mensen zullen meer geld naar eigen
inzicht kunnen besteden in de zogeheten
persoonsgebonden budgetten, afgekort
als ‘pgb’s’. Komt het buurmeisje oppas-
sen, of wordt de oppascentrale ingescha-
keld? Neemt een oudere vrouw de taxi
naar de stad, of schaft ze een scootmo-
biel aan? Die keuze moet volgens Verbeet
bij de burger zelf liggen. ‘Ik houd heel erg
van alle wethouders, echt waar. Maar er
zitten een paar onvervalste paternalisten
tussen. Die wilden bijvoorbeeld het per-
soonsgebonden budget afschaffen ,
zodat iedereen afhankelijk wordt van de
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Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er voortaan nog maar

één loket voor alle dienstverlening. Hoe zal de nieuwe wet in de praktijk

uitpakken? Wat zijn de gevolgen voor ouderen? De LAO organiseerde over

dit onderwerp een symposium. Een verslag.

Nooit meer paarse
krokodillen

U Links:
www.gerdiverbeet.nl
www.noord-brabant.pvda.nl



tienduizend liefhebbers bezocht. De stukken werden aanvan-
kelijk gespeeld in de vertaling van Burgersdijk, maar sinds
1982 worden de teksten in eigentijds Nederlands geschreven
door Emmy Wijnholds, Dit jaar een uitzondering: regisseur
Jack Nieborg schreef zijn eigen vertaling van Henry IV! Beide
delen van het stuk worden in de open lucht opgevoerd. 
Tussen 24 juni en 9 september. Kijk op www.shakespeare-
theaterdiever.nl of bel de infolijn: 0521-59 11 67.

TF-1 EN THEATERFESTIVAL
TF-1 wordt van 26 augustus tot 13 september in Amsterdam
gehouden en bestaat uit acht voorstellingen voor volwassenen
en drie jeugdtheaterproducties uit het seizoen 2005-2006. 
De elf voorstellingen die de jury van TF-1 selecteerde, ‘onder-
scheiden zich door bijvoorbeeld kwaliteit, schoonheid, vak-
manschap of zeggingskracht’. Geselecteerd zijn onder meer:
Brel 2 van Toneelgroep Oostpool in regie van Rob Ligthert;
Don Carlos van Toneelgroep Amsterdam en de
Theatercompagnie in regie van Theu Boermans; Opening night
van Toneelgroep Amsterdam en NT Gent in regie van Ivo van
Hove; Platform van NT Gent in regie van Johan Simons;
Platonov van het RO Theater in regie van Alize Zandwijk en
Turista van Het Toneelhuis in regie van Luk Perceval. Zie voor
data, locaties en aanvangstijden: www.tf-1.nl. 

HET THEATER FESTIVAL
Het Theaterfestival in Antwerpen begint op 24 augustus.
Theatermaker Mesut Arslan, programmeur René van der
Pluijm en Theaterfestivalcoördinator Michel Price selecteer-
den Au nom du père van Ceremonia en Het Toneelhuis in regie
van Eric de Volder, Fimosis van Theater Antigone door Peter
Monsaert en Jan Sobrie, Hersenschimmen door het RO Theater
in regie van Guy Cassiers, Hoop van Het Toneelhuis door Abke
Haring, Oorlog van Theater Zuidpool door onder anderen Jan
Bijvoet en Sofie Decleir, Opening night van Toneelgroep
Amsterdam en NT Gent, Platform van NT Gent en Rollende
Road Show van Wunderbaum. Zie voor data, locaties en aan-
vangstijden: www.theaterfestival.be.  

H
et is zomer. Nederland maakt zich op voor een
paar prachtige theaterfestivals met volop ruim-
te voor talent. Hedwig Verhoeven, directeur
van Het Munttheater in Weert en lid van de
programmacommissie, geeft drie tips en de

redactie van Rood geeft er eveneens drie.

THEATERFESTIVAL BOULEVARD 
Boulevard biedt talentvolle nieuwe makers en makers die
hun sporen al hebben verdiend en nieuwe wegen inslaan,
een podium. En dat levert onvergetelijke voorstellingen op
van onder anderen Boukje Schweigman, Jetse Batelaan en
Lotte Vogel. Ruim vijfhonderd voorstellingen van meer dan
zestig gezelschappen op bijzondere locaties in heel Den
Bosch. Van 4 t/m 13 augustus! Kijk op www.festivalboule-
vard.nl voor het hele programma. 

TONEEL OP DE DEEL 
Nieuwsgierig, fris, verrassend: zomaar wat termen die pas-
sen bij het fenomeen Toneel op de Deel. De pers plakte er in
2005 het predikaat ‘voltreffer’ op. Dit bijzondere project van
het Limburg Festival speelt zich af in een boerenschuur in
het Limburgse Grathem. Een originele locatie met een ver-
rassend sterke programmering. Van 4 t/m 13 augustus. Kijk
op www.limburgfestival.nl voor het hele programma. 

MUSICA SACRA : DE HEILIGE OORLOG
Een bijzondere reden nodig om naar Maastricht te gaan?
Van 17 t/m 19 september vindt het Musica Sacra plaats.
Internationale, nationale en regionale topensembles en
solisten zijn op prachtige locaties met oor en oog te bewon-
deren. Het thema dit jaar is ‘De Heilige Oorlog’. Kijk op
www.theateraanhetvrijthof.nl voor het hele programma.

DIEVER ALS SHAKESPEARE-DORP
In het Drentse Diever, wordt traditiegetrouw een stuk van
William Shakespeare opgevoerd. De Shakespeare-voorstel-
lingen in Diever genieten al jarenlang – zelfs buiten de gren-
zen – grote belangstelling. Ze worden per jaar door zo'n vijf-
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Zomerse
voorstellingen

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 zomervakantie! Rood maakte

een selectie van het leukste zomertheateraanbod!

Tekst Tessel Schouten Illustratie CoverMechanicsbinnenkort
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Uitgesproken

Een boek met de
titel Rood kunnen
wij u natuurlijk niet
onthouden. Zeker
niet omdat de kri-
tieken juichend
zijn.
Hoofdpersoon in
het boek is
Thomas Linde,
jazzcriticus, die

zijn inkomen verdient als begrafenisrede-
naar. Hij is bezig met een boek te schrijven
over de kleur rood. Als hij gevraagd wordt te
spreken bij de uitvaart van zijn oude kame-
raad Aschenberger, bezoekt hij diens
woning op zoek naar inspiratie. Tot zijn ver-
bazing treft hij er bouwtekeningen aan van
de Siegessäule (de overwinningszuil) en
een pakket springstof. Aschenberger blijkt
vergevorderde plannen te hebben gehad
voor een aanslag op dit symbool van Duits
militarisme. Wat moet Linde doen met zijn
ontdekking, en met zijn speech?
Het boek Rood begint op het moment dat
Linde door de lucht vliegt na een ongeval.
In die seconden trekt zijn leven aan hem
voorbij in een verhalenstroom waarin de
lezer direct meegezogen wordt. Verhalen
over de linkse Aschenberger en de generatie
van ’68. Over Lindes eigen ‘rode’ verleden.
En over zijn liefde voor de twintig jaar jon-
gere lichtkunstenares Iris. 
Uwe Timm is een rasverteller. Moeiteloos
weet hij in deze grote, hartstochtelijke
roman levens, liefde, hoop en verwachting
met elkaar te verweven. Die Zeit bestempel-
de Rood als ‘Timm’s beste roman.
Verbluffend overtuigend in z’n vorm.’
Die Woche schreef; ‘Timm heeft een van de
mooiste, spannendste en tegelijkertijd ern-
stigste romans van de afgelopen jaren
geschreven.’ 

Uwe Timm (1940) promoveerde in 1971 in
de filosofie en is sindsdien schrijver. Zijn
werk werd veelvuldig bekroond. Mijn broer
bijvoorbeeld werd door NRC Handelsblad
geselecteerd als een van de beste boeken
van 2003. De ontdekking van de curryworst
verscheen in 2005.

Uwe Timm, Rood, uitgeverij Podium
ISBN 90 5759 261 4
€ 25,00
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JONG EN NOG GEEN
VAKANTIEPLANNEN?

De International Union of Socialist Youth (IUSY)
organiseert haar jaarlijkse festival dit jaar in de
Spaanse plaats Alicante. Vanuit de hele wereld zul-
len meer dan zevenduizend jongeren hier bij elkaar
komen voor een programma vol politieke discus-
sies, workshops, culturele activiteiten, sport en
feest! Kortom: een uitgelezen kans om politieke
ervaringen uit te wisselen, nieuwe vrienden te
maken en met bekende politici in discussie te gaan!
Je moet wel jonger dan 30 zijn.

Onder de noemer The world is our country, for a
new alliance of the humanity komen verschillende
thema’s aan bod, zoals mensenrechten, jongeren
en de Milleniumdoelen. Rondom deze thema's zijn
er lezingen, discussies en workshops.

Het festival vindt plaats op het universiteitencom-
plex in Alicante, de deelnemers slapen met z’n
allen in tenten.

Opgeven kan tot 3 juli, de kosten bedragen € 160,-.
De Jonge Socialisten in de PvdA organiseren een
gezamenlijke busreis naar Alicante, de kosten hier-
voor bedragen ongeveer € 150,-. Je bent natuurlijk
ook vrij om op eigen gelegenheid naar Alicante te
reizen.

EEN ‘RODE’ ROMAN

Colofon
Rood is het positief/kritische ledenblad van
de Partij van de Arbeid waarin leden van de par-
tij centraal staan. Leden worden van harte uitge-
nodigd te reageren op de inhoud van Rood en
de redactie van ideeën, suggesties of kopij te
voorzien. Rood verschijnt achtmaal per jaar en
wordt gratis verspreid onder de leden van de
PvdA in een oplage van 63.000 exemplaren.
Niet-leden kunnen een abonnement aanvragen
via de ledenadministratie (ledenadministra-
tie@pvda.nl of 020-5512290). Rood verschijnt
ook in gesproken vorm voor mensen met een
leeshandicap. Info: FNB, tel.: (0486) 486486.
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Rood

Lid zijn van de PvdA is zinvol. De PvdA verwelkomt
graag mensen met ervaring. Ervaring op allerlei
gebieden. Of het nu gaat om het opvoeden van kin-
deren, het leiden van een bedrijf of het trainen van
een voetbalelftal. Kennis en ervaring zijn voor ons
onmisbaar en voor leden een kans om verantwoor-
delijkheid te nemen voor de toekomst.

De PvdA heet ook
uw vrienden 
van harte welkom!

agenda

De PvdA is een open partij. Er is voor iedereen met
energie, goede wil en eventueel wat vrije tijd een
plek: in de lokale afdeling, de landelijke werkgroep
ouderen, het vrouwennetwerk en nog veel meer.
Iedereen bepaalt zijn eigen inzet, alleen steunen kan
ook. Al vanaf 2 euro per maand. Vraag een informa-
tiepakket via www.pvda.nl of bel 020 551 22 95.

Voor inschrijven en meer
informatie: www.js.nlU
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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

Schrijf dan een origineel, krachtig onderschrift dat de foto
verduidelijkt. De winnaar krijgt een prachtige PvdA-fleece
trui. 

Stuur uw onderschrift vóór 5 september 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. 3 is J.K van der Werff uit Hoorn.
Het onderschrift ‘O ja, en nog
bedankt voor de bloemen’ werd door
de redactie als meest origineel
bestempeld. Het werkelijke onder-
schrift luidde: 13 juli1998. De nieuwe
fractievoorzitter van de PvdA, Ad
Melkert.

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

Breinbreker 12
HORIZONTAAL: 8. Wereldlied (14) 9. Wettelijk vastge-
stelde naastenzorg (7) 10. Ongewenst gespuis uit de
struiken halen (6) 12. Korte cursus (3) 13. Ledematen van
de onderklasse (5) 14. Baddert en piekert (5) 16. Engels
punt op de agenda (4) 17. Dit belletje bezorgt je rillingen
(5) 18 + 19 vertikaal. Stemt voor het eerst PvdA (5+5) 
20. Studeren op onderwerpen (6) 21. Die steigerpijpen
maken me kwaad (7) 22. Verklaring volgend op een eet-
proef (6) 24. Lekkere senator? (15)

VERTIKAAL: 1. Duur lichaamsdeel (3) 2. 8 horizontaal
(9) 3. Voorproef (7) 4. Leren portemonnee (11) 5. Ga
ginds bruin worden, stoutert! (7 of 3+4) 6. Produceert
Melkert's apparaat (12) 7. Lokale kerkraad (15) 11. Zij klet-
sen nogal eens in de nette kamer (10) 15. Daar vliegt een
glibberige volkswagen (9) 19. zie 18 horizontaal 20. Zijn
dat de kleinkinderen van de minister van Buitenlandse
zaken? (6) 23. Dit sterrenbeeld zit in je computer (3)

Stuur uw oplossing vóór 5 september naar PvdA, redac-
tie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. 

De winnaar van de nieuwe puzzel krijgt een prachtige
PvdA-fleece trui. 

DE PRIJSWINNAAR VAN DE BREINBREKER IN HET VORIGE

NUMMER IS: E. Dobber uit Amstelveen
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Foto Hollandse Hoogte

De volgende Rood verschijnt september 2006

De AOW
Toen de Partij van de Arbeid onder Wim Kok acht jaar lang in het kabinet

zat, ging de AOW-uitkering er per jaar gemiddeld 1.5 procent op vooruit.

Onder Balkenende is de AOW-uitkering er gemiddeld per jaar 0.25 pro-

cent op achteruitgegaan.

Ja, roepen de critici dan, lekker makkelijk, in de jaren negentig ging het

economisch ook veel beter met Nederland, dan in de periode dat

Balkenende aan het roer stond. En dus is het niet zo moeilijk om de

AOW-uitkering van jaar op jaar te verhogen.

Die vlieger gaat niet op. In economisch moeilijke tijden kun je er altijd

nog voor zorgen dat de pijn eerlijk verdeeld wordt. Maar ook dat gebeur-

de niet onder Balkenende. Onder Kok steeg de AOW net zoveel of meer

als de lonen terwijl onder Balkenende de AOW daar altijd op achter liep.

En wij dienden de afgelopen jaren steevast tegenbegrotingen in die de

inkomenspositie van ouderen verbeterden ten opzichte van wat

Balkenende voor hen in petto had!

Ik wil maar zeggen: het is toch wel potsierlijk dat deze dagen juist

Balkenende zegt dat de AOW bij ons niet in veilige handen zou zijn!

De waarheid is gelukkig anders. Solidariteit is ons heel veel waard. Dan

heb ik het niet alleen over behoud van een welvaartsvaste AOW maar ook

over een fatsoenlijke huursubsidie, goed openbaar vervoer en een betaal-

bare ziektekostenverzekering. Allemaal zaken waar Balkenende op bezui-

nigd heeft en waar juist ouderen de klappen hebben gevoeld. Zo ver wil-

len wij het niet laten komen. We willen de solidariteit behouden, ook als

het aantal (jongere) werkenden straks gaat afnemen en het aantal (oude-

re) niet-werkenden straks toeneemt.

Maar dan moet er wel wat gebeuren. Je kunt, zoals de VVD doet, kiezen

voor verder bezuinigen en het verhogen van de AOW-leeftijd. Daar zijn

wij tegen. Je kunt, zoals het CDA lijkt te doen, kiezen voor verdere bezui-

nigingen maar niet aan de kiezer vertellen wat die bezuinigingen precies

zullen zijn. Dat doen we ook niet. In plaats daarvan kiezen wij ervoor om

de kiezer serieus te nemen en nu al open en eerlijk het debat aan te gaan

over de keuzes die voor ons liggen. Voor de PvdA staat dan voorop dat

we de solidariteit willen behouden en aan iedereen vragen om daar een

steentje aan bij te dragen. Oud en jong, naar draagkracht. Dus degenen

die het iets beter hebben, een beetje meer dan degenen die het minder

hebben. Het lijkt mij een oer-sociaal-democratisch principe!

Wouter Bos, fractievoorzitter

column


