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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
Marina Zoet (26), campagnecoördinator in Leiden.

Campagnevoeren en canvassen vindt
Marina Zoet het állerleukste aan de
politiek. Ze is echt een ‘straatpersoon’,
ze houdt van de interactie met mensen.
Op straat probeert ze de kloof tussen
burgers en politiek te dichten.

Het valt Marina op dat mensen zich
negen van de tien keer met andere dingen
bezighouden dan raadsleden. ‘Mensen
willen ‘dichtbij-oplossingen’ zoals een
wijkagent, ze willen concrete problemen
oppakken.’ Vaak geeft de politiek de men-
sen het gevoel te ver van hen af te staan.
Marina heeft als jurist een sterk rechtvaar-
digheidsgevoel. ‘Ik wil me inzetten voor
het creëren van gelijke kansen voor ieder-
een, waarbij sociale omstandigheden of
afkomst er niet toe mogen doen.’ 

Als PvdA-bestuurslid van de afdeling
Leiden heeft ze permanente campagne
en vrijwilligerscoördinatie in haar porte-
feuille. ‘Het leuke aan werken op dit
gebied is dat ik veel in contact kom met
mensen uit alle geledingen. Ik spreek frac-
tie- en bestuursleden, vrijwilligers en
gewone kiezers. Mensen waar je het in de
politiek toch voor doet. Voor de perma-
nente campagne staan we eens in de
maand op de markt in Leiden. Op straat
merk je duidelijk wat er onder de mensen
leeft, je proeft de waardering en merkt
waar het de mensen allemaal om gaat.’
Vanuit deze bezigheden werd Marina uit-
eindelijk campagnecoördinator.

Daarnaast is ze druk met het canvassen.
Marina vervolgt: ‘Samen met een groep
vrijwilligers ga ik langs de deuren. We bie-
den de mensen een roos aan en vragen of
ze weten dat er 22 november verkiezingen
zijn. Vaak krijg je te horen wat hun proble-
men zijn, welke klachten mensen zoal
hebben en wat ze bezighoudt in de poli-
tiek. Er wordt ontzettend enthousiast
gereageerd. We krijgen veel waardering,
omdat we de moeite nemen om hen op te
zoeken en hun verhaal aan te horen. Dit is
voor mij een wezenlijk aspect van de poli-
tiek: de straat op en van mensen zelf
horen wat zij ergens van vinden!’

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u
ook graag langs de deuren?
Kijk op pvda.nl/doemee voor meer info
en meld u aan.

Dol op 
canvassen

de rode loperTekst Dorus Honders Foto Tessa Posthuma de Boer
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Het Grote Aftellen is begonnen
Over twee weken komt er een einde aan drie
kabinetten Balkenende. Of er daarna een vier-
de volgt, hangt af van de kiezer. Hoe meer
mensen op 22 november naar de stembus
gaan en PvdA stemmen, des te groter de
kans dat Nederland de komende vier jaar een
ander, socialer kabinet krijgt, met Wouter Bos
als nieuwe minister-president. 

De campagne is nog in volle gang, en de
afloop staat allerminst vast, maar nu al kun-
nen we terugblikken op een aantal zeer
geslaagde weken. De steden en dorpen van
Nederland zijn weer rood gekleurd. Wouter
en de overige 79 kandidaten voor de Tweede
Kamer doorkruisen dag in, dag uit het hele
land om met zo veel mogelijk kiezers in
gesprek te raken. Duizenden vrijwilligers
ondersteunen hen daarbij.

Alles wijst erop dat het een nek-aan-nek race
gaat worden. Er staat veel op het spel. De
partij die als grootste uit de bus komt, heeft
een belangrijke stem in de formatie en levert

meestal de minister-president. Een stem op
de PvdA is dus meer dan ooit van belang.
Goede zorg, beter onderwijs, schone energie,
veilige straten en buurten: het gaat allemaal
niet vanzelf. Met de PvdA in de regering stijgt
de AOW weer met de lonen. Met de PvdA in
de regering wordt er eindelijk weer geïnves-
teerd in scholen, in verpleeghuizen en in het
openbaar vervoer. 

CDA en VVD zullen er alles aan doen om de
aandacht af te leiden van hun eigen plannen.
Want die plannen pakken voor grote groepen
burgers rampzalig uit. Terwijl juist nu het
economisch beter gaat, we ervoor moeten
zorgen dat iedereen in ons land meedeelt in
de groeiende welvaart. 

En de SP en GroenLinks? Die beloven gou-
den bergen. Maar als de PvdA op 22 novem-
ber niet als grootste uit de bus komt, gaat het
CDA er met de buit vandoor. En dan betaalt
heel Nederland de rekening. Een stem op de
SP is een stem op JP! 

Vorige maand hebben we een inzamelings-
actie gehouden voor de campagne. Met een
prachtig resultaat. Ik wil iedereen die diep
in de buidel heeft getast, bij deze hartelijk
bedanken. Heeft u nog geen bijdrage over-
gemaakt, maar wilt u toch helpen in de laat-
ste twee weken het verschil te maken met
CDA en VVD? Ga dan naar www.pvda.nl en
klik op ‘doneer’. Met uw bijdragen kunnen we
dan weer meer kiezers bereiken in die laatste
cruciale fase. Alle beetjes helpen! 

Michiel van Hulten 
voorzitter@pvda.nl

en dan weten we het of het gelukt is om groter te worden dan het CDA. Of al

die doortimmerde plannen uit het verkiezingsprogramma en de onderzoeks-

projecten die daar aan vooraf gingen, inzet van onderhandeling zullen zijn op

voorwaarden van Wouter Bos. In dit nummer leest u een uitgebreid interview

met Wouter. Hij vertelt waarom en hoe hij Nederland een sterker en socialer

land wil maken. En, meer persoonlijk, over wat hem uiteindelijk deed over-

stappen van Shell naar de PvdA. En wat opvoeding betekent voor de keuzen

die je later in je leven maakt. Een mooi en strijdbaar verhaal van iemand die er

écht iets voor over heeft om dingen te veranderen.

U leest ook twee verhalen over jonge mensen in de politiek: De Wiardi

Beckman Stichting (WBS) zorgde ervoor dat jonge academici in een werk-

plaats aan de slag gingen met hun eigen ideeën voor een betere samenleving.

En verderop in Europa organiseerde de Alfred Mozer Stichting een media-

training voor jonge talentvolle politici uit de Balkanlanden. Rood mocht mee

en tekende op wat zo'n training zoal behelst. Verder kunt u er, na het lezen

van deze Rood, niet meer onderuit om een affiche voor het raam te hangen.

Dana Lixenberg, een Nederlands fotografe die in New York woont, vloog naar

Nederland om Wouter te fotograferen. Uiteindelijk resulteerde dat in maar

liefst vijf affiches. Gewoon doen dus!

De redactie, rood@pvda.nl
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Lang leve het kabinet!
Met grote verbazing heb ik de troonrede aan-
gehoord. Koningin Beatrix las deze met een glim-
lach op haar gezicht voor. Dat zou ik ook doen,
als ik wist dat ik er het komende jaar vijftigdui-
zend euro op vooruit zou gaan. AOW’ers, in
dezelfde  leeftijdsgroep als de koningin, gaan er
vijftig(!) euro op vooruit. Iedereen gaat erop
vooruit. Ja, ja. Maar heel zachtjes werd er ook
verkondigd dat onder meer de zorgtoeslag ruim
honderd euro (!) duurder wordt. Dus waar blijft
de (loons)verhoging? Die gaat op aan de ver-
hoging van de vaste lasten, van de zorgkosten,
energiekosten, huurkosten, et cetera. Daar wordt
verder niet over gesproken! De mensen gaan er
netto alleen maar op achteruit, maar dat zul je
Zalm en Balkenende niet horen zeggen. Ik weet
hoe moeilijk het is om van een AOW-uitkering of
een bijstandsuitkering rond te moeten komen.
Alles gaat op aan vaste lasten, ook wanneer men
alle toeslagen waar men recht op heeft, erbij op-
telt. Is het dan vreemd dat er zoveel mensen bij-
komen die hun hoofd niet boven water kunnen
houden, en steeds dieper in de schulden raken?
En wie mag dat weer betalen? De belasting-
betaler en het bedrijfsleven. Kleine bedrijven die
weinig ruimte hebben om de rekeningen kwijt te
schelden of af te boeken wanneer de debiteur
deze rekeningen niet meer kan betalen, zullen
uiteindelijk zelf failliet raken.
Dus heren Zalm en Balkenende, jullie kunnen
jezelf wel op de borst kloppen, maar meer dan
een verkiezingsstunt is het niet. Zoals premier
Balkenende zei, ‘Wij Nederlanders hebben het
zwaar gehad de afgelopen vier jaren, maar nu
kunnen we weer adem halen.’ Hebt u dan wel
een papieren zakje voor ons? Want dat zullen we
nodig hebben!

Agnes van der Woude, Oss

Cartoon Floris Oudshoorn

Bezorgde oude dag 
Drie miljoen gepensioneerden en weduwen kon-
den rekenen op koopkrachtgarantie, doordat de
pensioenfondsen jaarlijks een indexatietoeslag
verleenden. Sinds kort wordt die indexatie alleen
toegekend, wanneer het pensioenfonds finan-
cieel gezond is. Nederlanders worden gemiddeld
78 jaar en ontvangen dus zo’n dertien jaar pen-
sioen. Wanneer niet geïndexeerd wordt, kan dat
een verschil uitmaken van wel 40 procent in
koopkracht. Daarmee verandert de verzorgde
oude dag in een bezorgde oude dag.
Deelnemers aan een pensioenregeling hebben
het recht te weten of hun pensioenfonds een
goed, minder goed of slecht pensioen biedt.
Het is goed dat de PvdA-Tweede-Kamerleden
Gerdi Verbeet en Staf Depla in de Nieuwe
Pensioenwet hebben vastgelegd dat de betrok-
kenheid van deelnemersraden verplicht wordt
en dat alle deelnemers door middel van een
indexatielabel duidelijkheid krijgen of zij bij een
goed of slecht indexerend fonds zijn aange-
sloten. Ook het pensioenregister dat in een oog-
opslag de pensioenopbouw toont, is een grote
vooruitgang.

Pieter de Wind, gepensioneerd

Wachtlijsten 
Zorg was een van de hoofdthema’s bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 2003. Het CDA
beloofde de wachtlijsten in de zorg binnen twee
jaar op te lossen. Maar het CDA zit nu al bijna
vier jaar met de VVD in de regering, en er zijn

nog steeds wachtlijsten. Nog altijd moeten men-
sen die dringend een operatie nodig hebben, uit-
wijken naar Duitsland of België. Of ze blijven
maanden lang met ernstige klachten zitten, in
afwachting van een operatie. En dat terwijl de
premie alleen maar hoger is geworden. Je zou
van het CDA verwachten dat er in het nieuwe ver-
kiezingsprogramma staat dat de zorg in de vol-
gende kabinetsperiode de kans krijgt de wacht-
lijsten weg te werken. Maar nee, in plaats daar-
van wordt er maar liefst vier miljard euro bezui-
nigd op de zorg. Ik hoop dat de PvdA ervoor kan
zorgen dat de zorg in de volgende kabinetsperio-
de nu eens niet het kind van de rekening wordt,
en dat er eindelijk eens iets aan de wachtlijsten
gebeurt. 

Robert Jan Pabon, Beesd

Godsdienst
In NRC Handelsblad van 22 april, pagina 37,
staat een artikel van Petra de Koning en Guus
Valk over de stem van de allochtone kiezer.
Daarin een zin die me trof: ‘Religie als bron van
moraal, daar geloof ik zeker in,’ zegt Bos. ‘Ik ben
zelf ook geworden wie ik ben, doordat de opvoe-
ding thuis bol stond van naastenliefde.’ Hierin
klinkt de aloude arrogantie door waarmee religi-
euzen het monopolie opeisen van de goedheid.
Waar de heer Bos zijn inspiratie vandaan haalt,
vind ik niet belangrijk, zoals de mijne niet van
betekenis is voor anderen. Áls die inspiratie er
maar is. 
Mensen die iets willen betekenen voor anderen,
doen dit vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel en
niet omdat ze ‘toevallig’ godsdienstig zijn groot-
gebracht. Dit warme gevoel (van rechtvaardig-
heid) bij mensen die zich thuis voelen in de
PvdA, is iets gemeenschappelijks dat voortkomt
uit niets anders dan het binnenste van de mens.
Dat wellicht voor sommigen de godsdienst
gevoelsmatig een extra steuntje is, wil ik best
geloven maar dat is persoonlijk. Net zo persoon-
lijk als mijn innerlijke gevoelens zonder gods-
dienst.
Godsdienst, welke dan ook, moet geen onder-
werp van bespreking zijn in de PvdA, zijnde een
politieke partij voor iedereen die de rechtvaardig-
heid in de samenleving als zo ongeveer het
belangrijkste aspect in een mensenleven
beschouwt. Ik wil het woord neutraliteit dan ook
zorgvuldig koesteren. Respect voor elke
beschaafde levensbeschouwing, maar de politiek
volkomen neutraal.

J.M.Lamet, Woubrugge

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

‘Ik hoop op een kabinet dat de toekomst van Nederland niet uitdrukt in
miljarden euro’s en ik hoop dus ook op een Nederlands volk dat in andere
termen gaat denken. Ik hoop op een kabinet met ministers waar ik tegenop
kan kijken en die een bredere visie op de toekomst hebben dan ik. Ik hoop
op een land waarin iemand met een Nederlands paspoort een Nederlander
is, waarin niet de vraag wordt gesteld of opa misschien uit Friesland kwam
en hervormd was. Een land waar ik gewoon kan zeggen dat geloven in
welke God dan ook, net zo dom is als geloven in de koers van de beurs. Ik
hoop op een wereld waarin de stand van de AEX geen graadmeter voor
welvaart meer is, maar het laatste stuk van Gerardjan Rijnders of de film
van Alex van Warmerdam. Dan neem ik genoegen met droog brood.’ 

Guido van Hulzen (36) is casting-director en woont in Leiden

Genoegen nemen met droog brood

Tekst Michiel Reijnen Foto’s De Beeldredaktie

Oog voor de toekomst

Anita Bannink (46) woont in Emst en is stamboomonderzoeker  

In het PvdA-forum drie opmerkelijke meningen van
PvdA-leden over een actueel en relevant onderwerp.
Deze keer luidde de vraag:  

‘Wat verwacht u van de PvdA mocht de
partij in de regering komen? En waarom?’

‘De PvdA kan beleid uitvoeren waarbij de sociale ondertoon goed zichtbaar
is en blijft. De overheid kan ervoor zorgen dat daarvoor de juiste middelen
en voorzieningen zijn geregeld in een efficiënte omgeving. We moeten
zorgen voor diegenen die op de een of andere manier niet (meer)mee kun-
nen doen volgens de verwachting van de maatschappij en we moeten de
juiste invloed uitoefenen die noodzakelijk is voor onderling begrip, com-
passie en leefbaarheid. Nederland is volgens Balkenende financieel op de
gezonde weg. Op sociaal niveau zijn we echter op weg naar armoede, on-
begrip en angst. Dat gevoel kost geld, want onderlinge betrokkenheid betaalt
zich terug of vergt minder van opgezette systemen. Wat is een gezonde
economie zonder een gezond maatschappelijk gevoel?’ 

Bert-Jan Dokter (38) is Netwerk Specialist (ICT) en woont in Wezep

Gezond maatschappelijk gevoel

PvdA forum

‘Milieu, dierenwelzijn en hervorming van de landbouw moeten abso-
luut niet sneuvelen bij een coalitie met anderen. Ik pleit voor een rood
kabinet. Op heel veel punten komen de programma’s van Groen Links,
SP en die van ons overeen. Samenwerking met CDA (moeilijk) en/of
VVD (onmogelijk) dwingt ons weer om onze plannen dramatisch aan
te passen. In het verleden hebben we dat ook gezien. De PvdA heeft
een mooi, sociaal programma en heeft oog voor de toekomst. Ook wor-
den, door dit programma, alle zwakkeren in onze samenleving (inclu-
sief de dieren) beter beschermd. Als we dit programma uit willen voe-
ren, kan dit alleen zonder VVD en CDA. Het roer moet nu echt om!’ 
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‘Ik wil een land zonder
voedselbanken’ 

H
et gesprek vindt plaats op de achterbank van de
auto. De campagne is net begonnen en Wouter
Bos wacht een lange en intensieve tocht langs 88
plaatsen in Nederland. 88 Keer de rode zeepkist
op om duidelijk te maken dat er op 22 november

veel op het spel staat. In zijn eigen woorden: ‘Wie vindt dat het
prima gaat met Nederland, is bij ons aan het verkeerde adres.
Maar wie, net als ik, niet wil niet leven in een land waar onschul-
dige kinderen in een cel worden vastgehouden, wie niet wil
leven in een land waar de armoede toeneemt, wie niet wil leven
in een land waarin mensen in verpleeghuizen het risico lopen
op uitdroging en ondervoeding en waar de plek waar je wieg
staat bepalend is voor de kans of je school afmaakt of later een
goede baan krijgt, voor wie dat alles onacceptabel is en met ons
vindt dat we het met elkaar heel veel beter kunnen, doet er goed
aan om op 22 november op ons te stemmen.’ 

De campagne was nog niet begonnen of u kreeg de ene aanval
na de ander te verduren van het CDA en VVD. Volgens deze
partijen zijn bij de PvdA de AOW-ers en de middeninkomens
niet in goede handen. Hoe gaat u zich daartegen verweren? 
‘Och, ik ben inmiddels gewend aan dat gehakketak op mij. Maar
het is inderdaad niet altijd gemakkelijk om je tegen dit soort
ongefundeerde verdachtmakingen te verdedigen. 
Steve Stevaert, voormalig leider van de Belgische sociaal-demo-
craten én voormalig kroegbaas, gaf me daarover een wijze les.
Hij zei: “Wouter, mijn café zat niet vol, omdat ik iedereen vertel-
de dat de andere kroegen zo slecht waren, maar omdat ik
ervoor zorgde zelf een prima kroeg te hebben.” Zo werkt het
volgens mij ook in de politiek. Ik ben ervan overtuigd dat je niet
de verkiezingen wint door voortdurend af te geven op anderen,
maar door mensen te inspireren met een goed verhaal over de
toekomst van Nederland.’

Toen hij de gouden ketenen van Shell verbrak voor een onzekere

toekomst in de politiek, voelde dat als een opluchting. Inmiddels is

hij ruim acht jaar politicus. Wouter Bos over de politiek en zichzelf.

Komt u nooit eens in de verleiding om uw politieke tegen-
standers met gelijke munt terug te betalen? 
‘Ik ben het niet van plan, al ben en blijf ik natuurlijk ook maar
een mens. Ik zit nu eenmaal anders in elkaar dan Maxime
Verhagen, die elk tv-optreden benut om een lage aanval op de
PvdA te lanceren. Ik schuw de strijd niet, maar dan wel graag
een faire strijd op argumenten en overtuigingen, niet op perso-
nen. Het is mijn heilige overtuiging dat we – net zoals bij de
laatste gemeenteraadsverkiezingen – eerder de verkiezingen
winnen met een eerlijk en geïnspireerd verhaal, dan door af te
geven op anderen. En de PvdA heeft een ijzersterk en eerlijk
verhaal. Mensen herkennen dat en hebben uiteindelijk meer
respect voor politici die voor de verkiezingen eerlijk zeggen wat
ze van plan zijn, dan voor politici die nu mooi weer spelen om
na de verkiezingen plots met impopulaire maatregelen te
komen. Echt, bij ons zijn de AOW en de middeninkomens in
veiliger handen dan bij het CDA en de VVD. Niet wij, maar het
CDA heeft de AOW bevroren. En het was niet de PvdA die heeft
bezuinigd op de zorg en de huursubsidie, maatregelen die juist
de ouderen het hardst treffen. Wij weten waarvoor en voor wie
wij staan.’ 

U verwijt Balkenende een gebrek aan moreel leiderschap.
Maar was het niet juist de premier die dit onderwerp op de
agenda heeft gezet? 
‘Klopt en ik twijfel ook niet aan zijn oprechte bedoelingen, maar
wel of het enig effect heeft gehad. Wat ik er de afgelopen jaren
over heb gehoord en gezien, zijn studies, websites en veel
mooie woorden. Het hele onderwerp is blijven steken in kleine
dingen. Belangrijk, maar moreel leiderschap gaat ook over de
wijze waarop we omgaan met armoede, met vluchtelingen en
met mensen in verpleeghuizen. Er wordt maar voortdurend
gehamerd op eigen verantwoordelijkheid. Maar wat is dat?

interview Tekst Gert Hage   Foto’s Dana Lixenberg
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Betekent het dat we dan alleen maar naar onszelf kijken en niet
meer naar de ander? Wij vinden eigen verantwoordelijkheid ook
belangrijk, maar we willen tegelijkertijd stimuleren dat mensen
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de samen-
leving als geheel. Maar als ze dat doen, dan moeten ze ook wel
op ons kunnen rekenen. Een voorbeeld: er zijn veel mensen die
hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het veiliger maken
van hun buurt. Maar ook zij leggen het af als ze geconfronteerd
worden met asociaal gedrag, geweld en intimidatie. Dus alleen
maar oproepen tot eigen verantwoordelijkheid is nooit genoeg.
Je moet wel achter en naast die mensen staan. Ook als over-
heid.’ 

Is de PvdA op terreinen als veiligheid en integratie rechtser
geworden? 
‘Nee, maar we hebben de les van 2002 goed begrepen. Ik vind
het onbegrijpelijk dat zo weinig politieke partijen thema’s als
integratie en de problematiek van de oude wijken nog op de
agenda hebben staan. De PvdA was de enige die tijdens de alge-
mene beschouwingen deze problemen aankaartte, verder hoor-
de je er niemand over. Het zou fout zijn om daaruit te conclude-
ren dat we rechtser zijn geworden. Kijk je naar ons verhaal over

de inkomensverhoudingen dan zullen anderen zeggen dat
we juist linkser zijn geworden. Ik kan niet zoveel met de ter-
men links en rechts. Vroeger was het duidelijk. Opereerde je
scherp op het gebied van de inkomens, dan was je automa-
tisch ook pro-Europa en pro-ontwikkelingssamenwerking.
Omgekeerd gold dat wie streng was op het punt van veilig-
heid, ook de hypotheekaftrek heilig vond. Dat ligt nu anders.
Ja, we zijn streng als het gaat om veiligheid en integratie en
ja, we staan kritischer tegenover Europa en ontwikkelingssa-
menwerking. Maar tegelijkertijd staan we voor een rechtvaar-
diger inkomensverdeling, betere zorg, beter onderwijs en een
schoner milieu. De PvdA is niet linkser of rechtser geworden,
de PvdA is moderner geworden, zonder daarbij onze geschie-
denis te verloochenen.’ 

Mag uit het feit dat integratie nauwelijks nog een politiek
item is, worden geconcludeerd dat het probleem is opgelost? 
‘Nee, laatst heeft de schrijfster van het boek Onzichtbare
ouders me meegenomen door de buurt waar Mohammed B.
is opgegroeid. 
Ik ben me rot geschrokken. De stadsdeelvoorzitter van die
buurt, Ahmed Marcouch, een partijgenoot, kon me zo twee-

‘Moreel leiderschap gaat
ook over de wijze waarop

we omgaan met armoede,
met vluchtelingen en met

mensen in verpleeghuizen’
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opvoeding en wat je eigen keuzes zijn geweest. 
Zeker is wel dat ik niet de politiek ingegaan zou zijn, als ik niet
in dat calvinistische, sociaal-democratische nest geboren zou
zijn. Ook mijn afscheid bij Shell, het me toch uiteindelijk niet
thuis voelen in die wereld van het grote geld, heeft met die
opvoeding te maken.
Ik ben opgegroeid met het besef dat je moet woekeren met je
talenten en dat alles nut moet hebben, liefst voor de hele
wereld. Streng voor jezelf zijn, hoorde daar ook bij, net zoals het
jezelf de geneugten van het leven ontzeggen. Van dat laatste
ben ik wel losgekomen, al heeft dat lang geduurd. Ja, ik rook
niet en ik ben vegetariër, maar dat heeft niets met het calvinis-
me te maken. Wel met mijn gevoel voor rechtvaardigheid en
eerlijkheid.’ 

U wachtte een goudomrande toekomst bij Shell. Heeft u nooit
spijt gehad van uw overstap naar de politiek? 
‘Geen moment. Het speelde al lang door mijn hoofd dat ik ooit
iets in de politiek moest gaan doen. Naarmate ik langer bij Shell
werkte, ging het steeds meer wringen. Ik verdacht mezelf ervan
dat ik mijn geweten suste met het idee dat dat moment nog wel
zou komen, maar ondertussen maakte ik wel een mooie carrière
en verdiende ik bakken met geld. Toen ik werd gebeld met de
vraag of ik wilde solliciteren bij de PvdA, wist ik dat dat hét
moment was om – wilde ik voor mezelf nog geloofwaardig
blijven – bij Shell te vertrekken. Het voelde bijna als een fysieke
opluchting toen ik de brief op de bus deed, eindelijk durfde ik de
gouden ketenen van Shell te verbreken voor een onzekere toe-

honderd jongeren aanwijzen die vatbaar zijn voor radicalisering.
En als ik dan ook nog lees dat 40 procent van de Marokkaanse
jongeren niets heeft met de kernwaarden van onze samenle-
ving, wordt het des te onbegrijpelijker dat wij de enige grote par-
tij zijn die zich daar blijkbaar zorgen over maakt. Het is echt een
heel groot probleem en het is er de laatste jaren niet beter op
geworden. Laten wij de partij zijn die de zaak niet onder het
tapijt veegt. Door desnoods met harde hand de mensen te wij-
zen op hun verantwoordelijkheid, maar tegelijk door fors te
investeren in de oude wijken. Ik ben er trots op dat Rotterdam
één miljard euro investeert in achterstandswijken, zoals ik ook
trots ben op mensen als Marcouch en Aboutaleb, ze zijn mijn
helden. Ze zijn even hard tegen de rotte appels in hun eigen
gemeenschap, als tegen de Nederlandse samenleving die te
weinig doet om de allochtonen bij de samenleving te betrekken.
Ze hebben hun moeilijke werk moeten doen zonder al te veel
steun van dit Kabinet. “Ik heb helaas moeten constateren dat in
de laatste Miljoenennota niets staat waarmee ik mijn stad voor-
uit kan helpen,” zei Aboutaleb onlangs nog op ons congres. Ik
zal het anders doen, op mijn steun kunnen ze rekenen.’ 

In uw boek schrijft u dat uw jeugd in het teken stond van wat
u een beetje spottend de heilige drie-eenheid noemt – kerk,
politiek en derde wereld? In hoeverre heeft dat zijn sporen
achtergelaten? 
(Lachend) ‘Diepe sporen, hele diepe sporen, maar ik ben er
geen slechter mens van geworden. Maar serieus, het is altijd
moeilijk te achterhalen in hoeverre je het product bent van je

‘Ik ben opgegroeid met het besef dat je moet woekeren met je talenten
en dat alles nut moet hebben, liefst voor de hele wereld’

Op 11 oktober reed Wouter Bos in de 
campagnebus van Assen, via Emmen en
Meppel naar Hoogeveen. Een verslag.

Koen Dijkstra, met zijn 20 jaar de jongste
bestuurder van de PvdA in Assen, was al weken
druk in de weer geweest met de voorbereidingen
van het bezoek van Wouter Bos aan zijn woon-
plaats. Direct na de val van het Kabinet-
Balkenende 3 had Dijkstra gebeld met het partij-
bureau in Amsterdam met het verzoek of de ver-
kiezingskaravaan Assen zou kunnen aandoen.
De volgende stap was om op die dag genoeg
mensen en pers op de been te krijgen. Vrij-
willigers werden de wijken ingestuurd om de
aandacht te vestigen op het komende bezoek,
hun eigen PvdA-bus toerde dagenlang met
dezelfde boodschap door de straten van Assen
en Dijkstra zelf bewerkte de lokale media. Om
die nog wat extra te prikkelen bedacht Dijkstra
dat het leuk zou zijn om de oude Drentse PvdA-

coryfee Pieter Jelles Troelstra van stal te halen.
Enig historisch onderzoek leerde dat diens
zuster ooit de SDAP was uitgezet wegens een
bezoek aan de Sovjet-Unie, iets dat in die dagen
nog als staatsgevaarlijk gold. Haar verdere leven
had dat haar dwarsgezeten en, zo dacht Dijkstra,
misschien was dit wel een uitgelezen moment
haar postuum te rehabiliteren. 

SUPER
En zo stonden in het overdekte winkelcentrum
van Assen ‘broer en zus Troelstra’ de nieuwe
PvdA-voorman op te wachten met het verzoek
deze kwestie eens voorgoed uit de wereld te
helpen. Een geamuseerde Wouter Bos beloofde
de zaak-Troelstra serieus te nemen en gaf hun
als voorschot alvast een fraaie rode roos. 
Tot vreugde van Dijkstra sierde een dag later een
foto van dit tafereel de voorpagina van het
Dagblad van het Noorden. Dat was dus gelukt,
zoals hij ook over de opkomst in Assen zeker

De Drenthe-tour
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komst in de politiek. Kennelijk was het dus geen nep dat ik
altijd had gezegd dat mijn hart bij de politiek lag.’ 

Wat heeft de politiek u gebracht? 
(Lachend) ‘Hele diepe wallen, grijze haren en te weinig tijd
voor mijn gezin. En oh ja, ook nog een paar momenten van
grote voldoening, zoals bij de laatste gemeenteraadsverkie-
zingen, waar we de grootste partij van Nederland werden.
Daarvan heb ik echt enorm genoten. Politiek is heel hard wer-
ken, veel tegenslagen verwerken en een enkel moment van
grote vreugde. Of klinkt dat nu weer te calvinistisch? Het vak
van politicus is mentaal zwaarder dan dat van manager bij
Shell. Er wordt meer van je verwacht en je verantwoordelijk-
heid is groter. Maar ik draag het met plezier. Het is fantas-
tisch dat je kunt doen, waarvan je zo lang hebt gedroomd. Al
ben ik natuurlijk nog lang niet uitgedroomd. Dat ben ik pas
als we in een land leven waar het niet uitmaakt waar je bent
geboren, maar waar je eigen talenten en inzet bepalen hoe
ver je kunt komen in het leven. In datzelfde land – en dat is
het verschil met de Amerikaanse droom – word je niet aan je
lot overgelaten als het even tegen zit, maar wordt het als een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gezien om je weer
op weg te helpen. Ik wil een land zonder voedselbanken, een
land dat weer een voorbeeld is van hoe je met integratie dient
om te gaan en waarin de islam een normale plek heeft ge-
kregen. Een land met minder regels en met voormalige pro-
bleemwijken die bruisen van de creativiteit en ondernemings-
lust. En een land waar ook voor de zwaksten een waardig
bestaan is weggelegd. Zo’n land hoeft geen verre droom te
zijn. Een grote stap in die richting kan op 22 november wor-
den gezet, op voorwaarde uiteraard dat we als grootste partij
uit de verkiezingen komen. Dat zal nog een hele kluif worden,

want we hebben te maken met een formidabele tegenstander in
de persoon van Balkenende. Aan mij zal het niet liggen, ik ga er
de komende weken vol tegen aan. Elke stem op ons brengt een
beter, sterker en rechtvaardiger Nederland dichterbij.’  
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WOUTER PRIVÉ

Ontroerd door: mijn kinderen
Trots op: mijn kinderen
Beste vriend: mijn broertje
Leermeester: geen
Drijfveer: idealen, calvinisme en
ergernissen 
Hekel aan: natte sneeuw
Boos over: waarom Feyenoord geen
betere opvolger voor Kuyt heeft
gevonden

Mooiste moment: geboorte van mijn
kinderen
Schrijver: William Styron
Mooiste boek: Sophie’s Choice (en alle
andere boeken van Styron)
Acteur: Jack Nicholson
Actrice: Michelle Pfeiffer
Mooiste film: The Big Chill
Beste tv: de allereerste Big Brother
Slechtste tv: alle versies daarna
Vakantie: Toscane en Umbria
Thuis: Amsterdam-Noord
Internet: lang leve google
Mooiste stad: Rotterdam (en London)
PvdA’er: Nebahat 
Held: de ambulance-chauffeur die
met hoge snelheid door Amsterdam
reed… en ik zat daar in het kader van
een werkbezoek bij!
Mooiste plek: St. Martin’s-in-the-Field
(Londen)
Mooiste reis: duiken in Palau
(Micronesië)
Als de PvdA niet bestond, stemde ik
op: Femke

geen klagen had. Als rond kwart voor één de
PvdA-bus het zonnige Koopmansplein op draait,
is het een drukte van belang. In de bus, behalve
Wouter Bos ook de noordelijke kandidaat-
Kamerleden Marianne Besselink – nummer tien
op de lijst – de uit Oldenzaal afkomstige Agnes
Wolbert (nr. 22), het huidige Kamerlid Niesco
Dubbelboer (nr. 45), die in Assen is geboren en
de eveneens in Assen geboren Hilde Laffeber
(nr. 70). Ook het Groningse Eerste Kamerlid, Jan
Hamel, is van de partij op deze verkiezingstour
door Drenthe. 
‘Hier onze nieuwe premier van Nederland,’
schalt het over het plein als Bos onder luid
applaus als laatste de bus uitstapt. Links en
rechts handenschuddend gaat het richting de
rode zeepkist, waar hij vervolgens een gloedvol
betoog houdt waarom Nederland met een PvdA-
regering beter, socialer en rechtvaardiger zal wor-
den. Na afloop wordt de ene vraag na de andere
op Bos afgevuurd. Van de AOW, via de sociale
werkplaatsen en de huren tot aan de ziekte-
kosten, het openbaar vervoer en een generaal

pardon voor asielzoekers. Koen Dijkstra deelt net
als andere vrijwilligers en de kandidaat-Kamer-
leden rode rozen uit aan het publiek. Hij is meer
dan tevreden. ‘Iedereen vond het super dat
Wouter zo ruim de tijd nam om alle vragen te
beantwoorden. Dat is echt goed gevallen in
Assen,’ zegt hij een paar dagen. 

RODE TRADITIE
Van Assen gaat het richting Emmen door het
prachtige Drentse landschap. ‘Kijk,’ zegt Hilde
Laffeber, ‘hier in de buurt heb ik ooit nog een
hunebed gekraakt uit protest tegen het slechte
onderwijs.’ 
Om kwart over twee arriveert de bus in het cen-
trum van Emmen, vlakbij het Dierenpark. Ook in
Emmen zijn door de plaatselijke PvdA-afdeling
de nodige mensen op de been gebracht, die
weer vraag na vraag op Bos afvuren. Na afloop
wordt hij op de bok van de paardenkoets gehe-
sen en wordt in draf een rondje over het plein
gemaakt. Maar Hoogeveen en Meppel wachten
nog, dus lang kan het ritje niet duren.

‘Ik word vandaag ondergedompeld in de rode
traditie van deze streek,’ begint Bos zijn toe-
spraak voor een vol plein in Hoogeveen, van
oudsher een stad met een sterke binding met de
PvdA. Leuk, zegt een toehoorder na afloop,
‘Maar hoe denk je de zorg betaalbaar te hou-
den?’ Bos stelt de man gerust: ‘Anders dan het
CDA zullen we de eigen bijdrage niet verhogen.
Verder schaffen we direct de no-claim af en zal
het basispakket niet verder worden uitgekleed.
Goed?’ De man knikt. 
Laat in de middag arriveert de bus in Meppel, de
winkels zijn al dicht. Nog één keer vandaag de
zeepkist op, nog één keer de mensen ervan pro-
beren te overtuigen dat op 22 november er een
wereld te winnen valt en dan zit de tour door
Drenthe erop. Voor Wouter Bos zelf is de dag
nog lang niet afgelopen. ’s Avonds wordt hij in
Utrecht verwacht om met studenten in debat te
gaan over ontwikkelingssamenwerking. Van een
zeepkist in Meppel, naar het wereldtoneel in
Utrecht – een toekomstig premier dient van alle
markten thuis te zijn. 
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Al zo’n 25 jaar heeft de PvdA de post van Buitenlandse Zaken niet
meer kunnen bekleden. Max van der Stoel was onze laatste minis-
ter, tijdens het kabinet-Den Uyl (1973-’78) en kort in ’81-’82. Een

ieder die in internationale politiek is geïnteresseerd, zal zich de bijzondere
inzet van Van der Stoel voor de rechten van de mens, ontspanning tussen
Oost en West en het tegengaan van de verspreiding van kernwapens herin-
neren. Een kwart eeuw later is de wereld op veel terreinen ingrijpend veran-
derd, maar klassieke sociaal-democratische beginselen als wereldburger-
schap, solidariteit, ontspanning en wapenbeheersing, mensenrechten, dia-
loog en wederzijds respect zijn nog steeds uitermate relevant. In de wereld
van na de Koude Oorlog en na Elf September zijn de vervlechting van vei-
ligheid van individuele burgers en staten en de bereidheid tot internatio-
naal ingrijpen daarbij gekomen. Om de partij te helpen het kompas goed in
te stellen en voor te bereiden op het dragen van
regeringsverantwoordelijkheid en standpunten-
bepaling zijn het afgelopen jaar drie nota’s over
internationale politiek verschenen: Europa:
Vertrouwen Herwinnen, Vreedzaam Veilig: een soci-
aal-democratische internationale politiek in een ver-
anderende wereld en Goede Ontwikkeling. Al deze
drie rapporten hadden een directe uitwerking op
het verkiezingsprogramma. 

Het toegevoegde internationale campagnepunt
tijdens het Congres staat symbool voor de groei-
ende behoefte aan een eigenstandig Nederlands
geluid in de internationale politieke arena.
Uitgangspunt daarbij is het PvdA-ideaal waarbij
iedereen, waar ook ter wereld, recht heeft op een
vreedzaam, veilig en menswaardig bestaan. Een
ver ideaal wellicht, maar wel een heldere leidraad voor de internationale
politiek. Nederland was ooit gidsland, we roerden onze mond over uiteen-
lopende zaken en waren niet te beroerd om het voortouw te nemen en de
agenda mee te bepalen. Nostalgie hoort niet bij de politiek van vandaag,
maar realistisch internationaal politiek handelen gedreven door idealen
zeker wel. Veel kiezers snakken daarnaar. 

Wij pleiten voor een stevige positie en inzet van de PvdA in de buitenland-
se politiek. Want, Nederland hoeft niet met lede ogen aan te zien hoe inter-
nationale mensenrechten geschonden worden, hoe terrorismebestrijding
een dekmantel wordt voor CIA-vluchten en schendingen van het internatio-
nale humanitaire recht, hoe zinloze oorlogen bij wijze van ongeluk losbar-

sten (Zuid-Libanon) en hoe er met oneigenlijke motieven besloten wordt
tot militair ingrijpen met desastreuze consequenties (Irak). De laatste jaren
is er een te grote gerichtheid geweest op het onderhouden en het warm
houden van de transatlantische betrekkingen. Deze zijn en blijven belang-
rijk, maar het gaat er niet om koste wat kost lid te zijn van de coalition of the
willing; veeleer gaat het er om lid te zijn van de coalition of the able, van de
coalitie van succes om mondiale ongelijkheid te bestrijden, gewelddadige
conflicten te beheersen en te beëindigen en een menswaardig en veilig
bestaan voor iedereen te realiseren. 

De vervlechting van binnenland en buitenland is te merken aan tal van zeer
uiteenlopende beleidsterreinen. Migratie, vluchtelingen, handel, ontwikke-
lingssamenwerking, Europa, uitbesteding door Nederlandse bedrijven,

globalisering, Islamitisch fundamentalisme. De
PvdA doet er goed aan om de plek van
Buitenlandse Zaken, en ja we komen vast wel in
het nieuwe kabinet, op te eisen. Want die centrale
plek bepaalt waar we vredesmissies heen sturen,
met wie we samenwerken, hoe we de Europese
samenwerking weer helpen vlot te trekken, welke
landen veilig zijn voor terugkeerprocedures voor
asielzoekers en met wie we de dialoog aangaan.
Een PvdA-minister kan Afrika en de VN veel beter
op de kaart zetten. We kunnen dan ook een eer-
lijk debat verwachten over Europa.

Nederland kan en moet een kritische, construc-
tieve voortrekkersrol spelen op basis van eigen
idealen en ideeën, in Europees verband, in de
Verenigde Naties en ten opzichte van onze part-

nerlanden en bondgenoten in de NAVO. Thema’s zoals respect voor men-
senrechten, de bestrijding van terrorisme en van extreme armoede, vredes-
diplomatie, Europese en mondiale samenwerking en de dialoog met
andersdenkenden hebben in Nederland altijd hoog in het vaandel gestaan.
De afgelopen jaren waren bleke jaren. Nu is de PvdA weer aan zet. Want
laten we eerlijk zijn: we willen geen Europese soldaten meer voor louter
Amerikaanse plannen!  

Anne Graumans is PvdA-raadslid gemeente Amsterdam.
Nico Schrijver is hoogleraar internationaal recht, Universiteit Leiden. Zij waren
respectievelijk secretaris en voorzitter van de door het Partijbestuur ingestelde
projectgroep Vreedzaam Veilig (voor het rapport zie www.pvda.nl>bibliotheek). 

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

De partij heeft tijdens het Congres een veertiende punt aan de verkiezingscampagne

toegevoegd: Internationale solidariteit en veiligheid. Dat is behartigenswaardig en heel

belangrijk, want de Partij van de Arbeid heeft een lange internationalistische traditie en ook

veel ideeën over een sociaal-democratische internationale politiek in de 21ste eeuw.

opinie

Een ver ideaal

14. INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT EN VEILIGHEID 
Ook internationaal bestrijden we de
armoede. Mondialisering krijgt een mense-
lijk gezicht. De wereldhandel moet eerlijker:
weg met de handelsbarrières en handels-
verstorende subsidies. Dit komt ontwikke-
lingslanden ten goede. We komen op voor
de mensenrechten en mensenhandel wordt
tegengegaan. De Tweede Kamer beslist
over deelname van ons land aan missies
voor vrede en veiligheid. Geen Europese
soldaten voor Amerikaanse plannen.
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1 Typisch Siham…?
‘Ik ben erg ambitieus. Ik geef nooit op. Daarnaast heb ik
een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ik ben meestal
degene die tegen bepaalde ideeën ingaat, en krijg dan
ook vaak te horen dat ik de feministe ben.’

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek?
‘Educatie. Allochtone leerlingen hebben dikwijls min-
der kennis dan autochtone leeftijdsgenootjes. Ze kun-
nen met vragen niet altijd terecht bij hun ouders die
zelf te weinig onderwijs hebben gehad of een taalach-
terstand hebben. Ik wil dat er meer subsidies komen
voor huiswerkbegeleiding, want de vraag onder
Marokkaanse jongeren neemt toe. Vorig jaar is het ons
gelukt om een meisje dat eerst een vmbo-advies van
school had gekregen, toch naar de havo te laten gaan.
Wij zagen dat ze het kon! Het gaat daar nu hartstikke
goed met haar.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek je privéleven?
‘Het nieuwe zorgstelsel beïnvloedt mijn budget behoor-
lijk. Ik ben er erg op achteruitgegaan. En thuis hebben
we vaak discussies over nieuwe regels die worden inge-
voerd door het kabinet. Daarnaast hebben we het bij-
voorbeeld ook over het hoofddoekenverbod in Frankrijk
gehad en over de invloed van de moord op Theo van
Gogh op het alledaagse leven.’

4 Waar heb je slapeloze nachten van?
‘De oorlog tussen Libanon en Israël vind ik onrecht-
vaardig. Ik trek het me erg aan. Van beide kanten moet
men meer respect hebben voor elkaar. Mensen moeten
beter met elkaar communiceren. Er kan een hoop wor-
den bereikt met woorden, en zonder geweld.’

5 Wat zijn je ambities?
‘Ik wil absoluut verder studeren. Misschien journalis-
tiek en anders rechten. Daarnaast lijkt het me leuk om
politiek actief te zijn voor de PvdA en iets te betekenen
voor de maatschappij. Ik wil graag bereiken dat
Marokkaanse vrouwen meer betrokken raken bij de
samenleving. Dat ze zich niet achtergesteld voelen,
maar zich juist één voelen met de mensen om zich
heen. Ik wil bepaalde taboes doorbreken. Ik zou graag
zien dat bepaalde traditionele Marokkaanse aspecten
worden vertaald naar de moderne samenleving.’

SIHAM EL GARMAOUI (19) studeert
sociaal juridische dienstverlening in
Zwolle en werkt als vrijwilligster bij het
Marokkaans Educatief Centrum (MEC)
in Harderwijk. Daar geeft ze bijles aan
kinderen van groep 6 tot en met de eerste
klas van het voortgezet onderwijs. Ze is
sinds een paar weken lid van de PvdA.   

Tekst Elise Vinkenborg 

Foto Tessa Posthuma de Boer

5 vragen aan…



PvdA Tweede-Kamerlid Mariëtte
Hamer, woordvoerder basis- en
voortgezet onderwijs: ‘Dat onderwijs

gratis toegankelijk moet zijn is een princi-
pe dat in tal van internationale verdragen
staat vastgelegd. Nederland was een van
de weinige landen waar dat nog niet zo
was.’
Waarom is dit voorstel juist nu aangeno-
men? ‘De boekenprijzen stijgen al jaren,
aldus Hamer. ‘Dat heeft twee oorzaken.
Ten eerste hebben de uitgeverijen vaak een
monopoliepositie. Die zorgt ervoor dat ze
minder geneigd zijn om kostenefficiënt te
werken. Ten tweede wordt er op het voort-
gezet onderwijs steeds meer met werkboe-
ken gewerkt. Die kunnen na een jaar weg-
gegooid worden. Schriften gaan langer
mee, en worden efficiënter gebruikt.’

KOSTENBEWUSTER
Als het voorstel wordt ingevoerd, komt de
verantwoordelijkheid meer bij de scholen
te liggen, aldus Hamer. ‘De scholen krij-
gen extra geld om schoolboeken te kopen.
Maar ze krijgen het niet als apart potje.
Het schoolbestuur kan dus zelf bepalen
waaraan ze het geld uitgeven. Besparen op
schoolboeken betekent dat ze meer geld
overhouden voor andere zaken.’
Dat scholen op die manier meer vrijheid
krijgen, is volgens Hamer goed. Ze hoopt
dat scholen kostenbewuster zullen wor-
den. Bijkomend voordeel kan zijn dat de
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Een van de punten die op het laatste
congres van de PvdA in het
verkiezingsprogramma zijn aangepast,
is het gratis verstrekken van
schoolboeken. In het oorspronkelijke
voorstel stond dat scholen een
boekenfonds moesten instellen. Het
congres heeft daaraan toegevoegd dat
schoolboeken voor het voortgezet
onderwijs gratis moeten zijn. Scholen
mogen zelf bepalen hoe ze daar
invulling aan geven. De kosten zijn
geraamd op 200 tot 400 miljoen euro.
Zullen scholen makkelijk kunnen
overschakelen op het nieuwe systeem?
En wat zijn eigenlijk de gevolgen voor
de kwaliteit van de boeken?

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT,      IN

(…)
Sinds de invoering van basisvorming,
studiehuis en vmbo, toen veel geld
beschikbaar kwam om nieuwe, passen-
de onderwijsmethoden te produceren,
zijn schoolboeken zeer gedetailleerd
opgezet. Voorzien van vele illustraties,
uitgebreide instructies en bijbehorende
werkboeken, ontnemen zij menig leraar
de lust of de mogelijkheid om nog zelf
aan de slag te gaan met het ontwikkelen
van lesmateriaal. 
(…)
Dat kan ons land zich niet meer ver-
oorloven, nu het tekort aan leraren
explosief groeit.
(…)
Het gratis maken van schoolboeken
voor ouders kan (…) een mooie kans
betekenen. Daarvoor is het wel nodig
dat de minister van onderwijs afspraken
gaat maken met schoolbesturen en
organisaties van onderwijspersoneel,

om het geld dat scholen krijgen voor
schoolboeken ook te besteden aan meer
tijd en ruimte voor leraren. Minder uren
voor de klas, meer mogelijkheden om
lessen zelf vorm te geven. Als leraren zo
weer de kans krijgen hun eigen les-
materiaal te ontwerpen, zijn die peper-
dure, gedetailleerde schoolboeken
helemaal niet meer nodig. Educatieve
uitgeverijen kunnen dan volstaan met
halffabrikaten, waar leraren zelf maat-
werk van maken.
Politieke partijen die kiezen voor deze
aanpak, slaan twee vliegen in één klap.
Geen dure boeken meer, en een aan-
trekkelijker, uitdagender vak voor de
leraar. Dat is toch een veel mooier per-
spectief dan simpelweg met belasting-
geld de winstmarges van educatieve
uitgeverijen spekken.

Auteur: Marleen Barth

Uit: Trouw, 5 oktober 2006

Schoolboeken zijn
te duur én te goed

Werner van Katwijk, directeur Ouders
& COO: ,,Het (…) is de praktijk dat de
scholen niet alleen boeken voorschrij-
ven, maar ook de winkel waarbij die
boeken gekocht moet worden. Dit is
niet kostenbewust. Het zou goed zijn
als scholen een budget kregen en daar-
mee boeken aan zouden schaffen bij
de uitgeverij. Er bestaat een Wet tege-
moetkoming schoolkosten; de kosten
van de boeken zijn de afgelopen jaren
echter met 35 procent toegenomen, de
compensatie steeg veel minder.” 

(…)
Juliëtte Oolders, woordvoerder
Consumentenbond: ,,Op het ogenblik
is er een verkeerde marktwerking op
het gebied van schoolboeken: de
school bepaalt welke boeken gekocht
moeten worden, maar is niet finan-
cieel verantwoordelijk. (…)”
(…)

Auteur: Michiel Pronk

Uit: Reformatorisch Dagblad, 7 oktober 2006

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid van CDA, PvdA, SP
en ChristenUnie af die voor gratis schoolboeken is. Dit is een goed
teken, omdat de uitgaven voor schoolboeken dermate hoog zijn dat ze
beter door de overheid kunnen worden bekostigd dan door ouders.

Gratis schoolboeken

Over schoolboeken is veel te doen; ze zijn duur en ze zijn zwaar. Wat veel
mensen vergeten, is dat ze het werk voor leraren er ook niet leuker op maken. 
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rugzakken die leerlingen dagelijks meetorsen,
lichter zullen worden: ‘Schoolboeken werden
de afgelopen jaren zwaarder en zwaarder. Als
iedereen wat zuiniger wordt, neemt dat
gewicht hopelijk ook weer wat af.’ En educatie-
ve uitgeverijen zouden dikke schoolboeken in
kleinere uitgaven kunnen splitsen en meer
werkboeken en andere leermiddelen in digitale
vorm aanbieden. 
Het uitgangspunt is dat de boeken gratis wor-
den, maar dat hoeft niet te betekenen dat de
scholen geen bijdrage meer mogen vragen,
aldus Hamer: ‘Die scholen willen wel hun boe-
ken terug aan het einde van het jaar, daarom
kan ik me voorstellen dat ze een borg vragen.’

KWALITEIT BORGEN
Wat Hamer echter niet wil, is dat uitgeverijen
en scholen gaan bezuinigen op kwaliteit. ‘Daar
moet de inspectie goed op letten. Boeken
moeten om de zoveel tijd vernieuwd worden.
Het risico bestaat dat dat niet meer op tijd
gebeurt.’ Maar Hamer denkt wel dat dit

gewaarborgd kan blijven.
Hans Heddes, PvdA-wethouder van onderwijs
in Schagen, denkt dat de praktische invoering
geen problemen op zal leveren. ‘Alle scholen
hier hebben al boekenfondsen. Die zullen blij-
ven bestaan, maar worden dan goedkoper.’ Wel
is Heddes benieuwd hoe deze overgang zal ver-
lopen. ‘Boekenfondsen zijn de laatste tijd een
behoorlijk spaarpotje geworden voor de scho-
len. Er zit veel geld in. Het zou kunnen dat
scholen dat spaarpotje helemaal niet op willen
geven.’
Ook Heddes is voorstander van de invoering
van gratis schoolboeken. ‘Het is niet meer dan
sociaal. De uitgaven aan schoolboeken lopen
op, het bedrag is de laatste jaren gestegen tot

enkele honderden euro’s per jaar per kind. Dat
zijn behoorlijke bedragen per jaar. Vooral voor
ouders met twee of meer kinderen en zeker
voor mensen met een minder grote beurs.’

TEGENSTANDERS
Kritische geluiden zijn er echter ook. De
afdeling Educatief van de Nederlandse Boek-
verkopersbond is geen voorstander. Voorzitter
daarvan is oud-bekende Bram Peper. Hij legt
uit dat zijn kritiek niet alleen voortkomt uit
eigenbelang: ‘Het initiatief is natuurlijk buiten-
gewoon sympathiek, maar er bestaat al een
goede subsidieregeling. Daar wordt te weinig
gebruik van gemaakt, omdat velen onbekend
zijn met het bestaan ervan.’ De mensen die
modaal of minder verdienen, kunnen de
schoolboeken vergoed krijgen. ‘Je zou ook
kunnen besluiten om de grens voor die subsi-
dieregeling wat te verhogen, in plaats van een
ingrijpende maatregel als gratis verstrekking.’
Peper vindt dat de regeling ‘eigenlijk een belas-
tingverlaging is’. Met een moeilijk woord: inko-
mensdenivellering, het ongelijker maken van
de inkomens. ‘Je geeft eigenlijk een cadeautje
aan de rijken, in de vorm van een belasting-
voordeel.’ 

KINDEREN EERST
Mariëtte Hamer is het hier niet mee eens. ‘Elke
jongere is leerplichtig. Daarbij kijken we ook
niet naar het inkomen. Het onderwijssysteem
moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn.’
Hamer vindt het verder niet vreemd dat van de
subsidieregeling zo weinig gebruik wordt
gemaakt. ‘Je schijnt dat bij de IB-groep
(Informatie Beheer) te kunnen aanvragen.
Maar voordat het zover is, moet je allerlei for-
mulieren opsturen en jezelf door een hoop
bureaucratische zaken heen slaan. En belang-
rijker nog: de betaling komt dan pas achteraf.
Mensen kunnen vaak niet eens zo lang wach-
ten op dat geld.’ De PvdA staat voor kosteloos
voortgezet onderwijs, aldus Hamer. Hierbij
verwijst zij ook naar punt één in de inleiding
van het PvdA-verkiezingsprogramma:
Kinderen eerst.  

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

‘Niet meer  
dan sociaal’

FORUM Discussieer mee op www.pvda.nl > forum

Start Zoek Contact

Tekst Bas den Herder   Foto Hollandse Hoogte

platform
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Een dag uit het leven  
Op de Grote Markt in Den Haag

Werkkamer van Wouter Bos in de Tweede Kamerfractie Op de stoep voor koffiehuis De Aanloop

In het koffiehuis De Aanloop
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 van Wouter Bos

De campagne is in volle gang. Inmiddels
heeft Wouter Bos al vele kilometers afgelegd
in de nieuwe campagnebus en al in
verschillende steden op de zeepkist gestaan.
Dana Lixenberg volgde hem in Den Haag. 

Foto’s Dana Lixenberg

Op de Haagse markt



Tekst Michiel Reijnen  Foto Thomas SchlijperOp bezoek bij de WBS Werkplaats

A
msterdam, Spaarndammerbuurt, het gedeelte
waar huizen volledig worden gerenoveerd of
staan te wachten op de sloop. In een van de stra-
ten staat een oud schoolgebouw dat zijn laatste
adem al jaren geleden heeft uitgeblazen.

Troosteloos? Geenszins. Op de bovenste verdieping van het
gebouw bevond zich in de vrolijk opgeschilderde lokalen tot
voor kort de WBS Werkplaats. Hier werkte een groep van elf
studenten en net afgestudeerden een half jaar lang aan ideeën
voor progressieve politiek. 
De WBS Werkplaats was een initiatief van de Wiardi Beckman
Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de
Arbeid, en het campagnebureau BKB. Doel van de Werkplaats:
het opstellen van een wervende agenda voor sociaal-democra-

Broedplaats voor
progressieve ideeën
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tische en progressieve politiek, om zo te kunnen bijdragen aan
het verkiezingsprogramma van de PvdA.

OPKNAPBEURT
Voordat er ideeën konden komen, moest er worden geverfd.
‘Het pand zag er niet uit,’ vertelt Gustaaf Haan, student logica
en met 29 jaar een van de oudere deelnemers van de
Werkplaats. ‘De eerste week hebben we ieder lokaal in een vro-
lijke kleur geverfd. Daarna zijn we met z’n allen naar de Ikea
gegaan om de ruimtes in te richten. Zo leerden we elkaar
meteen goed kennen.’
Na die week begon de Werkplaats pas echt. Eerst drie dagen
naar Tilburg, de zesde stad van Nederland, onder het motto
Wat leert Tilburg ons over Nederland? Met Tilburgenaren uit

Een wervende agenda voor sociaal-democratische en progressieve politiek,
dat was de bijdrage aan het PvdA-verkiezingsprogramma van elf jonge mensen
die in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt werkten. Rood ging op bezoek.

Michel Vols (links): ‘We willen ieder jaar twintigduizend
jongeren een half jaar lang vrijwilligerswerk laten doen.’

Gustaaf Haan (boven): ‘Als mensen aan de pomp ineens
twee keer zoveel voor hun brandstof moeten betalen, komt
het vraagstuk over duurzame energie een stuk dichterbij.’



alle lagen van de bevolking sprak het elftal over de stedelijke
problemen. Gustaaf: ‘We hadden carte blanche gekregen van
de WBS en het heeft dan ook even geduurd voor we wisten
wat we precies gingen doen. Het bezoek aan Tilburg maakte
duidelijk welke problemen er leven in grote steden en hoe wij
de dingen gingen aanpakken.’

INFORMELE SFEER
In de Werkplaats vond iedereen zijn eigen plek, letterlijk en
figuurlijk. Elke deelnemer had zijn of haar eigen werkplek in
het grootste lokaal van de Werkplaats en ieder had een eigen
portefeuille. De één hield zich vooral bezig met duurzaam-
heid, herstructurering van de verzorgingsstaat en economie,
de ander met economie en integratie of met bestuurlijke ver-
nieuwing en de rol van sport in de maatschappij. ‘De porte-
feuilles zijn ons niet van bovenaf opgelegd; de verdeling is
simpelweg zo gegroeid. Iedereen deed de dingen die hij leuk
vond en waar hij veel van afwist,’ aldus  Michel Vols (21),
politicus in spe en de enige Groningse deelnemer van de
werkplaats. Overigens bemoeide iedereen zich met het dos-
sier van een ander. Michel: ‘De sfeer was vrij informeel, er
werd onderling veel gediscussieerd.’ 

DUURZAME ENERGIE
De verkiezingsprogrammacommissie toonde zich enthou-
siast over sommige plannen (zie kader) en de deelnemers
van de Werkplaats probeerden hun ideeën in de landelijke
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impressie

media gepubliceerd te krijgen. Gustaaf had hierbij de primeur:
de Volkskrant publiceerde in juni zijn artikel over duurzame
energie. 
Hij bepleit hierin dit onderwerp niet alleen vanuit het milieu-
oogpunt te bekijken, maar dat het ook nuttig is om meer aan-
dacht voor het economische nut van duurzame energie te
hebben. Gustaaf: ‘Als je het van die kant bekijkt, is er veel
meer draagkracht voor duurzame energie. Als mensen aan de
pomp ineens twee keer zoveel voor hun brandstof moeten
betalen, komt het vraagstuk over duurzame energie een stuk
dichterbij. Met alleen het milieuargument bereik je minder
mensen.’ 
Ironisch genoeg zette minister Wijn een week na publicatie de
subsidie op groene energie stop. Gustaaf: ‘Dat is dus erg dom
beleid. Het is tijd dat er een goede koers wordt ingezet, die
niet elk jaar verandert.’  

SOCIALE DIENSTPLICHT 
Michel werkte een voorstel uit voor een Sociale Dienstplicht:
‘We willen ieder jaar twintigduizend jongeren een half jaar
lang vrijwilligerswerk laten doen. En dan gaat het dus niet
alleen om rolstoelrijden met oma’s of billen wassen, zoals het
CDA voorstelt. Jongeren kunnen bijvoorbeeld ook een voetbal-
toernooi organiseren of met een eigen initiatief komen.’
Het idee van de Sociale Dienstplicht is niet zomaar uit de
lucht gegrepen. Net als bij alle andere onderwerpen deden de
deelnemers veel onderzoek, spraken ze met deskundigen en

Nora Kasrioui: ‘Met vragen als “Wie is Willem
van Oranje?” of “Gebruik je voor thee warm of
koud water?” is de integratie echt niet gediend.’



andere betrokkenen, gaven ze presentaties en hielden ze
lezingen. 
Michel: ’We kwamen om een aantal redenen met dit voorstel
van een vrijwillige Sociale Dienstplicht. Het heeft geen zin
om jongeren tot zo’n dienstplicht te verplichten, zoals het
CDA wil. Jongeren willen niet iets doen wat verplicht is en
organisaties in bijvoorbeeld de zorg zitten echt niet te wach-
ten op ongemotiveerde jongeren. Bovendien blijkt een vrij-
willige Sociale Dienstplicht in Duitsland goed te werken.’
Ook over de kosten is nagedacht: jaarlijks 83,5 miljoen euro. 

INTEGRATIE
Nora Kasrioui hield zich vooral bezig met onderwijs en inte-
gratie. Ze pleitte voor een integratiecoach die mensen die
nieuw zijn in Nederland begeleidt en ze kennis laat maken
met de Nederlandse normen. De IND kan zich dan bezig
gaan houden met werven van vrijwilligers hiervoor, in plaats
van onnozele inburgeringexamens af te nemen. Nora: ‘Met
vragen als “Wie is Willem van Oranje?” of “Gebruik je voor
thee warm of koud water?” is de integratie echt niet gediend.
We moeten meer de nadruk leggen op maatwerk.’

VERVROEGDE VERKIEZINGEN
Nu de verkiezingen zijn vervroegd, was er minder tijd om erg
diep op zaken in te gaan. Martin Mevius, projectleider van de
Werkplaats: ‘We waren soms gedwongen iets minder weten-
schappelijk en juist iets meer politiek te zijn. En gezien de
tijdsdruk was het natuurlijk maar de vraag, hoeveel van de
ideeën de verkiezingsprogrammacommissie over zou
nemen.’
Nora: ‘Voordat ik solliciteerde, ging ik ervan uit dat van de
ideeën die we zouden bedenken, minimaal 50 procent zou

worden overgenomen door de commissie.’ Daar is ze wel
van teruggekomen, maar teleurgesteld dat ze heeft gesolli-
citeerd is ze niet: ‘Ik zou het zo weer doen.’
Ondanks de kortere tijd om diep op de materie in te gaan,
heeft de verkiezingsprogrammacommissie dankbaar
gebruikt gemaakt van enkele in de werkplaats geproduceer-
de voorstellen. (zie kader)

VERWACHTINGEN
De enthousiaste deelnemers bleven tot oktober bezig met
het ontwikkelen van progressieve ideeën. Het doel van de
Werkplaats ging dan ook verder dan alleen een bijdrage
leveren aan het inmiddels vastgestelde PvdA-verkiezings-
programma. De leden van de Werkplaats wilden ook graag
hun  progressieve ideeën onder de aandacht brengen.
Martin: ‘We bestonden niet alleen bij gratie van de verkie-
zingsprogrammacommissie, dat was te beperkt. De
Werkplaats was veel breder.’ Gustaaf vult aan: ‘Het gaat om
de progressieve ideeën. Als een andere partij een idee van
ons overneemt, is het ook goed.’   
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DE WERKPLAATS EN HET

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Het werk in de Werkplaats is niet voor niets geweest: de
verkiezingsprogrammacommissie heeft gebruikgemaakt
van de ideeën van de jongeren. Zo heeft de PvdA in haar
verkiezingsprogramma uit een plan van de WBS Werk-
plaats geciteerd: ‘Inburgering is een proces en niet een
momentopname in de vorm van een examen. Daarom
moet het statische inburgeringsexamen worden aange-
vuld met een maatschappelijke stage en een oriëntatie
op de Nederlandse maatschappij en geschiedenis.
Maatschappijoriëntatie is een belangrijk onderdeel van
inburgering. Daarin worden normen geleerd die belang-
rijk zijn voor het participeren in het openbare leven in
Nederland.’
De deelnemers van de werkplaats kwamen bovendien
met een plan voor een vrijwillige dienstplicht voor jonge-
ren, omdat ‘wij denken dat jongeren wel willen engage-
ren, maar het niet doen. (…) Bovendien zijn jongeren in
het vrijwilligerswerk zwaar ondervertegenwoordigd. Van
de jongeren onder de 18 is slechts 17 procent actief en
van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar slechts 22 pro-
cent. Om de maatschappelijke betrokkenheid te vergro-
ten, zijn jongeren hard nodig. Uit onderzoek blijkt dat als
jongeren vroegtijdig vrijwilligerswerk doen, de kans gro-
ter is dat zij ook later sneller vrijwilligerswerk doen.’ Tot
vreugde van Michel heeft de PvdA het plan overgeno-
men. In het verkiezingsprogramma is te lezen: ‘Jongeren
krijgen een sociaal dienstrecht: met een beurs worden zij
in staat gesteld maatschappelijk relevant werk te doen.’

‘Als een andere partij een progressief idee
van ons overneemt, is het ook goed’
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Tekst Bas den Herder   Foto Jildiz Kaptein

D
e zon schijnt. Team-Bos,
verantwoordelijk voor de
organisatie van de Wouter
BosTour, vertrekt van het
partijbureau in Amsterdam

om kwartier te maken bij het ROC ASA
Amersfoort, waar Wouter Bos met mbo-
leerlingen in gesprek zal gaan. De kara-
vaan wordt opgewacht door een legertje
beveiligingsmensen, dat blijkt te bestaan
uit leerlingen van het ROC die een beveili-
gingsopleiding volgen en hun taak zeer
serieus nemen.

STAGEPLAATSEN
De gespreksleider waarschuwt Bos:
Balkenende mag dan wel steeds een direct
debat ontvluchten, maar deze leerlingen
staan juist te trappelen om Bos het vuur
aan de schenen te leggen. Een vraag die
telkens terugkomt: Hoe gaat de PvdA zor-
gen dat iedereen een stageplaats krijgt?
Een ingewikkelde kwestie, maar Wouter
Bos noemt drie manieren om het pro-
bleem te lijf te gaan: verbeter de begelei-
ding vanuit de onderwijsinstellingen, doe
aangifte als je denkt gediscrimineerd te
worden bij het solliciteren naar een stage
en zorg dat er meer aandacht komt voor
de succesverhalen van stagiairs. 

RODE-ZEEPKIST
Na het gesprek met de leerlingen gaat de
reis verder naar het centrum van Amers-
foort. Lokale PvdA-ers, vrijwilligers, pers
en Team-Bos reizen samen in de nieuwe
campagnebus. In het centrum aangeko-
men stapt iedereen uit op de Varkens-
markt. Terwijl Bos de rode PvdA-zeepkist
beklimt, verzamelen zich de eerste
belangstellenden, en als hij bezig is met
de ‘zeepkistrede’ ontstaat er zelfs al enig
gedrang. Een klein meisje klimt in een
boom om hem beter te kunnen zien.
‘Door die boom ziet ze Bos tenminste
nog een beetje,’ grapt haar vader.

WAS DAT...?
De reis gaat verder. Iedereen klimt weer
in de campagnebus, en de chauffeur zet
koers richting Nieuwegein. Winkelcen-
trum City Plaza is een typisch voorbeeld
van winkelcentra zoals die in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw
door heel ons land zijn neergezet. Veel
mensen zijn verbaasd Wouter Bos hier
tegen te komen. Als de stoet van vrijwilli-
gers, gemeenteraadsleden en Bos zelf al
rozen en ballonnen uitdelend langs de
Kruidvat loopt, klinkt het te pas en te
onpas: ‘Was dat…?’ ‘Hé, dat is toch een

Bos on Tour

minister?’ ‘Kijk, daar heb je Wouter Bos!’
‘Hé, Wouter Bos, wat doet die nu hier?’

MYTHE
Historicus Maarten van Rossem sluit zich
vandaag aan bij de ‘Bos-tour’. Gezeten op
de achterbank van de tourbus, heeft hij het
met de lijsttrekker over zaken als de verkie-
zingscampagne, staatsrechtelijke hervor-
mingen, Job Cohen en de SP. Van Rossem
vraagt zich vooral af hoe de mythe ont-
staan is dat Nederland zich drie jaar gele-
den op een dramatisch dieptepunt bevond
en dat Balkenende het land daaruit gered
heeft. ‘Terwijl dat aantoonbaar onzin is!’

ROOIE RAKKERS
Als de bus de markt van het Vredenburg op
draait, blijkt dat niet iedereen even gechar-
meerd is van de sociaal-democratische
idealen. Een marktkoopvrouw laat op luide
wijze haar ongenoegen blijken. ‘Rooie rak-
kers! Een beetje eten van onze belasting-
centen! Bah!’ Haar protest heeft misschien
ook van doen met het feit dat onze bus pal
voor haar kraampje is geparkeerd. De bus
rijdt een klein stukje door. Wouter Bos ont-
moet Roos Prommenschenckel, die verko-
zen is tot ‘Mis(s) Onbeperkt Nederland’.
Samen ondertekenen ze een convenant,
met tien maatregelen om Nederland toe-
gankelijker te maken voor mensen met een
handicap.

FILMFESTIVAL
De Utrechtenaren lijken minder onder de
indruk van de PvdA-karavaan dan de men-
sen in Amersfoort. Toch ontstaan er enkele
leuke discussies. Het lijkt nu tot het grotere
publiek door te dringen dat de PvdA de
AOW juist veilig wil stellen. Vrijwilligers
delen het boekje Met hart voor ouderen uit.
Die avond neemt het hele Team-Bos plaats
in de bioscoop. Op het FilmFestival mag
elke dag een andere lijsttrekker zijn favorie-
te Nederlandse film tonen. De keuze van
Bos is Paradise Now, de film van de
Nederlands-Palestijnse Hany Abu-Assad
over het leven in de Palestijnse bezette
gebieden en de voorbereiding op een zelf-
moordaanslag. Na de film vindt een debat
plaats onder leiding van Eddy Terstall. En
dan zit het er weer op, morgen gaat de reis
naar Hoogezand.  

‘Het lijkt tot het grotere publiek door te dringen dat de PvdA de AOW juist veilig wil stellen’

rood in de regio

Tot aan de dag van de verkiezingen trekt Wouter Bos samen met zijn team

door het land. Vanaf de rode PvdA-zeepkist spreekt hij belangstellenden toe

en beantwoordt hij hun vragen. Rood reisde een dagje mee langs

Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht.
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Tekst Jan Schuurman Hess   Foto’s Ronald Hoeben en Hollandse HoogteDe opmars naar 22 november

samen met een uitgebreide commissie honderden kandidaten voor het
Kamerlidmaatschap hadden geselecteerd en een evenwichtige lijst hadden
samengesteld. 
Ook werd die dag het concept-verkiezingsprogramma van de commissie
Depla en partijbestuur door het congres na een scherpe discussie op een
aantal kleine punten gewijzigd. 

TOEKOMSTIGE PREMIER
De tweede dag werd de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen
aangepast. Het congres wijzigde de lijst op twee plaatsen: de zittende
Kamerleden landbouw-specialist Harm Evert Waalkens en Khadija Arib

werden op een verkiesbare plaats gezet. 
Daverend slot van de dag was de toespraak van Wouter Bos.

Ahmed Aboutaleb, wethouder in Amsterdam en tevens lid
van de commissie Depla die het verkiezingsprogramma

opstelde, introduceerde Wouter Bos: ‘Toen ik als
vijftienjarige naar Nederland kwam, had ik
Nederlandse les nodig. Bij mij aan de overkant bleken
op maandagavond mensen bereid te zijn mij, geheel
vrijwillig, les te geven. Nog mooier werd het toen ik
ontdekte dat er op dinsdagavond een paar straten ver-

derop ook zulke fantastische mensen te vinden waren.
En op woensdag moest ik een blokje om en dan had ik

er weer een paar. Week in, week uit, ging ik met mijn
schriftje de buurthuizen af en maakte ik dankbaar gebruik

van de enorme inzet van die mensen die bereid zijn anderen te
helpen. Zo iemand is Wouter Bos. In zijn studententijd woonde hij in

Amsterdam-West. Daar ontmoette hij Lo Witte, een FNV-er die een PvdA-
ombudspost runde. Wouter ging met hem meedoen. Op die ombudspost
kwam hij mensen tegen die te maken hadden met onterecht gestaakte
huursubsidies, schofterige ontslagzaken en onwillige gemeentelijke dien-
sten. Hij schrijft daar in zijn boek over: “Het maakte me woedend, maar gaf
me ook enorm veel energie. Gewoon, mensen helpen. Daar moest de poli-
tiek volgens mij over gaan.” Ik werd getroffen door dit verhaal. Het tekent
Wouters innerlijke drive om mensen te helpen. Nederland heeft een leider
nodig met zo’n instelling. Dames en heren, hier is onze partijleider, de toe-
komstige premier van Nederland, Wouter Bos.’

MISSIE
Onder luidruchtig applaus kwam partijleider Wouter Bos op. Aan het begin
van zijn toespraak aanvaardde hij officieel zijn kandidatuur als lijsttrekker.
Hij hekelde vervolgens het beleid van het kabinet Balkenende, maar nog
veel meer legde hij het accent op de plannen en ambities van de PvdA.
‘Onze missie is de Nederlandse droom voor zo veel mogelijk mensen

Het verkiezingscongres van de Partij van de Arbeid in Rotterdam was de start van de
verkiezingscampagne, die op 22 november wordt afgesloten. In een overvolle zaal van de
voormalige koffie- en tabaksfabriek van Van Nelle te Rotterdam werden het verkiezings-
programma en de lijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Een verslag.

V
andaag is Rood, wat Rood hoort te zijn.’ Oorverdovend klonk
het Rood van Marco Borsato na afloop van de toespraak van
Wouter Bos op de tweede dag van het PvdA-verkiezings-
congres. De toespraak van lijsttrekker Wouter Bos was het
hoogtepunt van het congres; met Marco Borsato volgde de

ontlading. 
De dag daarvoor had PvdA-voorzitter Michiel van Hulten al de toon gezet:
‘Wij willen een samenleving waarin de sterkste schouders weer de zwaar-
ste lasten gaan dragen. Daarom schaffen we de no-claim in de zorg af,
wordt de korting op de huursubsidie teruggedraaid, en bestrijden we
armoede, zodat voedselbanken niet meer nodig zijn. Goede zorg voor
iedereen. Meer handen aan het bed. Een einde aan de schaal-
vergroting.’ 

NEDERLAND WEET BETER
Van Hulten haalde scherp uit naar de grootste
regeringspartij, het CDA. Hij herinnerde aan de
beloftes van het eerste en tweede kabinet
Balkenende: alles zou anders en beter worden.
‘Toen beloofde het CDA gerichte armoede-
bestrijding door het verlagen van de huurlas-
ten. Wat gebeurde er? Er werd bezuinigd op de
huursubsidie en de armoede is toegenomen.
Toen beloofde het CDA tienduizend extra agenten
en rechercheurs op straat en in de buurt. Maar: we
hebben geen extra agent gezien. Toen beloofde het CDA
uitbreiding van de sociale werkplaatsen.Wat deed het CDA? Er
kwamen mínder mogelijkheden om kwetsbare mensen een beschermde
werkplek te bieden. Toen beloofde het CDA rekening te houden met de
middeninkomens. En wat deed het CDA? De zorgpremies gingen
omhoog. En de vrijwillige ouderbijdrage. En de prijs van schoolboeken. En
de huren. En de energierekeningen… Toen beloofde het CDA: de koppe-
ling van de AOW aan de gemiddelde loonstijging blijft gehandhaafd. De
overheid blijft verantwoordelijk voor de AOW als welvaartsvast basispen-
sioen. Wat deed het CDA? De AOW werd ontkoppeld. De AOW werd
bevroren.’

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA
Van Hulten besloot: ‘In 2002 droeg het CDA-programma de titel:
Betrouwbare overheid. En ook nu weer vraagt het CDA om vertrouwen.
Na drie kabinetten Balkenende weet Nederland wel beter. Het CDA zegt
voor de verkiezingen het een, maar doet erna het ander. Hoewel – als ze
zeggen dat ze gaan bezuinigen, dan gaan ze ook bezuinigen!’
Van Hulten bedankte Jeltje van Nieuwenhoven en Marjet van Zuylen, die

‘
Zinderend congres
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achtergrond
levend te houden. Die droom, de strijd voor emancipatie en solidari-
teit, is actueler dan ooit, omdat zij voor steeds meer mensen een
droom blijft. De verschillen tussen rijk en arm worden groter, achter-
standen zijn hardnekkig en worden van generatie op generatie over-
gedragen. De plek waar je geboren wordt, bepaalt in toenemende mate
hoe het verder in je leven zal vergaan.’

TALENT BENUTTEN
‘In mijn agenda voor Nederland staan drie afspraken met heel vette
letters gedrukt: Een: we willen alle talent benutten. We kunnen de con-
currentie met China en India aan. We kunnen de solidariteit in een ver-
grijzende samenleving behouden. (...) We stoppen de schooluitval. We
dringen de jeugdwerkloosheid terug en we stimuleren werkgevers om
oudere mensen in dienst te houden. We geven ondernemers de ruimte
om te ondernemen en belonen initiatief en talent. En we durven visie
te tonen en vol te houden. Ik wil dat Nederland in 2020 de schoonste
en meest efficiënte energievoorziening van Europa heeft. Dat leidt tot
innovatie, dat leidt tot banen, dat leidt tot enthousiasme op universi-
teiten en hogescholen, dat trekt talent uit de hele wereld aan.’

KANSENZONES
‘Twee: van probleemwijken maken we kansenzones. (...)Wij willen een
extreme make over van probleemwijken. Door ondernemers daar min-
der belasting te laten betalen. Door stadsvernieuwing. Door leraren op
scholen in die wijken beter te betalen. Door de buurtagent op een
voetstuk te plaatsen. En door onzichtbare en falende ouders uit de
anonimiteit te halen, ze op hun verantwoordelijkheid te wijzen en ze
– desnoods met harde hand – te helpen die verantwoordelijkheid te
nemen. Alles met als doel dat over acht jaar de succesvolle mensen
niet meer uit die wijken wegtrekken, maar dat alles wat hip, onder-
nemend en creatief is, juist daar gezien wil worden!’ 

SOLIDARITEIT
‘Drie: herstel van de solidariteit. We maken de verschillen tussen arm
en rijk kleiner door de armoede te bestrijden. We beschermen de koop-
kracht van de lagere en de middeninkomens. We stellen paal en perk
aan gouden handdrukken. We gaan open en eerlijk om met de solidari-
teit tussen generaties door te investeren in de ouderenzorg en van
iedereen een bijdrage te vragen om de AOW ook voor toekomstige
generaties in stand te houden.’
Bos riep de partij aan het slot van zijn toespraak op om gezamenlijk de
verkiezingscampagne te gaan voeren. ‘We hebben een missie. Op de
straten, in de buurten en op de marktpleinen gaan we die uitdragen.
Op 22 november valt er iets te kiezen.’  

Het congres van de Partij van de Arbeid is het hoogste orgaan binnen de
democratie van de vereniging. Afgevaardigden van de lokale verenigingen
kunnen de voorstellen van het partijbestuur niet alleen beïnvloeden, maar
ook wijzigingen. Het aardige van het congres is de wijze waarop afgevaar-
digden coalities sluiten met andere afdelingen, of zelfs met gewesten (pro-
vinciale koepels boven de lokale afdelingen). Op die manier kunnen zij pro-
beren om een meerderheid in het congres te bereiken. In de wandelgangen
wordt dan ook tot op het laatst tussen afgevaardigden onderhandeld. 

WAT DOET HET CONGRES?
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De PvdA is ook de enige partij waarvoor
ik dit zou doen.’
Rood is eind september bij de opnames
van zijn PvdA-filmpje over respect. Een
bont gezelschap aan medewerkers en
figuranten verzamelt zich in Amsterdam-
Noord om een hele dag te werken aan de
film. Frans Weisz werkt bevlogen, is ami-
caal. Hij staat erop iedereen bij de naam
te noemen. Ter plekke leert hij alle namen
uit zijn hoofd. ‘Zelf ben ik ooit als figu-
rant begonnen en niets is erger dan na
twee weken nog steeds dat jongetje met
het zwarte jasje genoemd te worden.’
Tegen het middaguur krijgt het idee van
Frans Weisz gestalte. De boodschap
wordt uitgebeeld door een groep mensen
die elkaar ontmoeten tijdens een indruk-
wekkend optreden van de stoere percus-
sieband ‘The Brotherhood’. Mensen
begroeten en spreken elkaar uitgebreid,
terwijl ze grote borden met woorden in
ontvangst nemen. Verbaasd en verwach-
tingsvol speelt iedereen de borden aan
elkaar door. Dit resulteert uiteindelijk in
de slogan ‘Respect is niet iets dat je eist,
respect is iets dat je geeft’. 
Weisz: ‘Het thema respect sprong er voor
mij onmiddellijk uit. Ik zag meteen een
grote bijeenkomst van mensen voor me.
Mensen die elkaar niet alleen respecteren
maar ook het beste met elkaar voor heb-
ben. Geen teksten, geen dialogen, maar
een groep die samen aan de hand van
één sleutelzin respect uitstraalt.’
Weisz zegt de nadruk op het ontmoe-
tings- en interactie-effect te willen leggen.
‘Het gaat om een groep – als het ware
een afspiegeling van de maatschappij –

Tekst Dorus Honders en Daniëlle van der WekkenVerkiezingscampagne

De PvdA heeft een boodschap die bij zo veel mogelijk
mensen moet aankomen. Daarom vertellen we ons
verhaal in deze verkiezingscampagne niet alleen in
woorden, maar ook in beelden. We willen gezien worden!

Blikvangers!

M
et woorden en beelden
zo veel mogelijk
Nederlanders bereiken
en overtuigen. Om dat
te bewerkstelligen vroeg

de PvdA vijf bekroonde Nederlandse
regisseurs en een Nederlandse topfoto-
grafe een bijdrage te leveren aan haar ver-
kiezingsverhaal. Alle zes waren ze
enthousiast en alle zes werkten ze belan-
geloos mee. Het resultaat? Een vijftal
heel verschillende politieke filmpjes en
vijf net even andere posters van ‘Wouter
in gesprek’. 
De regisseurs kozen een thema en gaven
hieraan zelf invulling. In alle vrijheid, en
naar eigen inzicht. Een PvdA-filmfestival
in miniatuur. Regisseur Eddy Terstall
(Simon, Rent a Friend) verbeeldt met het
eerste filmpje De wei in het campagne-
voeren. Frans Weisz (Rooie Sien, Een
zwoele zomeravond) kiest voor het thema
respect. Jean van de Velde (All Stars, De
kleine blonde dood) wil internationale soli-

Frans Weisz: 
‘De partij zit in mijn
bloedgroep. De PvdA
is de enige partij waar
ik dit voor zou doen’

dariteit onder de aandacht brengen.
Zowel Johan Simons (De asielzoeker, Fort
Europa) als Martin Koolhoven (het
Schnitzelparadijs, Knetter) stellen de
armoede- en verdelingsproblematiek aan
de kaak. De publieke omroep zendt de
filmpjes uit in de zendtijd voor politieke
partijen. 

RESPECT
Regisseur Frans Weisz (68), tweemaal
winnaar van het Gouden Kalf, komt uit
een echte PvdA-familie. ‘Het gaat niet
zover dat ik op de barricade heb gestaan,
maar de partij zit wel in mijn bloedgroep.



vindt passen. Het was voor haar een interes-
sante opdracht. ‘Ook ik kom uit een rood
PvdA-nest. En dan doe je zoiets graag!
Daarnaast was deze opdracht voor mij een
mogelijkheid bij de actualiteit en het politie-
ke klimaat in Nederland betrokken te wor-
den. Daar stond ik toch alweer een tijdje bui-
ten. Het was een leuke ervaring.’ 
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geven hoe Wouter is temidden van deze
mensen.’ Ze gebruikt altijd een grootfor-
maat camera, haar handelsmerk. Zo
krijgt ze een realistisch beeld. ‘Foto’s
gemaakt met een gangbare camera lijken
vaak gemonteerd, en zijn dus minder
geloofwaardig.’

Uiteindelijk is aan elke poster een concre-
te PvdA-ambitie uit het verkiezingspro-
gramma toegevoegd, zoals ‘Goede zorg
voor iedereen’ en ‘Investeren in schone
energie’. De PvdA plakt de posters door
het hele land op verkiezingsborden en 
-zuilen langs de weg.
Lixenberg is blij met het resultaat. Ze
heeft een aantal mooie momenten
gevangen die ze echt bij Wouter Bos

De filmpjes zijn tot 22 november te zien op
televisie, de posters hangen door het hele land.
Maar alles staat ook op www.pvda.nl. 

PvdA Spots in zendtijd voor Politieke Partijen:
Zondag 5/11, Ned.3, 22.45-22.48 uur
Maandag 20/11, Ned.1, 17.50-17.53 uur

die in een speurtocht naar respect ver-
zeild raakt. Uiteindelijk komt iedereen
tot de conclusie dat respect iets is dat
je enkel zelf uit kunt dragen.’ De regis-
seur ziet hierin een duidelijke parallel
met het dagelijkse maatschappelijke
leven. ‘De wereld is aan het verpaupe-
ren. Respect voor elkaar is soms ver te
zoeken, terwijl het een sleutelwoord is
in een gezonde maatschappij.’ Frans
Weisz hoopt dat het filmpje dit uit-
draagt. Het past goed bij de ambitie
van de PvdA om respect te hebben
voor elkaar en asociaal gedrag niet te
tolereren.

NET EVEN ANDERS
Naast de spotjes lanceert de PvdA een
posterreeks met vijf net even andere
foto’s van ‘Wouter in gesprek’.
Topfotograaf Dana Lixenberg maakte
de foto’s.
Dana Lixenberg (42) woont in New
York en werkt al dertien jaar in de VS.
Daar is ze een gevestigde naam in het
portretteren van beroemde en minder
beroemde Amerikanen. De PvdA bena-
derde haar omdat ze tot de top van
Nederland behoort. Ze staat erom
bekend in haar werk ‘de mens achter
de mens’ te kunnen benaderen.
Zonder al te veel opsmuk iemand echt
neerzetten op beeld. 
Lixenberg vindt het belangrijk dat een
portret heel echt en oorspronkelijk
overkomt. Niet geënsceneerd. ‘Vandaar
dat ik Wouter Bos tussen het publiek
gefotografeerd heb. Ik wil een aantal
mooie beelden van de interactie, weer- FO
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Tekst Arnold  Jonk

Campagnevoeren
De politiek’ roept uiteenlopende beelden bij mensen op. Voor som-

migen is het een prachtig strijdtoneel van idealen, voor anderen
(die zijn met iets meer) gaat politiek over grote ego’s die bereid zijn

alles uit te verkopen om maar een steeds fraaier baantje te veroveren.
Het interessante is natuurlijk dat het allebei waar is.
Deze dubbelzinnigheid vraagt om mooie literatuur, om diepgravende
memoires. Maar helaas, die zijn in Nederland nauwelijks te vinden. Op de
een of andere manier hebben we niet echt een cultuur waarin het normaal
is dat politici terugblikkend verantwoording afleggen over de keuzes die
ze gemaakt hebben. Waar hebben ze spijt van, hoe wogen ze specifieke
argumenten, wat werd met pijn in het hart besloten? In de hitte van de
strijd is er geen ruimte om publiekelijk te twijfelen. Maar het helpt als daar
achteraf verslag van wordt gedaan, al is het maar als lesmateriaal voor
aspirant-politici.

BLIK VAN BUITENSTAANDERS
Generaties bestuurders en journalisten zouden kunnen opgroeien met een
openhartige politieke autobiografie van Wim Kok. De Fortuyn-periode, de
WAO, maar ook de successen. De autobiografie van Ruud Lubbers zou
overigens zeker zo interessant zijn.
Nu moeten we het in Nederland vaak doen met de blik van buitenstaan-
ders, journalisten en filmmakers. En helaas zijn die er nogal eens op uit om
politici te ontmaskeren als gewetensloze opportunisten en cynici. Denk aan
de mini-series die de VPRO een paar jaar geleden maakte over Ed van
Thijn, Doctors van Leeuwen, Winnie Sorgdrager en anderen. Er is dan wei-
nig ruimte voor die andere, idealistische kant van de politiek.

DE PRESIDENTSCAMPAGNE VAN 1992
Hetzelfde geldt voor het campagnevoeren, ook daar is in Nederland weinig
door insiders over geschreven. De strijd om de macht van Jacques Monash,
PvdA-campagneleider in 2002, is een uitzonde-
ring. Als lesmateriaal is het echter niet geschikt,
daarvoor is het toch te duidelijk een poging om
achteraf gelijk te krijgen.
Eigenlijk kunnen alleen Amerikanen echt goed over
politiek (en campagne) schrijven en filmen. Twee
voorbeelden. 
Het mooiste boek over campagnevoeren dat ik
ooit gelezen heb, is All’s fair: Love, War and
Running for President. Het gaat over de presidents-
campagne van 1992 en is geschreven door James
Carville en Mary Matalin, die respectievelijk de
strateeg van Bill Clinton en de campagneleider van
George Bush sr waren. En ondertussen een relatie
hadden. Het boek is een prachtige van-dag-tot-

dagbeschrijving van de campagnes. Hoe kleine gebeurtenissen ineens het
hoofdnieuws worden. De triomfen en teleurstellingen. Hoe de nieuwscy-
clus werkt, (media die op media reageren, waardoor een verhaal steeds
groter wordt) en hoe snel je dus moet reageren om te voorkomen dat je
altijd in het defensief zit. En dat het nogal uitmaakt of je op maandag of op
vrijdag nieuws naar buiten brengt. De kern van een campagne, het formu-
leren van een goede boodschap, je daaraan houden en in het offensief blij-
ven, wordt in dit boek prachtig en geestig uitgewerkt. 

FEIT EN FICTIE
Zo mogelijk nog mooier is The West Wing, de fictieve tv-serie over de mede-
werkers van het Witte Huis van president Josiah Bartlet. De serie vertelt
over de dagelijkse gang van zaken achter de schermen en geeft een geloof-
waardig beeld van het botsen van idealisme en opportunisme, droom en
daad. Tijdens de laatste echte presidentscampagne bleek uit een peiling
dat Josiah Bartlet populairder in Amerika was dan Bush of Kerry. Een gekke
vermenging van feit en fictie, ook al omdat Bartlet voor Amerikaanse
begrippen erg links is.
The West Wing werd in Nederland door RTL4 op een vreemd tijdstip uit-
gezonden, waarschijnlijk de reden dat veel mensen de serie hebben gemist.
Maar in de videotheek en op internet is de serie met seizoenen tegelijk
verkrijgbaar. Ga kijken!

BELOFTE
Wat The West Wing zo fraai maakt, is dat het niet simpel is. De president
kiest niet in ieder moeilijk geval per se voor zijn idealen. En hij is ook niet
altijd opportunistisch. Hij blijft worstelen. Ergens in het vijfde seizoen
breekt hij na lang dubben een verkiezingsbelofte aan een vakbond. En
vervolgens zegt hij: ‘Het probleem is niet dat ik een belofte breek. Het pro-
bleem is dat ik een belofte heb gedaan die ik nooit zou kunnen houden.’

Kijk, daar kunnen we weer even over nadenken. 
Ik kan me zo voorstellen dat menig politicus die
nu nog belooft niet aan de hoge aanvullende
pensioenen of hypotheekrenteaftrek te komen,
die woorden over een half jaar zal moeten
herhalen.  

All’s fair: Love, War and Running for President,
door James Carville en Mary Matalin, uitgeverij:
Random House ISBN: 0679431039 (hardcover)
of Simon & Schuster ISBN: 0684801337 (paper-
back)

Links: de cast van The West Wing (1999)

Het is in ons land geen traditie dat er op indringende wijze

over politiek wordt geschreven en gefilmd. Volgens Arnold Jonk

kunnen alleen Amerikanen dat echt goed. Hij haalt twee van

zijn favoriete meesterwerken voor het voetlicht. 

service
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PvdA-kamerlid Harm Evert
Waalkens blijft ‘Dierenbescher-
mer van het Jaar’. Vorig jaar
kreeg hij deze titel van de
Dierenbescherming vanwege
zijn verdiensten voor dieren-
welzijn, als Kamerlid én als
biologisch veehouder.
Waalkens is vereerd dat hij de
titel langer mag voeren, maar
hoopt vooral dat er hierdoor
meer aandacht komt voor
dierenwelzijn.
Op het PvdA-congres werd een
amendement aangenomen dat
het mogelijk moet maken dat
veehandelaren die zich her-
haaldelijk schuldig maken aan
mishandeling, worden ver-
volgd. Waalkens hoopt dat ook
de Tweede Kamer dit mogelijk
wil maken. Lastig is dat wel.
Waalkens: ‘Goede voorstellen
zijn de laatste jaren keer op

keer gesneuveld doordat CDA,
VVD en LPF elke keer vóór de
bio-industrie en tegen het dier
stemden.’ In de komende
regeerperiode worden als het
aan de PvdA ligt, dierenbeulen
strenger gestraft.

Nertsenfokkerij en dierproeven
voor de cosmetica wil de PvdA
helemaal verbieden en de
landbouw dient over te scha-
kelen van bio-industrie naar
diervriendelijke veehouderij.

M.m.v. Ottolien van Rossem Foto Hollandse Hoogte

Filmpjes op pvda.nl
De site van de PvdA staat deze dagen in het
teken van de campagne! De straatcampagne
is ook te volgen vanachter de computer.
Een camerateam onder leiding van Joris
Hentenaar filmt speciaal voor de PvdA,
‘Wouter Bos On Tour’. Regelmatig zullen er
op de homepage van pvda.nl nieuwe filmpjes
te zien zijn; Wouter Bos op het de zeepkist,
Meer Rood op Straat, de nummer 2 Nebahat
Albayrak en natuurlijk al die mensen die de
PvdA dragen en een gezicht geven in de

steden en dorpen waar de ‘Tour’ langskomt.
In het weblog van het Campagneteam leest u
iedere dag over de dagelijkse campagnebe-
slommeringen, de bijna-rampen en grote en
kleine successen. Iedere medewerker, van
campagnemanager tot posterplakker, komt
aan het woord. Last but not least: alle ver-
kiezingsspotjes en posters zijn te vinden
op pvda.nl en er is elke dag een speciale 
‘Dag-actie’: elke dag een ander idee om de
campagne te ondersteunen. 

Het partijbestuur heeft besloten per 1 januari
2007 de contributie voor alle PvdA-leden te verho-
gen met 2,5 procent. Wanneer u per automatische
incasso of acceptgiro betaalt, hoeft u niets te
doen. Wanneer u via een automatische overschrij-
ving betaalt, past u dan alstublieft het bedrag aan.
Wanneer u bezwaar heeft tegen deze verhoging,
kunt u zich wenden tot de ledenadministratie.
Maar ook als u denkt wat meer te kunnen betalen,
kunt u dit aan ons laten weten! De sterkste schou-
ders dragen immers de zwaarste lasten. 

Harm Evert Waalkens blijft
dierenbeschermer van het jaar

‘De armoede is afgenomen,’ beweerde Maxime
Verhagen tijdens de Algemene beschouwingen.
En volgens Mark Rutte zijn AOW’ers ‘er de afge-
lopen jaren met 13 procent procent op vooruit-
gegaan.’ Tijdens de campagne vliegen dit soort
‘feiten’ je om de oren. Maar kloppen ze ook? Het
antwoord is nee. Uit CBS-cijfers blijkt dat tussen
2002 en 2006 63.000 gezinnen meer in armoe-
de zijn gaan leven en in de miljoenennota staat:
‘Een alleenstaande oudere met alleen AOW had
in 2006 2,65 procent meer te besteden dan in
2003.’ Voor iedereen die wil weten wat de échte
feiten zijn, is er de website www.checkdefeiten.nl.
Hier staan alle feiten over bijvoorbeeld armoede,
vergrijzing en zorg op een rijtje. Ook vindt u hier
verschillende weblogs en reacties van PvdA-
politici op het laatste nieuws. De site is ook te

bereiken via www.pvda.nl.

Check de feiten!

Contributie
PvdA-lidmaatschap
verhoogd

kort

Zie www.checkdefeiten.nlU

1 februari 2007 bestaat de Evert Vermeer
Stichting (EVS) veertig jaar. Dat gaan we
natuurlijk groots vieren. Het programma van
deze feestelijke gelegenheid wordt later dit
jaar bekendgemaakt. Naast de feestelijke acti-
viteiten wil de EVS deze bijzondere gelegen-

heid aangrijpen om iedereen op te sporen die
in de afgelopen veertig jaar bij de EVS betrok-
ken is geweest. 
Bent u de afgelopen veertig jaar actief betrok-
ken geweest bij de EVS en wilt u de banden
weer aanhalen? Dan willen we graag weer met

u in contact komen. We bieden een informele
ontmoetingsplek om contacten te vernieuwen
en blijvend een band te onderhouden met de
EVS en daarmee natuurlijk ook met de PvdA.

U kunt zich digitaal aanmelden
op www.evertvermeer.nl,

of bel met 020 - 551 22 93

U

Gezocht oud-EVS-medewerkers

U kunt de contributietabel
vinden op pvda.nl bij ‘word nu

lid’ > ‘informatie over het lidmaatschap’
of opvragen via 020-5512155.

UHarm Evert Waalkens op zondag 1 oktober 2006, vlak nadat het

congres hem 18 plaatsen hoger op de lijst heeft gezet.



S
inds het einde van de oorlog in Bosnië en Kosovo,
het bezweren van het conflict in Macedonië en de
democratische hervormingen in Servië omarmden
alle landen in deze regio min of meer dezelfde demo-
cratische principes en zijn in deze landen overal

democratische partijen actief. En hoewel de verschillen tussen
de landen groot zijn, onderhouden de diverse sociaal-demo-
cratische partijen op meerdere manieren contact met elkaar.
Zo kwamen afgelopen zomer zo’n twintig veelbelovende jonge
politici uit verschillende democratische partijen bijeen in
Opatija, een prachtige oude badplaats aan de Kroatische kust.
Ze werkten er drie dagen lang keihard aan verschillende
opdrachten tijdens de training ‘Policy skills: media and politi-
cal parties’, georganiseerd door de Alfred Mozer Stichting
(AMS). Naast de deelnemers uit de landen die voorheen
Joegoslavië vormden, was er ook een delegatie uit Albanië. De
AMS werd vertegenwoordigd door projectassistent Alma
Balesic en Martijn Schoonvelde, stagiair bij de AMS.

TRIVIAAL PROBLEEM
Op 29 juni arriveerden beetje bij beetje de deelnemers voor de
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Alfred Mozer Stichting

Media en Politiek. Daar ging het afgelopen zomer drie dagen lang over in Opatija,
Kroatië. Een aantal jonge politici uit verschillende democratische partijen nam deel aan
een training georganiseerd door de Alfred Mozer Stichting (AMS). De deelnemers waren
afkomst uit de landen die voorheen Joegoslavië vormden en uit Albanië. Rood was erbij.

Mediatraining
aan de Kroatische kust

Tekst Tessel Schouten  Foto’s Foto Shluga

training in Opatija. Op het moment dat het gezelschap bijna
compleet met prachtig uitzicht op de Middellandse zee een
biertje bestelde, rinkelden de mobiele telefoons van de
Nederlandse aanwezigen: opgewonden vrienden en colle-
ga’s vertelden dat het kabinet was gevallen. Een ironische
samenloop van omstandigheden.
Een poging om dit nieuws met de jonge veelbelovende deel-
nemers te delen strandde al snel. Het Nederlandse kabinet
was gewoon gevallen, er kwamen verkiezingen en er was
niemand vermoord, zo luidden kort samengevat de reacties.
Democratie op z’n best dus. Reden om nog een biertje te
bestellen, en zeker geen reden om zenuwachtig naar huis te
gaan bellen, vond men. 
Maar het ijs was wel meteen gebroken, er gingen serieuze
verkiezingsverhalen over tafel, en er werden vragen afge-
vuurd. En: of we wisten dat er in Servië nog nooit een koning
of president niet was vermoord? En wisten we dat
Kroatische ambtenaren nieuwe woorden bedenken met als
doel het Kroatisch wezenlijk anders te laten zijn dan het
Bosnisch en het Servisch? 
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OBJECTIVITEIT
De driedaagse training werd voor het grootste deel gegeven
door Scarlett McGwire, een zeer ervaren media-trainer, verbon-
den aan onder meer de Labour Party in Engeland. Onder haar
bezielende leiding bogen de deelnemers zich over vragen als:
‘Hoe ga je om met de media?’, ‘Hoe zorg je ervoor dat je aan-
dacht krijgt van de media?’, en ‘Waarom is televisie zo belang-
rijk voor politici?’ Naast de zeer nuttige adviezen en uiteenzet-
ting van McGwire – ‘Televisie is een marktplaats, televisie praat
tegen mensen’ – ontstond een interessante discussie: Wat te
doen als je te maken hebt met media die niet objectief zijn?
Voor veel deelnemers aan de training bleek het werken met niet
objectieve media dagelijkse praktijk. Volgens McGwire is objec-
tiviteit een complexe kwestie, waar je als politicus niet té lang bij
stil moet staan: ‘Politici dienen zich te verdiepen in de herkomst
van een krant of een televisiestation, zodat ze goed zijn voorbe-

reid. Verder moet iedere politicus zich realiseren dat het gaat
om de mensen die bereikt worden met televisie.’ Kortom, ver-
diep je goed in de inzet van massamedia, onafhankelijk of niet,
en stel jezelf de vraag: hoe bereik je mensen? Volgens McGwire
willen alle mensen op de hele wereld hetzelfde: dat het goed
gaat met hun familie, geen oorlog en een veilige plek om hun
kinderen op te laten groeien. ‘Gewone mensen gaan niet naar
een bijeenkomst over een politiek onderwerp, maar zitten voor
de tv.’

JOURNALISTEN
Dat journalisten lui zijn is een veelgehoorde klacht onder politi-
ci. Volgens McGwire is het soms ook waar. ‘Het zijn geen slech-
te mensen, maar ze zijn soms wat gemakzuchtig. En, zoals
iedereen ook weet, altijd op zoek naar schandalen, want dat ver-
koopt het beste.’ Het goede nieuws is volgens McGwire, dat

Enkele deelnemers op het terras 

van het hotel waar de training werd gegeven: 

van links naar rechts: Srdjan Subotic (uit Kroatië), Mubera

Kurpejovic (uit Montenegro), Berat Dheari (uit Macedonië),

Mina Lazarevic (uit Servië), Matija Kovaã (uit Servië),

Zorica Stjepanovic (uit Bosnië) en Endrit Shala (uit Kosovo)

In 1990 werd door het bestuur van de PvdA een
stichting opgericht om contact te leggen en te
onderhouden met politieke geestverwanten in
Midden- en Oost-Europa. De stichting werd
genoemd naar Alfred Mozer. Hij was van Duits-
Hongaarse afkomst. In de jaren dertig ontvlucht-
te hij Nazi-Duitsland en kwam naar Nederland.
Na de oorlog werd hij de eerste internationaal
secretaris van de PvdA. 
De AMS ondersteunt de sociaal-democratie in
Rusland, Oekraïne, Belarus, Moldavië, de
Kaukasus-regio (Azerbeidjaan, Armenië en

Georgië) en Zuidoost-Europa (Albanië, Roeme-
nië, Bulgarije, FYROM, Kroatië, Bosnië & Herze-
govina, Servië en Montenegro, inclusief Kosovo.)
Dit gebeurt door middel van praktische trainin-
gen over bijvoorbeeld het voeren van verkie-
zingscampagnes, partijopbouw, communicatie,
werving van nieuwe leden en doelgroepen. Daar-
naast organiseert de AMS ronde tafel-conferen-
ties over inhoudelijke thema’s als: de uitbreiding
van de EU, sociale zekerheid, de positie van jon-
geren en vrouwen, landbouw en milieu. De AMS
is in alle landen van Zuidoost- en Oost-Europa

actief en voert per jaar ongeveer dertig projecten
uit. Sinds kort mag de AMS ook in Turkije,
Marokko en Jordanië werken. De stichting richt
zich sindsdien niet meer exclusief op Europa.

De AMS geeft gratis een digitale nieuwsbrief uit
(mail ams@pvda.nl voor een abonnement) en
organiseert regelmatig expert-bijeenkomsten in
Nederland. U kunt daarvan op de hoogte blijven
via onze website en onze nieuwsbrief. Voor meer
informatie: www.alfredmozerstichting.nl
Telefoon: 020-5512122; e-mail: ams@pvda.nl

DE ALFRED MOZER STICHTING
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journalisten bijzonder geïnteresseerd zijn in mensen,
en dat biedt politici kansen. Goed nieuws, hun partij in
beeld, het verspreiden van ideeën en objectiviteit, dat
is wat politici willen van de media, nogal een stevig
eisenpakket dus. 
Volgens McGwire moeten journalisten gevoed worden.
En dan niet met ingewikkelde politieke manifesten,
maar met verhalen. Echte verhalen over en voor echte
mensen. Haar tip aan de cursisten: ‘Zorg dat je verhaal
over een expliciet onderwerp gaat, leg ingewikkelde
zaken héél goed uit, in eenvoudige woorden en vertel
er altijd bij waarom het belangrijk is en waarom het
besproken moet worden.’ 

DOELGROEPEN VOOR POLITICI
Een ander deel van de training werd besteed aan ‘tar-
geting’, ofwel, het definiëren van doelgroepen. De deel-
nemers kregen de opdracht om doelgroepen te beden-
ken die belangrijk zijn in hun land én voor hun partij.
Belangrijke criteria: de groepen moeten een redelijke
omvang hebben én je moet ze voor je kunnen winnen.
Een voorbeeld van McGwire: ‘Zakenmensen zijn
belangrijk voor de Labourparty, omdat ze het vooroor-
deel kunnen wegnemen dat Labour niet met geld om
kan gaan.’
Een van de Albanese deelneemsters, Joanna, bleek
bezig met een project om diploma’s te vertalen zodat
Albanezen dan ook buiten hun eigen land aan de slag
kunnen. Haar doelgroep als aanstormend politicus
bestaat dan ook uit jonge mensen en studenten. 
Verder werden genoemd: werklozen, oorlogsveteranen,
vrouwen, gepensioneerden, arbeiders. 
Deelnemer Srdjan was van mening dat het beter is om
te focussen op families in plaats van op werklozen: ‘In
Kroatië zijn de meeste werklozen man. Daarnaast is
Kroatië een patriarchale samenleving waardoor werk-
loosheid van veel mannen een enorm effect heeft op
de samenleving en op familiewaarden.’

LENIG MET TAAL
De driedaagse training werd afgesloten door Marco
Esser en Judith Loewenthal, respectievelijk  PvdA-cam-
pagnemanager en taalkundige. Het onderwerp was
‘framing’. Kort gezegd komt het erop neer dat het uit-
maakt hóe je iets zegt. Dat geldt voor iedereen in het
dagelijks leven, maar in het bijzonder voor politici. Het
is belangrijk om na te denken over de wijze waarop je
een boodschap brengt. En dat ‘lenig met taal’ worden,
kun je volgens Esser en Loewenthal oefenen. Een
mooi, maar ook schrijnend voorbeeld van een verkeer-
de ‘frame’ uit de Nederlandse politiek is de reactie van
minister Verdonk na de Schiphol-brand. Zij zei toen:
‘Er zijn elf illegale vreemdelingen omgekomen.’ Een
nogal gevoelloze conclusie. Oud-minister Donner
haalde de scherpe kantjes eraf, met een zogeheten ‘re-
frame’ door te zeggen: ‘Er zijn elf medeburgers omge-
komen, die aan onze zorg waren toevertrouwd.’ Niet
alleen een andere wijze van formuleren, maar ook een
andere ervaring van de werkelijkheid.   

Srdjan Subotic uit Kroatië: ‘Deze trainingen zijn inte-
ressant. Het is goed om zo’n netwerk te hebben. Ik hoop inderdaad
politicus te worden en de mensen die ik hier ontmoet - in contacten
tussen de verschillende Balkanlanden - te blijven spreken en zien. Het
is wel jammer dat de trainer, Scarlett McGwire, voornamelijk voor-
beelden uit de media in Engeland gebruikt. Zij zegt dat de media daar
zo slecht zijn, maar vergeleken met de Balkan valt dat wel mee. Op

de Balkan worden goede journalisten soms bedreigd en in Kroatië kun je als politicus beter
crimineel zijn dan homo, omdat je anders geen leven hebt. Slechte, niet-onafhankelijke
media spelen een grote rol in dit soort kwesties.’

Mubera Kurpejovic uit Montenegro:
‘Montenegro is het jongste land van Europa. Ik werk als jurist voor de
overheid. We zijn bijvoorbeeld druk bezig met wetten maken. Het is
een heel spannende periode. Een land mede vormgeven is eervol en
bijzonder. Ik vind het bijzonder dat de training zo intensief is. Drie
keer drie dagen in een jaar is veel. Je leert elkaar echt kennen. In het
begin zat iedereen bij z’n eigen landgenoten, maar nu niet meer.’

Berat Dheari uit Macedonië: ‘Deze trainingen zijn
leuk en leerzaam. Vooral het onderdeel persconferentie geven was
nuttig. In Macedonië gaat het in de politiek meestal over grote ideolo-
gische onderwerpen en niet zo vaak over praktische zaken. Het voor-
beeld in de training was goed: de wegen in Pristina zijn slecht en zit-
ten vol met gaten. Dat aanpakken, zou een succes kunnen zijn voor
iedere politieke partij bij ons. Het heeft me aan het denken gezet.’

Matija Kovaã uit Servië: ‘Ik kom uit de streek
Vojvodina. Dat hoort bij Servië. Maar ik ben half Hongaars, want mijn
vader is Hongaar. Er zijn ook wel tweetalige scholen bij ons, waar je
zowel Hongaars als Servisch leert. Ik heb het zeker naar mijn zin hier,
ook al merk ik wel dat mijn achtergrond anders is dan die van de
andere cursisten: in Vojvodina is het namelijk nooit écht oorlog
geweest. Er wonen zo’n 23 nationaliteiten samen. Te veel om oorlog
te voeren! In de oorlog zochten veel vluchtelingen er een heenkomen. Dat is eigenlijk mijn
herinnering aan de oorlog.’

Zorica Stjepanovic uit Bosnië: ‘Ik ben actief in de
jongerenbeweging van mijn partij. Ik kom uit een kleine stad tegen de
Kroatische grens aan. Wat ik jammer vind is dat we elkaar niet meer
allemaal verstaan. Servo-Kroatisch is nergens meer verplicht op
school. En dus leren de kinderen Sloveens, Servisch, Bosnisch,
Albanees et cetera. Veel talen lijken op elkaar, behalve Albanees, dat
verstaat niemand. De mensen op deze training zijn van de eerste

generatie die niet meer gezamenlijk één taal hebben geleerd. En daarom hebben we
tolken nodig.’

Endrit Shala uit Kosovo: ‘De partij waar ik actief in ben,
komt voort uit het bevrijdingsleger van Kosovo. Wij Albanezen willen
het liefst onafhankelijk van Servië worden. In feite zijn de oorlog en de
onderdrukking bij ons pas drie jaar over. Mijn vader, die arts is, werd
vaak in elkaar geslagen door de Servische politie. Ik ben ook arts. Ik
moet nu nadenken waar ik me in wil specialiseren. Ik denk dat ik kin-
derarts word, maar ik wil ook politiek actief blijven. Dat is hard nodig
en het is bijzonder om een politieke partij op te bouwen. Ik leg me onder meer toe op de
website en vind het een interessante gedachte om er mede een intern communicatie-

systeem van te maken. En de interactieve mogelijkheden van het
internet spreken me aan. Ik wil daar meer van weten.’

Mina Lazarevic uit Servië: ‘Ik studeer politicologie aan
de universiteit van Belgrado en ben actief in de jongerenbeweging van
mijn partij. Je leert veel tijdens deze trainingen. Ik wil politicus wor-
den, alhoewel ik het op de universiteit ook naar mijn zin heb.’



Op Straatdag in september kon niemand om de PvdA heen.
Zelfs de marktkooplui hadden rode ballonnen aan hun stand
hangen. De mensen die zich als belangstellend of als lid hadden
aangemeld tijdens die dag, zijn ’s avonds direct gebeld met de
vraag hoe ze het vonden. ‘Zo’n snelle actie wordt zeer gewaar-
deerd,’ aldus Lisette Raaphorst.

Vooral tijdens de laatste dagen voor de verkiezingen komt het
erop aan. Laten we massaal de straat opgaan om Nederland
rood te kleuren! Ga langs de deuren in uw buurt (canvassen)
om ‘laatste-dag-kaarten’ uit te delen. In Haarlem is al tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen het accent gelegd op canvassen.
Martien Brander is lid van het campagneteam in Haarlem en
probeert door middel van canvassen met mensen het gesprek
aan te gaan over zaken die hen bezighouden, en die de PvdA
belangrijk vindt. ‘Om mensen op de PvdA te laten stemmen
houd ik beslist geen marketing verhaaltje. Wel benadruk ik dat
het verkiezingsprogramma een eerlijk programma is. Het is
positief, maar er wordt ook duidelijk gemaakt waar het geld van-
daan komt.’ 

Doe ook mee met Wouter Bos! We hopen van harte dat we op
uw enthousiasme, creativiteit en overtuigingskracht kunnen
rekenen. Alleen samen staan we sterk. Grijp nu het nog kan de
kans om de verkiezingen tot een goed einde te laten komen.
Want we willen toch allemaal een andere, sterkere en socialere
regering?
Meld u nu aan via doemee@pvda.nl. De vrijwilligerscoördina-
tor in uw regio neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Artikelen kunt u bestellen door te bellen naar de ledenadmini-
stratie van de PvdA (Tel: 020-5512290), of  via de webwinkel
op www.pvda.nl. Als u inlogt op de homepage kunt u bij
MijnPvdA onder ‘campagne’ meer informatie vinden over
campagnevoeren.  

Welke partij wordt de grootste? Op 22 novem-
ber weten we het. Daarvoor moet er nog heel
wat gebeuren. ’t Is een nek-aan-nek-race, dus
iedere stem telt. Het is belangrijk dat ieder-
een meehelpt aan de campagne. Want: u

maakt het verschil! Heeft u al een strategie bedacht om uw
buren, (schoon)familie en collega’s te overtuigen om op de
PvdA te gaan stemmen? Met behulp van de veertien belangrijk-
ste voorstellen uit het verkiezingsprogramma, maar ook door
middel van de themaboekjes kunt u iedereen overtuigen. Ga op
het schoolplein, in de kroeg of op een verjaardag het gesprek
aan met de mensen om u heen!

Tijdens de Meer Rood op Straatdagen (zie pvda.nl) kunt u
gewapend met Rood of de Rode Krant ook mensen die u niet
kent, laten inzien dat het tijd wordt voor een kabinet dat meer
oog heeft voor solidariteit. Deze dagen zijn een leuke mogelijk-
heid om kennis te maken met Tweede-Kamerleden en lokale
politici. Het directe kiezerscontact en de inhoudelijke kant van
vooraf bepaalde thema’s staan op zulke dagen centraal. Er heb-
ben al meerdere succesvolle Meer Rood op Straatdagen plaats-
gevonden door het hele land, met knalrode activiteiten. Rode
rozen, buttons en  ballonnen maken de wervingsacties com-
pleet. Op de website van de PvdA kunt u artikelen bestellen
waardoor iedereen kan zien waar u voor staat. Wat dacht u van
een PvdA-sjaal, -paraplu of -vlag? 

Lisette Raaphorst is secretaris van de PvdA in Haarlem. Zij
streeft ernaar altijd oprecht te blijven in het contact met men-
sen: ‘Ik wil mensen de vrije keus laten op welke partij ze stem-
men. Ik adviseer ze dan ook gerust de programma’s van andere
partijen te lezen. Daarbij zeg ik dat we bereid zijn vragen te
beantwoorden en standpunten toe te lichten. Uiteindelijk
komen ze dan toch wel bij ons uit!’ Tijdens de eerste Meer Rood
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Binnenkort behandelt een maatschappelijk

onderwerp, een wetsvoorstel of een

vergevorderd plan waar veel mensen binnen

afzienbare tijd mee te maken zullen krijgen.

In dit nummer de verkiezingen van 2006.

Tekst Elise Vinkenborg Illustratie CoverMechanics binnenkort

Nog even 
en het is
22 november!
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Uitgesproken

Iedereen die je tegenkomt heeft wel een
verhaal te vertellen. En zonder dat we het
weten zijn onze levens vaak verweven met
die van mensen die we niet eens kennen.
Dit gegeven kozen regisseurs José
Corbacho en Juan Cruz als uitgangspunt
voor hun debuutfilm Tapas. De naam ver-
wijst niet alleen naar de gevarieerde hapjes
uit de Spaanse keuken, maar ook naar het
werkwoord ‘tapar’, dat ‘bedekken’ bete-
kent. De personages die regelmatig in de
tapasbar van Lolo te vinden zijn, hebben
dan ook allemaal iets te verbergen.
Tapas speelt zich af in de grootste voor-

stad van
Barcelona,
L’Hospitalet de
Llobregat. In de
bar, de super-
markt of in bed
komen de ver-
schillende
levens van een
aantal buurtbe-
woners samen.
Mariano en
Conchi, twee

bejaarden, zijn bang om ziek te worden of
alleen achter te blijven. Raquel vult de
leegte in haar leven met een virtuele relatie
via internet met een Argentijn. De jonge-
ren César en Opo werken in de super-
markt en dromen van hun geplande
vakantie en oudere vrouwen. Bareigenaar
Lolo ontdekt dat er meer in het leven is
dan alleen zijn bar als hij een nieuwe kok
aanneemt die voor meer leven in de brou-
werij zorgt. Tapas vertelt de verhalen van
gewone mensen die te maken hebben met
grote, maar herkenbare thema’s als een-
zaamheid, liefde, dood, vriendschap, jaloe-
zie en hoop. Toch wordt Tapas nooit zwaar,
het is een liefdevolle komedie over het alle-
daagse leven van gewone mensen. De film
won maar liefst twee Goyas (Spaanse
Oscars) voor de beste nieuwe regisseurs
en beste bijrol voor Elvira Mínguez
(Raquel). 

Regie: José Carbacho, Juan Cruz. Met:
Ángel de Andrés López, María Galiana,
Elvira Mínguez en anderen.
Informeer bij filmhuizen bij u in de buurt
waar u Tapas kunt gaan zien. 

Daniëlle van der Wekken
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Altijd al eens jeugdfoto’s willen zien van Wouter
Bos? Of benieuwd waar onze fractieleider in zijn
schaarse vrije tijd heensurft op het web? De ant-
woorden op deze vragen vindt u in de secties
‘Levensloop’ en ‘Wouters Web’ van de vernieuwde
site wouterbos.nl. Deze website bestond al langer,
maar heeft onlangs een ingrijpende metamorfose
ondergaan. U vindt op wouterbos.nl vrijwel dage-
lijks iets nieuws. Inkijkjes in het drukke leven op
campagne, met veel foto's en filmpjes. Ook is er
een omvangrijk archief te vinden met interviews
en speeches die Wouter Bos heeft gegeven. Een
goede bron voor achtergrondinformatie. Zo blijft u
goed geïnformeerd. Nieuw zijn de aparte secties
voor foto’s en filmpjes. Was er al ‘Boscast FM’,
waar vaak nieuwe mp3’s online komen, nu is er
ook ‘Boscast Moviechannel’, waar Bos onder meer
in gesprek gaat met Maarten van Rossem, en te
zien is terwijl hij rozen uitdeelt. Neem eens een
kijkje, wie weet ziet u zichzelf wel terug! Surf
daarom snel naar www.wouterbos.nl!

Nieuwe website
Wouter Bos online

November

ARENABIJEENKOMSTEN: 
feest en politiek met Wouter Bos
Tijdens een ongeveer halfuur durend programma

gaat Wouter Bos in gesprek met kandidaat

Tweede kamerleden, lokale weldoeners  en

helden, kunstenaars en muzikanten. Na iedere

bijeenkomst is er feest en muziek. 

Donderdag 9: Utrecht, Tivoli
Maandag 13: Tilburg in 013
Donderdag 16: Maastricht, 

La Bonbonière
Maandag 20: Haarlem, De lichtfabriek
(locatie onder voorbehoud)

Voor alle Arenabijeenkomsten geldt: 

aanvang 19.30 uur. 
De toegang is gratis.

Zie voor de volledige campagne- agenda:
www.pvda.nl/agenda. Daar staan alle
campagnebijeenkomsten, de media
optredens van Wouter Bos en andere
kandidaten overzichtelijk op een rij.
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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 Spaarnestad fotoarchief

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

Stuur uw onderschrift vóór 4 december 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. 4 is Coby van de Ree uit Clinge.
Het onderschrift ‘En, zullen we de
bloemetjes eens buitenzetten?’ werd
door de redactie als meest origineel
bestempeld. Het werkelijke onder-
schrift luidde: Presentatie van de
PvdA bewindslieden van het kabinet
Kok na afloop van het congres (1994).

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

Breinbreker 13
HORIZONTAAL: 1. Product van een progressieve timmerman (5 + 7)
7.Als hij zijn best doet heeft hij geen krans nodig (3)  8. Probeert
Weisglas zoveel mogelijk in de hand te houden (9)  10.Dat maken we
van eendracht in verkiezingstijd (5)  11.JPB I, JPB II en JPB III en nog een
keer vooruitzien (11)  13.Voor een kortere periode, iets beter betaald (1+1)
14.Het slotwoord voor verwarde mensen wijzigt nogal eens een voorstel
(12)  16. Weg met het kippenhok (3)  17. Postbus 51? (1+1+1)  22. Thuis
passen hier nooit 150 man in (5)  23. Bij de VVD is de jenever favoriet (5)
24. Muzieknoot voor Lousewies in Italië (6)  26. Kloosteruitroep in de
kamer (4)  27. Klinkt als een broodje kebab op het ministerie van justitie
(6)  29. Zie 15 verticaal  31. Dievenbende op het spoor? (5)  33. Tegen-
hanger van een buitenhuis? (9)  34. Beheersbaar lichaamsdeel (4)
VERTIKAAL: 1. Geeft het raam een zetje? (9)  2. Wijze les om te stem-
men (8)  3. Voerde 2 kabinetten aan van achter zijn fornuis (3)  4. Rita’s
slecht functionerende uitzendbureau? (1+1+1)  5. Daar zitten alle een-
mansfracties (8)  6. Helpt dat raam een handje (11)  9. Anti-zintuig
waarmee de SP groot geworden is (9)  10. Tegenovergestelde van vast-
geroeste verdeeldheid? (1+1)  12. Moet om (4)  15 + 31 horizontaal.
Deze nummer 38 roert zich soms flink (3+2)  18. Zal het leren? (2+3)
19. Zangoefening voor de Tweede Kamer (4)  20. Waar mogelijk nam hij
de politiek op de hak (3)  21.Witwaspraktijk in het stemhokje? (5)  22. Dit
dier komt 23 november bij het CDA langs (5)  23. Is vandaag de kleur van
je lippen (4)  25. Twee noten op de troon (2+2 of 4)  27. Artiestennaam
van 29 horizontaal (3)  28. Vrouwelijk kledingstuk van kamerbedienden
(3)  29. Voorloper van de Blackberry (3)  30. Internationale variant van
32 verticaal (1+1)  32. Tegenovergestelde van verdeelde landen of toch
niet? (1+1)

Stuur uw oplossing vóór 4 december naar PvdA, redactie Rood,
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. De winnaar krijgt een PvdA-tas.

DE PRIJSWINNAAR VAN DE BREINBREKER IN HET VORIGE

NUMMER IS: F. Kraan uit Dinxperlo.
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OPLOSSINGEN BREINBREKER 12: Horizontaal: 8. Internationale 9. Bijstand
10. Dieven 12. Opl 13. Armen 14. Tobber 16. Item 17. Schel 18. + 19. (verticaal) Nieuw Links
20. Buigen 21. Stangen 22. Attest 24. Eerstekamerstuk 
Vertikaal: 1. Rib 2. Strijdlied 3. Protest 4. Studiebeurs 5. Zondaar 6. Banenmachine
7. Gemeentebestuur 11. Socialisten 15. Oliekever 19. zie 18 horizontaal 20. Botjes 23. Ram

25



De volgende Rood verschijnt
begin volgend jaar

Leefbare buurten
De campagne is weer begonnen. Voor mij betekent dat vooral heel veel

tv-opnames, interviews en vooral: de zeepkist op. Klassiek campagne

voeren dus. Op markten en pleinen. Eigenlijk iets wat ik de afgelopen

jaren consequent heb proberen te doen. Wat je dan ook opvalt, is dat de

onderwerpen waar ‘Den Haag’ mee bezig is, lang niet altijd de onder-

werpen zijn waar je op straat op aangesproken wordt. Zo valt het me

deze campagne op hoeveel mensen beginnen over de leefbaarheid van

hun buurt. Als je doorvraagt, gaat het dan vooral om onveiligheid,

asociaal gedrag en gebrekkige integratie.

Het blijft me intrigeren dat deze onderwerpen nog geen vier jaar geleden

in de verkiezingen centraal stonden en je nu eigenlijk alleen de PvdA hier

nog over hoort. Bij integratie is dat misschien te verklaren uit het feit dat

juist CDA en VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen enorm klop heb-

ben gekregen van allochtone kiezers. Misschien dat ze daarom nu niets

meer op het gebied van leefbaarheid en integratie durven te problemati-

seren.

Voor ons geldt in ieder geval precies het omgekeerde. Juist omdat wij

een echte volkspartij zijn, waarin zoveel mensen van verschillende ach-

tergronden zich thuis voelen, zijn wij in staat om wél over dit soort pro-

blemen te praten. Omdat we gesteund worden door de mensen om wie

het gaat, autochtoon en allochtoon. Ik vind het zelf een van de grootste

successen van de Partij van de Arbeid dat daar waar we klop kregen in

2002 omdat we over allerlei problemen niet spraken, we nu de enige

grote partij zijn die dat op een geloofwaardige manier wél kan doen. 

Laten we daar dan ook een sterk punt van maken in onze campagne.

Door partij te kiezen voor actieve vrijwilligers die hun buurten leefbaar

willen houden en tegen de asocialen. Door gebrekkige integratie

onverbloemd te benoemen en meteen met oplossingen te komen. Door

onzichtbare ouders zichtbaar te maken en hen aan te spreken op hun

verantwoordelijkheden. Door korte metten te maken met overlast en

intimiderend gedrag in de publieke ruimte, door te pleiten voor meer

buurtagenten en door ervoor te zorgen dat ze meer tijd op straat door

kunnen brengen. Door van probleemwijken weer kansenzones te

maken. Zodat succesvolle mensen er niet wegtrekken, maar er juist naar

toe komen. Zou daar het alledaagse leven van heel veel mensen niet

gewoon een stuk prettiger van worden?

Wouter Bos, Fractievoorzitter

Foto Hollandse Hoogte column


