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Sterk en sociaal

7 maart: Provinciale
Statenverkiezingen!

Nieuw in de Kamer:
‘Ik dacht ik zit erbij!’

Hoe wordt Nederland
weer diervriendelijk?

Anita Andriesen (49),
PvdA-lijsttrekker voor
de provincie Fryslân
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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 Peter
Brendel (48), fractievolger en campagnevoerder in Deventer.

Peter is veiligheidsman langs het
spoor, al 25 jaar getrouwd en heeft
twee dochters. Aan lid worden van
een andere politieke partij heeft Peter
nooit gedacht, hij voelt zich thuis bij
de PvdA. Sinds een paar jaar is hij ook
intensief bij zijn afdeling betrokken.
Als fractievolger volgt hij de
ontwikkelingen in de raadsfractie en
stimuleert hij de deelname van leden
aan de lokale politiek.

‘Ik ben al veel langer lid van de PvdA,
maar vanaf 2003 ben ik ook zeer actief lid.
Ik kom echt uit een arbeidersgezin. Het is
me met de paplepel ingegoten en dat blijft
je bij; waar je wortels gaan, daar groei je
verder. Ik vind het heel belangrijk om me
betrokken te voelen, het gevoel te hebben
dat je mensen echt kunt helpen. Soms is
dat moeilijk. Want politiek bedrijven bete-
kent ook keuzes maken, je kunt niet alles
voor iedereen doen. 

Ik vind de veelzijdigheid van de politiek
heel leuk, ik kan moeilijk stilzitten. Het zit
in mij, dat betrokken zijn bij anderen. Ik
vind het fijn dat ik dat in de PvdA tot
uiting kan brengen. Dat hoeft van mij niet
zo zeer landelijk. Het landelijke politieke
nieuws volg ik ook wel, maar dat staat
toch verder van je af. Hier in Deventer ken
je de lokale problemen. En je kent elkaar,
we zijn een hechte groep. Daardoor
communiceren we als afdeling ook
duidelijker.

In mijn functie van fractievolger draai ik
echt volledig mee met de fractie. Daarvoor
lees ik ontzettend veel en geef daar dan
een duidelijk signaal over aan de fractie.
Ook ben ik coördinator van onze maande-
lijkse afdelingsactiviteiten op de markt in
Deventer. En zit ik in de netwerkcommis-
sie, die is ingesteld om verschillende sig-
nalen uit Deventer op te pikken. Dat is
vooral praten en luisteren. Het is leuk om
te merken dat mensen me weten te vin-
den, op straat of in de buurt.

Wat ik wel gemerkt heb, zowel in de buurt
als in de campagne, is dat het heel moei-
lijk is om de jeugd te bereiken. Ze zijn wel
betrokken, maar kijken vaak heel anders
tegen de politiek aan. Ze zijn vaak onge-
duldig, ze realiseren zich soms te weinig
dat het tijd kost om dingen te bereiken.’

Elke maand
op de markt

de rode loperTekst Ottolien van Rossem
Foto Tessa Posthuma de Boer
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Het roer moet om
Namens het partijbestuur wens ik alle lezers
van Rood een gelukkig 2007!
2006 was een bewogen jaar voor de PvdA. We
begonnen sterk, met een schitterende over-
winning bij de gemeenteraadsverkiezingen in
maart. Helaas lukte het niet de voorsprong op
het CDA vast te houden, en moesten we in
november genoegen nemen met 33 zetels –
een verlies van negen zetels. Die fors tegen-
vallende uitslag betekende dat we afscheid
moesten nemen van een aantal uitstekende
Kamerleden en dat een aantal nieuwelingen
voorlopig toch nog op de reservebank plaats
moet nemen. Hoe kan het dat we in krap zes
maanden tijd zoveel aanhang zijn kwijtgeraakt?
Op die vraag gaat een commissie onder leiding
van Ruud Vreeman (zes vrouwen en vier man-
nen) een antwoord formuleren. In dit nummer
van Rood neemt Thomas von der Dunk alvast
een voorschot. Gelukkig werd het jaar wel
afgesloten met ledenwinst. 
Ondertussen gaat het werk gewoon door. Als u
dit leest, zijn de onderhandelingen voor een
nieuw kabinet met CDA en ChristenUnie waar-
schijnlijk nog in volle gang, tenzij al in een

vroeg stadium is gebleken dat sprake is van
onoverbrugbare verschillen. Eén ding is zeker:
de PvdA is bereid verantwoordelijkheid te dra-
gen maar zal alleen deelnemen aan een nieuw
kabinet als er echt een andere koers wordt geva-
ren. Het roer moet om, Nederland kan en moet
socialer. En dat lukt niet alleen in Den Haag:
daar is ook een sterke PvdA in de provincies en
de Eerste Kamer voor nodig. Dus voeren we
de komende weken nog een keer keihard
campagne, onder aanvoering van onze twaalf
provinciale lijsttrekkers en Han Noten, onze
lijsttrekker voor de Eerste-Kamerverkiezingen.
Ik schrijf deze column op nieuwjaarsdag, op
Tegel, een van de vliegvelden van Berlijn. Hier
heb ik met vrienden oud en nieuw gevierd.
Sinds 1 januari is Berlijn ook de officieuze
hoofdstad van de Europese Unie, want
Duitsland bekleedt de eerste helft van dit jaar
het voorzitterschap van de Europese Unie.
Ook voor Europa wordt 2007 een belangrijk
jaar. De Duitsers zullen proberen de Europese
Grondwet nieuw leven in te blazen. Dat lukt
alleen als ook goed geluisterd wordt naar de
landen waar een meerderheid van de bevolking

tegen heeft gestemd: Nederland en Frankrijk.
In december vond in Porto het congres plaats
van de Partij van de Europese Sociaaldemo-
craten, de PES. Daar werd gepleit voor een
‘nieuw, sociaal Europa’ waarin niet de markt,
maar de mens centraal staat. Het neoliberale
Europese project is voorbij, zei Ségolène Royal,
presidentskandidaat van onze Franse zuster-
partij Parti Socialiste. Als zij dit jaar de verkie-
zingen wint, waait binnenkort in Europa een
andere wind. 

Michiel van Hulten 
voorzitter@pvda.nl

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn voorbij en de volgende dienen zich
alweer aan: die voor Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Ofwel: opnieuw aan de
slag voor een sterker en socialer Nederland!
Is de landelijke politiek voor velen bekend terrein, de regionale politiek is dat
minder. Jammer, want de provincie is wel van belang. Zij gaat namelijk over uw
directe leefomgeving, zoals openbaar vervoer op loopafstand, voldoende betaalbare
woningen en werk voor jongeren in de provincie. En bovendien kiest zij de leden
van de Eerste Kamer. Dus heeft dit nummer van Rood een provinciaals tintje.
Met aandacht voor provinciaalse inhoud en provinciaalse personen. Vrouwen om
precies te zijn. Want de PvdA kan er trots op zijn dat zes van de twaalf PvdA-lijst-
trekkers voor Provinciale Staten vrouw is.
De verkiezingen voor Provinciale Staten en de Eerste Kamer zijn belangrijk. Ook
belangrijk is de formatie. Wouter Bos vertelt u er meer over in zijn column. Zou er
al een regeerakkoord zijn als u dit leest? De PvdA doet alleen mee als Nederland
een nieuwe koers gaat varen in de richting van een samenleving die duurzaam
houdbaar is en waar solidariteit niet als kostenpost wordt beschouwd. In elk geval
kunnen onze 21 ervaren en 12 nieuwe Kamerleden hun sociale stempel drukken
op het verdeelde Nederland dat we nu kennen. Drie van de nieuwe Kamerleden
stellen we aan u voor. Zij kwamen in de Kamer na een zware verkiezingsstrijd met
teleurstellend resultaat. Negen zetels verlies: hoe kan dat? Thomas von der Dunk
doet een gooi naar het antwoord op die vraag. Wij bedanken vooral alle vrijwilligers
die zich voor de campagne hebben ingezet. En die dóórgaan. Die vol goede moed
opnieuw campagnevoeren voor een goed resultaat voor de PvdA op 7 maart!
Laat van u horen. Breng uw stem uit!

De redactie, rood@pvda.nl
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Gelukszoekers
Ik ben blij met het feit dat mevrouw Verdonk het
hoofd heeft moeten buigen. Het werd tijd dat we
weer een beetje sociaal worden in dit land. Ze
roept altijd de naam van de heer Cohen als
maker van het asielbeleid als ze in het nauw zit,
en andere keren pronkt ze met haar ‘veren’.
Volgens de heren Zalm en Rutte heeft
Balkenende het beleid van de VVD uitgevoerd.
Prima, dat vond iedereen asociaal en ze zijn nu
lekker uit zicht. Vooral door hoe mevrouw
Verdonk haar beleid heeft gevoerd.
De heer Rutte noemt asielzoekers gelukszoekers.
Gelukszoekers waren de Nederlanders die in de
jaren 60 en 70 naar Canada en Australië zijn
gegaan. Asielzoekers hebben het heel moeilijk.
Ik heb het van dichtbij meegemaakt met een
kennis, het is heel erg triest.
Nogmaals mijn complimenten en bedankt
namens alle asielzoekers.

M. Cleveringa-Pieter

Mediacratie
Het is vreemd dat Wouter Bos zo jubelt over het
bereikte akkoord. Het is diep en diep treurig wat
zich in Den Haag heeft afgespeeld en waar ook
de PvdA verantwoordelijk voor is. Ten eerste was
het dubieus om de zaak van de asielzoekers ter
discussie te stellen. Zoals de éminence grise
Schutte al opmerkte: de regering regeert en de
Kamer controleert. Maar dit terzijde.
In een voortreffelijke bijdrage in Trouw analyseer-
de Goslinga de gehele gang van zaken in het

Cartoon Floris Oudshoorn

Verdonkdebat. Hij vergelijkt daarin democratie
met mediacratie. In de mediacratie gloriëren de
Verdonks, de Wildersen, de Fortuyns en tot de
gemeenteraadsverkiezingen onze eigen Wouter
Bos. Men ontleent macht aan de populariteit en
heeft lak aan democratische regels. De belang-
rijkste democratische regel is dat een minister
opstapt als een motie van afkeuring is aangeno-
men. In de mediacratie lach je om een dergelijke
motie en blijf je gewoon zitten. Er wordt vaak
gezegd dat Verdonk de VVD gijzelt en ook het
CDA in een innige omhelzing klemt.
Helaas moet daar nu ook het parlement aan
toegevoegd worden. Want het is toch een onge-
hoord schandaal dat de Kamer haar hiermee laat
wegkomen. Door dit soort gebeurtenissen ver-
liezen mensen het geloof in de politiek. Bos had
moeten zeggen: als zij niet vertrekt, onder-
handelen wij niet meer in de formatie. Desnoods
nieuwe verkiezingen. Een principieel punt maken
van de instandhouding van de democratie!

Garth Sylbing

Bezorgd over de
huurtoekomst
De politiek van het moment volgend, valt me op
dat de nieuwe Tweede Kamer weliswaar veel
items naar voren brengt, zoals het asielbeleid en

de no-claim in de zorg, maar hoor ik niets van
het item van de huurbescherming. Daar maak ik
me veel zorgen over. Gaat de PvdA stappen
ondernemen om de vergevorderde plannen van
het vorige kabinet ongedaan te maken, en de
huurbescherming te handhaven? Dus met
andere woorden, alsjeblieft geen liberalisering.
Dit schrijft een niet rijke huurder, die zeer
bezorgd is over de nabije toekomst.

Miriam van Zelst

Reactie PvdA Tweede-Kamerlid Staf Depla:
De PvdA doet alleen mee aan een nieuw kabinet als
het CDA bereid is de steven duidelijk naar links te
wenden. Een onderdeel hiervan is dat de huurlibera-
liseringwet (de huurprijzen vrijgeven van 20% van
de huurwoningen) níet doorgaat. Dat hebben we in
de verkiezingscampagne beloofd. De huurwet van
het vorige kabinet leidt tot hogere woonlasten. Dat
is ongewenst en nergens voor nodig. Als de huren
stijgen worden er niet meer woningen gebouwd.
Geldgebrek is niet de reden dat corporaties onvol-
doende huizen bouwen. Wel leidt liberalisering van
de huren tot meer wijken voor de rijken en wijken
voor de armen. Daarom willen we een andere huur-
wet. Een huurbeleid waarbij de woonlasten gemid-
deld niet harder stijgen dan de inflatie. Een huur-
beleid dat energiebesparing stimuleert, mensen
meer keuzevrijheid geeft en doorstroming en
gemengde wijken bevordert. Dat is onze inzet voor
een nieuw kabinet.

Geen statiegeld op blik
Voordat u statiegeld op blik wilt gaan heffen
vraag ik u eerst eens op de fiets door Duitsland
te gaan of daar te skaten. Op de blikjes staat vijf-
tig eurocent statiegeld, en op glas slechts acht
eurocent. Gevolg: er worden daar geen blikjes
meer verkocht. De straten liggen bezaaid met
glasscherven, vooral bij hangplekken en snack-
bars. Fietsen langs een hangplek betekent een
lekke band, vallen met skates een hand vol bloed.
De Duitsers krijgen onder andere daarom steeds
meer een hekel aan de Grünen. Belasting op
afval heeft tot gevolg dat men afval dumpt in de
natuur. Als de maaier er langs is geweest is het
net een grote vuilnisbelt langs de wegen. Bedenk
dus goed de voor- en nadelen. Zoals Deming en
Duran al zeiden: meten is weten en gissen is
missen. En zoals Plato 2500 jaar geleden al zei:
elk voordeel heeft zijn nadeel (later nagezegd
door de heer Cruyff). 

Nico Duivenvoorde, Uithoorn

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

’De kiesraad is helder: we hebben onze nederlaag te wijten aan het slechte
resultaat in Brabant: Zes van de acht zetels verschil tussen CDA en PvdA zijn
gemaakt in Brabant. We kunnen dat onszelf aanrekenen. De afgelopen vier
jaar is het ons in Brabant te weinig gelukt om aansprekende Sociaal-Demo-
craten voor het voetlicht te krijgen. We hebben te weinig geïnvesteerd in het
profileren van Brabantse kandidaten. Dat is zelfs zo slecht gelukt, dat er met
moeite Brabantse kandidaten op onze verkiezingslijst te plaatsen bleken. De
komende jaren zullen we er in Brabant hard aan moeten gaan werken om
deze mensen op te sporen en te enthousiasmeren voor het Kamerwerk.
Alleen de hand in eigen boezem geeft mogelijkheden tot verandering!’

Hans van Iersel (50) woont in Tilburg en is staf-
medewerker bij een reïntegratiebedrijf 

Nederlaag is in Brabant geleden

Tekst Michiel Reijnen Foto’s De Beeldredaktie

Alleen in een kabinet met de SP

Peter Leenders (51) is automonteur en woont in Groesbeek 

In het PvdA Forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-
leden over een actueel en relevant onderwerp. Dit keer de
Tweede-Kamerverkiezingen:  

‘22 november 2006 is geweest, de stemmen
zijn geteld. Wat vindt u van de uitkomst?’

‘Ik ben net als veel anderen teleurgesteld over de uitslag. Toch wil ik partij-
bestuur en fractie vragen om rust te creëren. We moeten echt proberen in
de regering te komen. Hoe je de uitslag ook leest: het moet in Nederand
socialer. Daar heb je de PvdA bij nodig. We moeten onze punten proberen
te wezenlijken maar ook duidelijk kiezen voor compromissen als die
nodig zijn; we kunnen niet weer een formatie laten mislukken. Sluit niet
meteen een partij uit en ga ook niet meteen zeggen dat je zonder de SP
niet in een regering gaat zitten. De PvdA heeft vaak laten zien dat zij juist
door te regeren meer duidelijkheid kan verschaffen dan in de oppositie
het geval is. Kok is immers ook in een kabinet met Lubbers gestapt! Laten
we die stap op een goede manier zetten zonder ons zelf te verliezen.’

Stella Spiro (48) is personeelsfunctionaris en woont in Voorburg

Probeer in de regering te komen

PvdA forum

’Negen zetels verlies, onvoorstelbaar maar waar! Hoe is het mogelijk dat
onze partij, met een goed verhaal, in een half jaar tijd zoveel verliest? De kie-
zers zijn nog steeds op drift, dat blijkt. De winst is dat een rechtse regering
is uitgesloten. Het kan alleen maar verder met links en dat is pure winst
tegenover de vorige keer: het moet anders, beter, socialer! De PvdA zal zich
gezien het verlies terughoudend moeten opstellen. We kunnen alleen maar
in een kabinet stappen waarin in eerste instantie tenminste ook de SP komt.
Zo was het drie jaar geleden met de LPF, daar kon het CDA toen niet onder-
uit. Nu kan het CDA niet onder de SP uit. Laat het CDA dus eindelijk tonen
dat het ook nog een sociaal gezicht heeft.’



economische ontwikkeling gaan prima samen! Ik vind dat je ondernemers
de ruimte moet geven, maar dat je ook iets van ze mag vragen. Legt een
ondernemer een recreatiepark aan, dan kost dat groen. Als hij of zij op een
van de mooiste plekjes van Fryslân een bedrijf begint, moet dat in een
verhouding van 1:3 worden gecompenseerd. Dat stimuleert het maat-
schappelijk bewustzijn. We hebben hier goud in handen! Juist in Fryslân
moeten we ervoor zorgen dat het geen Randstad wordt. Want ook hier is
een omslag in het denken gekomen. Vandaar dit manifest. Maar liefst vijf
ministeries, wij als provincie, alle gemeenten, 30 maatschappelijke organi-
saties en vele andere Friese instanties hebben het medeondertekend.’

DRAAGVLAK
Van haar 19e tot haar 27e werkte en woonde Anita in Den Haag. Toen ze
terugkeerde naar Friesland zag ze pas hoe bijzonder haar provincie is. En
ontstond de diepe behoefte al dat moois te behouden. Ze ging om de tafel
met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, maar ook met
boeren en natuur- en milieuorganisaties. Om draagvlak te creëren voor het
manifest en het nieuwe streekplan. ‘Ik heb in die tijd handige eigenschap-
pen ontwikkeld,’ aldus Anita. ‘Goed luisteren, makkelijk praten, en op men-
sen afstappen. Ik leerde draagvlak organiseren. Dichtbij, en tussen men-
sen. Ik leerde werkelijk contact te maken. Dat is zo belangrijk!’

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN
De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen eind vorig jaar is voor veel
provincies van invloed op de Provinciale Statenverkiezingen. Zelfs in
Friesland, met haar sterke sociaal-democratische traditie. Anita: ‘De lande-
lijke politieke verhoudingen maken het ons deze campagne wel moeilijk.
70 tot 80% van de provinciale stemmers doet ‘1 op 1’ mee met de lande-
lijke verkiezingen. Fryslân is rood gekleurd; de PvdA wint hier altijd meer
dan in de rest van het land. Of we verliezen minder. Maar we hebben er
duidelijk last van dat het landelijk gezien minder gaat.’ Friezen hebben echt
iets met de provincie. Anita: ‘In Fryslân hebben de mensen veel binding
met elkaar. Wij kennen veel vrijwilligerswerk. Friezen houden nog echt
rekening met elkaar. Het is een overzichtelijke, eigenwijze provincie waar
mensen echt iets met het provinciale bestuur hebben omdat we veel voor
ze kunnen betekenen. Fryslân heeft maar liefst 400 dorpen, allemaal met

6 ROOD februari 2007

Anita foar Fryslân: ‘Wij
hebben goud in handen’

V
erantwoordelijkheid nemen, opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving, maar ook: natuur, milieu, landschap en dieren.
Dat zijn de normen en waarden waarmee ik ben opgegroeid en
waarmee ik werk.’ Anita Andriesen, lijsttrekker voor de Provin-
ciale Statenverkiezingen in Friesland sprak in haar lijsttrekkers-

speech over ‘mensen als maatstaf voor politiek handelen’ en heeft als
gedeputeerde niet alleen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, maar
ook platteland, landbouw en natuur in haar portefeuille. Anita: ‘Ik word in
Fryslân de ‘moeder van alle kieviten’ genoemd. Dat vind ik heel bijzonder.
Omdat ik er persoonlijk voor heb gezorgd dat het eieren rapen doorgaat,
maar we tegelijkertijd de nesten beschermen. Fryslân is een belangrijke
provincie voor de opvang van weidevogels, die hebben het heel moeilijk.
De natuur is belangrijk. Daar moeten we samen zuinig op zijn.’

INVESTEREN IN GROEN
Met het behoud van het unieke Friese landschap in haar achterhoofd, lan-
ceerde Anita Andriesen een streekplan dat dit jaar al wordt uitgevoerd. Een
manifest met uitgangspunten over de kwaliteit van de Friese ruimte:
Romte; Het Friese landschap van de toekomst.* Anita: ‘Hierin geven we
economische ontwikkelingen aan die allemaal bepaald worden door rand-
voorwaarden vanuit natuur en milieu. Investeren in het Friese landschap en

Friesland is prachtig. Toch kan ook Nederlands meest ruime en groene provincie beter.

‘Het moet hier geen Randstad worden!’ zegt Anita Andriesen (49), PvdA provincie-

lijsttrekker voor Friesland. Ze stelt in al haar plannen de kwaliteit van de Friese ruimte

centraal. Een zelfbewuste boerendochter met grootse plannen voor haar Fryslân. 

interview Tekst Daniëlle van der Wekken  Foto Tessa Posthuma de Boer

‘

De volksvertegenwoordiging in de provincies wordt Provinciale Staten
genoemd. Eens in de vier jaar worden hiervoor verkiezingen gehouden.
De leden van Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast
en controleren de uitvoering daarvan. Het aantal leden van Provinciale
Staten hangt af van het aantal inwoners van een provincie. Eens in de
vier jaar kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste
Kamer. Ook kiezen de statenleden het dagelijks bestuur van de provin-
cie: Gedeputeerde Staten. Voorzitter van zowel Provinciale Staten als
van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koningin.

Wat zijn Provinciale Staten?
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minder dan 2000 inwoners. Dat is uniek. Die dorpen met veel vrijwilligers-
werk en kleinschalige wensen voor woningbouw moet je koesteren, dus
steunen als provincie. Zo voeren we er al dertig jaar een ‘dorpshuizenbe-
leid’. En als er negen nieuwbouwwoningen worden gebouwd, zorgen we
dat daar ook huizen voor starters en ouderen bij zitten. Die dorpen moeten
echt leefbaar blijven.’
Als provincie kun je soms een beetje over gemeenten heenkijken. Dat is
handig. ‘Gemeenten en provincie bijten elkaar niet,’ zegt Anita. ‘Ze gaan
zelfs heel goed samen. Kijk maar naar ons manifest. Alles gaat in Fryslân
letterlijk op z’n elf-en-dertigst maar alles gebeurt in ieder geval zorgvuldig.
En menselijk. Luisteren naar wat er speelt en daar beleid op maken. Dat is
het verhaal van de menselijke maat!’ 

REGIONALE CAMPAGNE
Anita vindt bij het campagnevoeren in Fryslân de regionale component van
onschatbare waarde. ‘Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen hebben we
een eigen tv-spot met Foppe de Haan (trainer Jong Oranje en ex-profvoetbal-
ler bij o.m. SC Heerenveen, nvdr) boven de landelijke spotjes verkozen. Dat
was enorm succesvol. Campagnevoeren moet hier, niet daar – in Den
Haag! In Fryslân stemt men betrekkelijk trouw. De SP krijgt hier minder
voet aan de grond. Marijnissen heeft zich daar wel eens over beklaagd.
Fryslân kent een sterke sociaal-democratische traditie. Het CDA, en het
landelijk beleid van de afgelopen jaren wordt hier niet sociaal bevonden.’

CAMPAGNETIP
Anita heeft maar één belangrijke tip voor een geslaagde provinciale verkie-
zingscampagne: ‘Maak een sterkte-zwakteanalyse en een profiel van je pro-
vincie, van jouw PvdA en van hoe je dat kunt laten ‘scoren’. Stel je profiel
scherp en de kracht van je eigen organisatie. Versterk je sterke kanten, werk
aan je zwakke kanten. De truc is er géén landelijke eenheidsworst van te

maken! Dat spreekt niemand aan. In een stad als Amsterdam of Rotterdam
heb je een heel ander type politici nodig dan bij ons, en óók een andersoor-
tige campagne. Dat spreekt de mensen aan, want dan gaat het over hén.’

DIENSTBARE POLITIEK
De politiek moet dienstbaar zijn aan de samenleving, vindt Anita
Andriesen. ‘De politiek is er niet voor zichzelf, maar om processen in de
samenleving te steunen. Je ziet wel wat er op je pad komt. Je moet het niet
allemaal zelf willen bedenken, je moet ondersteunen en faciliteren. Zorgen
dat alles gewoon dóórgaat, mensen in hun deskundigheid serieus nemen.
Ik vind de PvdA veel te veel een bestuurderspartij. Door de bestuurlijke
kant van Nederland centraal te stellen – rechtstreeks gekozen burgemees-
ters, gemeentelijke herindeling en nu weer het middenbestuur – ben je veel
te veel tijd kwijt aan discussies. Terwijl we moeten werken aan de noden
van mensen, zoals werk, de sociale zekerheid, huivesting, zorg en goed
onderwijs. Die bestuurlijke discussies, daar hebben mensen niks mee.
Praktische problemen, die zien ze graag opgelost.’

FRYSTGE FAGINA MOANOLOGEN
Anita noemt zichzelf een ‘mensenpolitica’. Ze bezoekt heel veel bijeenkom-
sten. ‘Ik word voor van alles gevraagd omdat ik betrokken ben bij mensen.
Laatst heb ik zelfs een gastrol gespeeld in de Frystge Fagina Moanologen!
Hield ik een monoloog in mijn eigen streektaal, het Bildts. Ik ben voor alles
in, wil overal mijn gezicht laten zien. Van de week had ik… (rekent hardop)…
direct contact met 1000 mensen in vier dagen!’
Ze heeft nooit geweten dat ze zo gemakkelijk op mensen af kon stappen.
‘Ik kies voor de straat, en ben blij dat ik die onbevreesde houding heb
kunnen ontwikkelen. Ik ben sinds 1995 statenlid en heb ook al in de
Waddenraad gezeten, maar toen ik voor ’t eerst in het openbaar sprak,
scheet ik echt alle kleuren! Maar dat leert snel.’

‘De politiek moet dienstbaar
zijn aan de samenleving.’



willen. Zorg dat mensen mij vertrouwen.’ Vertrouwen is een belangrijke
factor geworden binnen de politiek. Anita: ‘De inhoud is bij ons altijd
goed geweest, maar we waren te weinig ‘gezellig’. Het gaat in de politiek
eigenlijk alleen nog maar om mensen. Maak daar gebruik van! Voer een
persoonlijke campagne, dat wérkt. Dat hebben we in Fryslân al vaak
bewezen en ik hoop dat in maart opnieuw te laten zien.’

ZIEK
Op 8 april 2006 werd Anita gekozen als lijsttrekker voor de provincie
Fryslân. Wat een vanzelfsprekendheid had moeten zijn, werd een zwaar
beladen keuze. Vier dagen tevoren kreeg ze het nieuws dat ze onge-
neeslijk ziek was geworden. ‘Ik heb in 2003 borstkanker gekregen en die
is nu uitgezaaid. Daar zijn geen genezende behandelingen voor; wat de
artsen voor me kunnen doen, is tijd organiseren.
‘Mijn leven is ingewikkelder geworden. Het moeilijkste nog in relatie tot
onze kinderen. Het is voor mij niet realistisch te denken dat ik oma zal
worden. Dat is heel moeilijk te accepteren.
‘Mijn ziekte kleurt mijn leven anders in. Ik leef intenser, veel bewuster.
Alle dagen zijn een feest, mijn leven heeft zoveel kwaliteit! Ik maak heel
bijzondere dingen mee, in relatie tot mensen. En ik weet echt wat het
belangrijkste in mijn leven is: niet de politiek, maar mijn man en mijn
drie kinderen.’ (Anita is 30 jaar getrouwd met Sytze Keizer en heeft drie
zoons van 16, 14 en 12 jaar oud, nvdr)
Statistisch heeft ze zeven jaar. ‘Het kan best het dubbele of driedubbele
worden. Maar het kan ook over twee jaar gebeurd zijn. Ik heb intussen
geleerd met die onzekerheid te leven. Ik weet dat ik, als ik alleen maar zit
te piekeren, onverantwoord met m’n tijd omga. Ik word in Amsterdam
behandeld, in het Anthonie van Leeuwenhoek. Daar zitten zulke knappe
dokters. Ik mag ervan uitgaan dat ze m’n ziekte onder controle hebben; ik
ben nog lang niet uitbehandeld. En juist nu, in deze situatie, heb ik een
grote drive om nog dingen voor Fryslân te doen, ik heb een visie!’

TOEKOMST
Anita werd die 8e april wel tot lijsttrekker gekozen, maar haar toespraak
De toekomst van Fryslân; Fryslân in 2030 kon ze niet houden. Anita: ‘Ik
dacht: je moet mij nu niet vragen een toespraak te houden over Friesland
in 2030, want daar zal ik waarschijnlijk niet bij zijn. Toen was ik heel
emotioneel. Nu heb ik mijn ziekte zover verwerkt dat ik kan zeggen: er is
in ieder geval niemand die mij kan beschuldigen van het feit dat ik het
allemaal voor mezelf, uit eigenbelang doe: ik doe het voor jullie!’ (lacht)
‘Je moet het toch een plekje geven, anders kun je niet functioneren. En
dat doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Ik heb er voor gekozen
open te zijn over wat me overkomt. Ik merk dat mensen die openheid
prettig vinden. Dat je kanker kunt hebben en toch gewoon je publieke
functie vervult, dat je niet aan de kant gaat.’
Op 1 mei vorig jaar, op de Dag van de Arbeid, hield ze haar verhaal over
de toekomst van Friesland alsnog. Sindsdien voert ze stevig campagne
en is ze klaar voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. ‘Het
werk heeft voor mij een andere functie gekregen. Het is nu ook afleiding,
en dat gun ik mezelf. Door te werken kan ik me tegen de ziekte verzetten.
Ik wil nog zoveel met Fryslân! Dus helpen we elkaar: ik help Fryslân en
Fryslân helpt mij.’  

* Romte; het Friese landschap van de toekomst is uitgegeven door de provincie Fryslân

en de Friese Pers Boekerij. In Romte vertellen prominenten, kunstenaars, artiesten,

politici en vertegenwoordigers van Friese organisaties in woord en beeld wat de Friese

ruimte voor hen betekent. Romte wordt ingeleid door Anita Andriesen en is in

beperkte oplage verkrijgbaar voor € 14,50 bij uw boekhandel. ISBN: 90 330 0587 5 /

978 90330 0587 9.
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MANNENBOLWERK
In 2002 werd Anita gedeputeerde. De toenmalige Friese PvdA-fractie-
voorzitter wilde ook gedeputeerde worden. ‘Ik won de stemming met 8:5
omdat ik als statenlid al een behoorlijke reputatie onder de mensen had
opgebouwd. Maar Fryslân is traditioneel, het is echt een mannenbolwerk.
Ik ben de enige vrouw in Gedeputeerde Staten. Gelukkig gaat dit ver-
anderen: de nummer twee bij ons is ook een vrouw en de lijst bestaat
voor meer dan 50% uit vrouwen!’

ANITA FOAR FRYSLÂN
De PvdA is een partij die tussen de mensen staat. Dat draagt Anita van
harte uit. Maar in Fryslân is ze er vooral voor de provincie. ‘Voor de
mensen hier ben ik meer Anita dan PvdA.’
Anita Andriesen is al 20 jaar lid van de PvdA en ‘hartstikke rood’. ‘Maar ik
kies er in campagnetijd voor de nadruk te leggen op ‘Anita foar Fryslân’.’
Daarmee kan ik mensen van andere partijen ook aanspreken, en dat is
heel handig voor het bereiken van mijn idealen.’ Ze heeft een persoonlijke
‘steunlijst’ opgezet die haar morele support geeft en haar manier van
werken naar buiten toe bevestigt: tussen en met mensen.

STEUNLIJST
Anita: ‘Op mijn steunlijst staan zo’n 100 mensen van allerlei pluimage
die mij steunen tijdens de campagne. Het begon tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen (maart 2006, nvdr) met Foppe de Haan, een echte
autoriteit bij ons.’ Enkele weken later had Anita via haar netwerk al een
heleboel mensen opgetrommeld. Onder hen: Jeltje van Nieuwenhoven,
Edwin Rutten, Nynke Laverman en Ids Postma. Anita: ‘Maar er staan ook
tien boeren op. Een van hen is de oud-voorzitter van de Friese LTO, een
echte CDA’er. Intussen staat er ook een Friese VVD-burgemeester op.
Hoe dat kan? Omdat ze het niet voor het landelijke beleid of het PvdA
partijprogramma doen, maar zeggen: we doen het voor joú en jóuw
manier van besturen.’
Het heeft ongetwijfeld te maken met haar manier van werken en haar
open houding naar mensen toe. ‘Ik verplaats mijzelf echt in wat mensen

De leden van de Eerste Kamer worden op 29 mei aanstaande geko-
zen door Provinciale Staten. De lijsttrekker van de PvdA-
fractie in de Eerste Kamer werd eind vorig jaar al gekozen via een
ledenraadpleging. Het werd, voor de tweede keer, HHaann  NNootteenn::
‘Ik heb me vorig jaar opnieuw gekandideerd, omdat ik het leuk, inte-
ressant werk vind. Het is ongelooflijk spannend en intellectueel om
wetten te toetsen op uitvoerbaarheid en op de Grondwet. Beleid en
uitvoering komen heel dicht bij elkaar. Ik vind het ook belangrijk
werk: het doet er echt toe. De effecten voor de buitenwereld zijn
vaak klein, maar het is wel belangrijk voor wie het aangaat – voor op
wie een wet van invloed is.’
‘Het fenomeen ‘ledenraadpleging’ vind ik een mooie vorm van
directe democratie. Maar deze ledenraadpleging vond ik een vorm
van gedwongen democratie. Wim (van der Noordt – tegenkandidaat,
nvdr) en ik werden er doodnerveus van: zouden er wel genoeg men-
sen stemmen? Deze verkiezing leefde helemaal niet bij de mensen.
Wij zijn volstrekt onbekende kandidaten. En dat is ook de bedoeling:
mensen in de Eerste Kamer hoeven zich niet te onderscheiden.’

Han Noten, Fractievoorzitter Eerste Kamer:

‘De Eerste Kamer doet er echt toe’
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Naar aanleiding van het verlies bij de
verkiezingen van 22 november jl. heeft
het partijbestuur een commissie inge-
steld onder leiding van oud-partijvoor-
zitter Ruud Vreeman. Deze commissie
zal de gebeurtenissen analyseren en
bouwstenen aanreiken voor de inhou-
delijke en organisatorische koers van de
PvdA na de formatie van het nieuwe
kabinet. Daarbij staan de volgende
vragen centraal:

Welke politiek-maatschappelijke uit-
leg valt te geven aan de verkiezings-
uitslag van 22 november 2006 – ook
in het licht van de motieven van kie-
zers om anders te kiezen, en uitsla-
gen van andere recente verkiezingen
zoals voor de gemeenteraden en
Provinciale Staten en van het referen-

dum over de Europese Grondwet? 
Wat zegt, tegen deze achtergrond, de
verkiezingsuitslag van 22 november
2006 over de sterkten en zwakten
van de PvdA rond bepaalde onder-
werpen, kiezersgroepen en regio’s?
Hoe beoordeelt de commissie in
deze context de (strategische en poli-
tieke) opstelling van de PvdA voor, tij-
dens en na de verkiezingscampagne?
Welke lessen voor de toekomst
kunnen, gezien bovenstaande en in
het licht van de in 2002 in gang
gezette partijvernieuwing, worden
getrokken? 

De commissie is samengesteld uit tien
partijleden uit verschillende geledingen
van de partij. 

M.m.v. Ottolien van Rossem, Jan Schuurman Hess, Daniëlle van der Wekken Foto Hollandse Hoogte

Den Uyl-lezing
Op maandag 18 december 2006
werd de 18e Dr. J.M. den Uyl-lezing
uitgesproken door Margo
Trappenburg. Het onderwerp van
haar lezing was ‘De ethiek van de
publieke sector’. Trappenburg is
universitair hoofddocent bij de
Utrechtse School voor Bestuurs- en
Organisatiewetenschappen. Daar-
naast bekleedt ze een bijzonder
hoogleraarschap Patiënten-
perspectief aan het Instituut Beleid

en Management van de Gezond-
heidszorg. Trappenburg houdt zich
bezig met ethische kwesties in de
gezondheidszorg. Euthanasie,
abortus, prenatale diagnostiek,
verdelingsvraagstukken, patiënten-
rechten, en de zin en onzin van
‘vraagsturing’.

De Dr. J.M. den Uyl-lezing is
gepubliceerd. Meer informatie:
www.pvda.nl/rood

Na Frans Weisglas heeft de Tweede Kamer nu weer een
vrouw aan het roer. PvdA Tweede-Kamerlid Gerdi Verbeet
is op 6 december 2006 gekozen tot voorzitter. Na drie
rondes versloeg zij Maria van der Hoeven van het CDA
en Henk Kamp van de VVD. Verbeet is de tweede vrouw
in de geschiedenis die Kamervoorzitter wordt. Alleen
PvdA-vrouw Jeltje van Nieuwenhoven ging haar voor.
Verbeet wil zich met ’hart en ziel’ inzetten voor het
Kamervoorzitterschap. Volgens haar kunnen de debatten
’scherper’ en moeten ministers voortaan met ’kraakhel-
dere’ antwoorden komen.
Verbeet heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt, met
name in het beroepsonderwijs en de volwasseneneduca-
tie. Verder organiseerde zij voorlichtingscampagnes voor
de overheid, die gericht waren op het vergroten van het
aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onder-
wijs. Gerdi Verbeet werd in 1994 politiek adviseur van
staatssecretaris Tineke Netelenbos en vervolgens van
fractievoorzitter Ad Melkert. Ze werd in 2001 lid van de
Tweede Kamer. 

Commissie
analyseert
het verlies

Mevrouw de voorzitter

kort

De komende jaren is er in de Europese Unie
twee maal zoveel geld beschikbaar voor onder-
wijs en gezondheidszorg in ontwikkelings-
landen dan tot dus ver. Het besluit van het
Europees Parlement betekent een groot poli-
tiek succes voor Max van den Berg, die zich
hier jarenlang voor heeft ingezet. Hij onder-
handelde namens de sociaal-democratische
fractie intens met de Europese Raad en de
Europese Commissie over een koerswijziging

van het ontwikkelingsbudget. Dat werd van
oudsher ingezet voor grote infrastructurele
werken, zoals nieuwe wegen. 
Met het nieuwe beleid worden de Millennium-
doelstellingen centraal gesteld. Rond de eeuw-
wisseling werd immers door wereldleiders aan
alle kinderen en armen in de wereld beloofd
dat voor hen uiterlijk in 2015 onderwijs en
basale gezondheidszorg beschikbaar zou
komen. In totaal stelt de Europese Unie voor

deze doelen nu jaarlijks 2,5 miljard euro
beschikbaar. Max van den Berg, delegatieleider
van de PvdA in het Europees parlement, heeft
vanaf het begin van zijn mandaat in Brussel
gestreden voor de 45 miljoen kinderen in
Afrika die niet naar school kunnen gaan, en de
meest elementaire gezondheidszorg moeten
ontberen. 

Europa stelt Millenniumdoelstelling centraal

Voor de volledige opdracht
en de samenstelling van de

commissie zie www.pvda.nl/rood. Hier
kunt u ook uw eigen bijdrage voor de
commissie leveren.

U
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Na verloren verkiezingen weet iedereen meestal meteen waarom die
verloren zijn. Deze keer is dat echter minder makkelijk te bepalen
dan in 2002. Politiek is maar beperkt planbaar.

Aan een aantal factoren kon de PvdA weinig doen, zoals de economische
jubelstemming die vanaf Prinsjesdag over Nederland vaardig werd, en alle
voorheen kritische krantencommentaren deed verstommen. Ook vormden
de langdurig irreëel hoge peilingen – die alle partijvernieuwing overbodig
leken te maken – een probleem: het kon alleen maar naar beneden, en zo
ontstond vervolgens een zichzelf versterkend effect. Dat nam nog extra toe
door de neiging van de pers om met de winnaar mee te rennen, in combi-
natie met de huidige commerciële hypecultuur,
waarbij iemand in het voorjaar ‘in’ is, en in het
najaar gedateerd. Waarvan Bos in maart enorm
profiteerde, keerde zich nu tegen hem. Waar hij
toen onkritisch werd bejubeld, kon hij nu bijna
geen goed meer doen.
Maar er zijn natuurlijk ook zaken die de PvdA zich
wel degelijk zelf verwijten kan. Er is een klunzige
campagne in de media gevoerd. Zij straalde een
grote onzekerheid uit, wat zich onder meer in al
die overtollige excuses vertaalde. Voorts bleek de
campagneleiding de tactiek van de tegenstander
niet bijtijds te doorzien en te inflexibel om de
koers geleidelijk aan te passen.
Heeft zij wel voldoende interne tegenspraak durven organiseren? Ieder
mens heeft immers blinde vlekken. De lijsttrekker en de partijvoorzitter zijn
generatiegenoten en geestverwanten. Dat maakt samenwerking makkelij-
ker, maar vergroot ook het gevaar dat hun blinde vlekken dezelfde zijn en
elkaar dus versterken. Dat kan geen enkele organisatie zich veroorloven,
maar een politieke partij nog het minst. Oude rotten à la Margreeth de
Boer en Joop van den Berg, die nu vanuit Buitenhof probeerden bij te
sturen, hadden niet mogen ontbreken. 
Zo faalde de strijd tegen het CDA, dat vanaf het begin Balkenende als
staatsman en Bos als draaikont poogde weg te zetten. Het is toch alge-
meen bekend: Maxime Verhagen op campagne is een gifgas brakend ser-
pent. Daarop dient men niet boos en beledigd te reageren, daar dient men
op voorbereid te zijn. In de coulissen moet dus een geharnaste Sint-Joris
klaarstaan om deze draak onmiddellijk de kop af te hakken en in ene moei-
te door met zijn verbale lans Jan Peter de Pseudo-standvastige te doorbo-
ren. Het is verbijsterend dat diens gebrek aan leiderschap geen campagne-
thema is geworden. Nog de jongste Verdonkcrisis heeft opnieuw geïllus-
treerd, hoe terecht dat zou zijn geweest. De PvdA is soms te netjes.
Even merkwaardig was de houding tegenover de SP: van een grote twee-
slachtigheid. Enerzijds werd niet duidelijk gemaakt waarin de PvdA fors van
de SP verschilt; anderzijds hield de PvdA de SP als mogelijke partner op
afstand. Die combinatie is voor kiezers onbegrijpelijk.
Dit eens te meer, omdat Bos de premiervraag stelde. Als uitdager kon hij
niet hetzelfde doen als Balkenende. Die kon ermee volstaan met zijn coali-
tie voor een meerderheid te gaan – en als dat net niet lukt, zien wij wel ver-
der. Bos durfde daartegen niet de logische tegencoalitie in het veld te bren-
gen, maar bleef onbeantwoorde baltsbewegingen richting CDA maken. Dat

is, als de verkiezingsdatum echt nabijkomt, niet meer vol te houden; daar-
door kwam ook de verwachting dat veel SP-sympathisanten uiteindelijk wel
weer voor de PvdA zouden kiezen, niet uit. De partijtop is blind gebleven
voor de quantumsprong die de SP in maart heeft gemaakt.
Daaronder, en dat verklaart ook de houding van de PvdA, ligt een zeer
groot strategisch probleem. Buigen naar links jaagt kiezers weg naar
rechts, en maakt daarmee het regeerkasteel onbereikbaar.
De situatie is tegelijk geruststellender en moeilijker dan in 2002. Toen was
de kiezer boos op de PvdA, en liep hij over naar rechts. Daarbij was helder
wat de PvdA verkeerd deed. Nu zit de PvdA vooral met een concurrent die

de eigen idealen overtuigender verwoordt. Je kunt
soms ook verliezen zonder het zelf echt slecht te
doen, gewoon omdat iemand het beter doet.
Dat zit hem mede in de persoon van Marijnissen,
waarmee lageropgeleiden zich makkelijker kunnen
identificeren. Bos komt daarentegen, net als de mees-
te PvdA-politici, uit de middenklasse. Dat is uitdruk-
kelijk geen verwijt, maar wel een handicap. De PvdA
belichaamt de hedendaagse ‘diplomademocratie’, en
dat drijft de traditionele achterban snel richting SP. 
Ook maakt de PvdA deel uit van het bonzenkartel in
de (semi-)publieke sfeer van zorg en onderwijs, waar
tal van haar oud-politici net als CDA-ers voortdurend
met ‘het veld’ botsen. Zolang hij dat probleem niet

aanpakt, kan Bos in Den Haag vernieuwen wat hij wil, maar blijft de PvdA
grote groepen potentiële kiezers van zich vervreemden, zoals Beter
Onderwijs Nederland van Ad Verbrugge, wiens uitgangspunten eigenlijk
klassiek sociaal-democratische zijn. Het eigen verleden brengt de PvdA hier
in een moeilijke positie tegenover de ‘brandschone’ SP.
Daarbij komt tot slot het buitenland. Het integratievraagstuk is nog onvol-
doende op zijn internationale consequenties – Turkije! – doordacht, mede
omdat ‘Fortuyn’ aan Brussel voorbij is gegaan. Dat de PvdA niet met de SP
over Europa in debat ging, kwam mede omdat zij weet dat een deel van de
eigen kiezers er net als de SP over denkt. Een grenzenloos ‘Europa’
betekent voor de directeur een mooiere carrière, voor de monteur dat hij
misschien zijn baan verliest. Maar die kiezers krijg je niet terug door over
de verschillen te zwijgen.
Met andere woorden: een deel van het partijprogram is niet populair, en
daar is de PvdA voor weggevlucht – wat overigens niet automatisch
betekent dat het ‘dus’ niet deugt en gewijzigd moet worden. Want ook in
Nederland heeft de kiezer niet altijd gelijk, zoals het cliché wil: hij krijgt er
hooguit zijn zin.   

Thomas von der Dunk (45) is cultuurhistoricus, lid van de PvdA en woont in Amster-
dam. Hij treedt vaak op als politiek publicist en radio- en televisiecommentator.

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag op 22 november 2006 heeft het
PvdA-partijbestuur de Commissie-Vreeman ingesteld. Deze commissie is
gevraagd een analyse te maken van de gebeurtenissen rond de Tweede-
Kamerverkiezingen en te adviseren over de inhoudelijke en organisatorische
koers van de PvdA na de formatie van het nieuwe kabinet. (zie ook p.9)

De Tweede-Kamerverkiezingen op 22 november 2006 verliepen voor de PvdA verre van rooskleurig. Ondanks

een stevige campagne bleef het gewenste resultaat uit. Waarom? Thomas von der Dunk geeft zijn mening.

opinie

De PvdA is soms te netjes

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 maatschappe-
lijk 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.
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1 Typisch Ing Yoe…?
‘Snel, haastig, er altijd heel erg bij, zeer betrokken.
Misschien vinden anderen mij ook wel onrustig.
Dat ik met veel dingen tegelijk bezig ben.’
Collega Han Noten zit tijdens dit gesprek één bankje
verder, hij typeert haar als ‘een combinatie van zoe-
ken en kiezen’.

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek?
‘Er moet veel meer aandacht komen voor de dia-
loog met de gewone burger. We moeten meer
weten wat er speelt bij mensen, wat de verwach-
tingen zijn, wat de angsten zijn. Daar moet je goed
en open over praten. En samen oplossingen zoe-
ken. Maar ook uitleggen dat niet altijd alles kan.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek je privéleven?
‘Veel mensen willen met me over politiek praten.
Soms is dat een beetje te veel, maar meestal is het
heel erg interessant. Zelfs met mijn moeder van 84
heb ik het over politiek, ze volgt de politiek vooral
omdat het mijn werk is.’

4 Waar heb je slapeloze nachten van?
‘Van geweld en racisme, van Irak en terrorisme.
Van de verharding in onze eigen samenleving
tussen verschillende groepen. Er is veel meer
polarisatie. De angst en de spanningen zijn ook
door dit kabinet aangewakkerd. Ik ben ervan
overtuigd dat een van de sleutels voor de oplos-
sing hiervan in het vrouwelijk potentieel ligt. In het
benutten van de talenten van vrouwen, om een
betere toekomst te bewerkstelligen voor grote
groepen mensen. In Nederland, maar ook inter-
nationaal. Nooit in de geschiedenis en bijna
nergens anders ter wereld hebben vrouwen zoveel
mogelijkheden als hier en nu.’

5 Wat zijn je ambities?
‘Mijn ambities zijn meer gericht op de binnenkant.
Met behoud van betrokkenheid wil ik met meer
rust en afstand reflecteren op wat er gaande is. Me
richten op evenwicht, harmonie en de grote lijnen.
Naast mijn politieke leven wil ik bezig zijn met
kunst, cultuur, natuur en – natuurlijk – met
mensen. Door dit alles laat ik me graag inspireren.’

ING YOE TAN (58) begon in 1978 als
ambtenaar bij de gemeente Amsterdam,
werd vervolgens lid van de PvdA en al snel
actief als gewestelijk afgevaardigde en lid
van het afdelingsbestuur. Sinds 2001 is
Ing Yoe Tan voorzitter van het Multi
Etnisch Vrouwennetwerk van de PvdA en
sinds 1999 lid van de Eerste Kamer.

Tekst Ottolien van Rossem

Foto Tessa Posthuma de Boer

5 vragen aan…
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Deze ‘oudkomers’ hebben hier al een leven
opgebouwd en soms in de tussentijd
kinderen gekregen die in Nederland

opgroeien. Door de lange periode die zij hier al
door hebben gebracht, vonden veel partijen het
onmenselijk om hen nog langer in onzekerheid te
houden, of terug te sturen.
Vooral onder Verdonk, VVD-minister van integra-
tie in de kabinetten Balkenende II en III, leidde dit
tot controverse. Diverse partijen pleitten daarom
voor een generaal pardon.* Ook de PvdA heeft
gedurende de campagneperiode herhaaldelijk
gezegd dat zij na de Tweede-Kamerverkiezingen
als eerste een generaal pardon wil organiseren.
In Platform aandacht voor deze pardonregeling: is
‘generaal pardon’ wel een goede term? Zou de
IND ermee geholpen zijn? En hoe staat
Vluchtelingenwerk Nederland er tegenover?

SPOEDDEBAT
Na de laatste verkiezingen bleek een Tweede-
Kamermeerderheid voorstander van een pardon-
regeling voor oudkomers. PvdA-fractievoorzitter
Wouter Bos vroeg dan ook meteen een spoedde-
bat aan met minister Verdonk. Op donderdag
30 november 2006 nam de Tweede Kamer de
motie-Bos aan, om in afwachting van een nieuw
kabinet geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit te
zetten die al heel lang in Nederland zijn. Het
kabinet schreef enkele dagen later in een brief
aan de Tweede Kamer dat de motie onuitvoerbaar
was. Met drie argumenten. Ten eerste dat een
demissionair (afgetreden) kabinet beslissingen van
die omvang niet mag nemen. Ten tweede, dat het
leidt tot rechtsongelijkheid. En ten derde dat het
niet duidelijk is wie er precies onder het generaal
pardon vallen.

MEDIA

Het asielbeleid was de laatste jaren
onderwerp van felle discussies.
Met de nieuwe asielwet, die in 2001
werd ingevoerd onder staats-
secretaris Job Cohen, werd een
strenger toelatingsbeleid ingezet.
Maar tegelijkertijd bleef er
onduidelijkheid over het lot van een
grote groep zogeheten ‘oudkomers’
van voor 2001, die vaak in eindeloze
procedures verwikkeld waren.

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT, INTERNET   

WAGENINGEN – Vrijwel niets
in het leven is zeker, maar de
Bosniër Sajid Avdic (40) ziet des-
ondanks een rooskleurige toe-
komst weggelegd voor zijn
vrouw, zijn kinderen en zichzelf.
‘Wij mogen blijven in
Nederland, dat weet ik zeker.
Het generaal pardon komt, dat
kan gewoon niet anders.’
De (officieel uitgeprocedeerde)
asielzoeker is een van de weini-
gen die zich hardop optimistisch
durven uit te spreken in de
Wageningse sloopflat. Zo’n
zeventig (ex-) asielzoekers wor-
den hier sinds juli opgevangen
door de ‘burgerlijk ongehoorza-
me’ stichting Ons Pardon.
(…)

De Iraanse acteur Reza Memari
durft nauwelijks vooruit te blik-
ken. (…) Hij woonde bij een
Nederlands pleeggezin en speel-
de voor het Utrechtse theater-
gezelschap DOX. Toen hij 18
werd, kwam de vreemdelingen-
politie aan de deur: Memari was
volwassen en kon worden uitge-
zet. Recht op opvang heeft hij
sindsdien niet. 
(…) 
Rasoptimist Avdic maant bewo-
ners van de sloopflat tot rust. ‘Ik
begrijp niet dat jullie zo negatief
zijn. Alles komt goed. Echt.
Geloof me.’

Uit: de Volkskrant, 8 januari 2007

Nog niets
is zeker

De dienst biedt mensen, ondanks uitzicht op een verblijf-
status in ons land, een vliegticket en geld om terug te
keren. (…)
De Tweede Kamer heeft [voor vreemdelingen die voor april
2001 asiel hebben aangevraagd] afgedwongen dat uitzettin-
gen worden stopgezet. Uit de notitie blijkt echter dat de
IND lang niet iedereen met rust laat.(…)

Uit: Algemeen Dagblad, 4 januari 2007

De immigratiedienst IND probeert asielzoekers die
uitzicht hebben op een legaal verblijf te verleiden vrij-
willig Nederland te verlaten. Het gaat om mensen die
voldoen aan de criteria die waarschijnlijk over enkele
maanden gelden voor een generaal pardon. (…)

Ticket en geld
aangeboden

Veel uitgeprocedeerde asielzoekers behouden arg-
waan over hun kans in Nederland te mogen blijven.
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Op 12 december 2006 maakte minister Verdonk
nog eens duidelijk de motie-Bos te verwerpen,
en wilde ze niet toezeggen het uitzetten ook
maar één dag uit te stellen. PvdA Tweede-
Kamerlid Jeroen Dijsselbloem diende daarop een
motie van wantrouwen** in tegen de minister.
‘Een Kamermeerderheid wilde een pardon-
regeling. En het enige dat we van de minister
vroegen is om even geen kinderen meer uit hun
schoolklassen te halen en om geen mensen
meer van hun bed te lichten. De inhoud van het
uiteindelijke generaal pardon moest in de for-
matie geregeld worden, daar was iedereen het
ook mee eens.’

VOLSTREKTE ONZIN
Dat het zou gaan om een slecht afgebakende
groep, waardoor er allerlei mensen op zouden
duiken die aanspraak kunnen maken op het
generaal pardon, is in de woorden van
Dijsselbloem ‘volstrekte onzin’. De minister weet
precies over wie het gaat, aldus het Kamerlid.
‘Die mensen zijn met naam en toenaam bekend
bij de IND.’ Dijsselbloem: ‘Het kabinet heeft
mensen onrechtvaardig behandeld. Je moet dat
onrechtvaardige beleid niet voortzetten onder
het mom van ‘consequent zijn’.’

TEKORTEN AAN BUDGET
EN MANKRACHT
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
voert het asielbeleid uit. Rood sprak een
medewerker van de vestiging in Zwolle.
Onder Verdonks beleid heeft de IND te
kampen met tekorten aan budget en man-
kracht, zegt zij. ‘Er is geen geld om meer
‘beslismedewerkers’ (juristen op minimaal
HBO-niveau, die de zaken inhoudelijk behan-
delen – nvdr) aan te nemen.’ Daardoor komt
het vaak voor dat zaken blijven liggen. ‘Dan
heeft iemand al zijn gegevens opgestuurd,
maar wordt van hogerhand besloten dat iets
anders voorgaat. Je wilt mensen eigenlijk
sneller helpen, maar je handen zijn gebon-
den. Dat leidt tot frustraties onder de mede-
werkers.’
Al met al functioneert de IND verre van per-
fect. ‘Het kan gewoon sneller en minder
bureaucratisch. En als je vijf jaar of langer
aan het wachten bent, vind ik het ook niet
humaan meer om iemand nog steeds in
onzekerheid te houden.’ Een pardon voor
die groep mensen die onder de oude rege-
ling valt, zou volgens deze medewerker een
eerste stap in de goede richting zijn.

   EN REGULIERE MEDIA BIJ ELKAAR. DEZE KEER: HET ASIELBELEID.

Komt er toch een
generaal pardon?

Tekst Bas den Herder   Foto Hollandse Hoogte

platform

VICIEUZE CIRKEL
Edwin Huizing, directeur van Vluchtelingen-
werk Nederland, beaamt dat asielprocedures
langer duren dan nodig. ‘Die eindeloze proce-
dures zijn funest voor de integratie. Mensen
mogen hier in de opvang niks ondernemen.
En dat vaak jarenlang. Op die manier gaat er
gigantisch veel vaardigheid en kennis ver-
loren.’ Vluchtelingenwerk Nederland pleit
daarom voor een pardonregeling. ‘We moeten
vooruit kunnen kijken. Ons met vandaag en
morgen bezig houden. Als achterstanden zich
blijven ophopen, kom je in een vicieuze cirkel
terecht.’
Huizing is het eens met Dijsselbloem dat ook
het demissionaire kabinet niet om een uit-
zettingsstop heen had gekund. ‘Verdonk zelf
had het daarbij over slechts vijf uitzettingen
per week. Dan moet het gewoon onwil van
haar kant geweest zijn om daar ten koste van
alles mee door te gaan.’ Verdonk zou haar
eigen VVD-programma nog eens moeten
lezen, suggereert Huizing. ‘Daarin lees ik
allerlei mooie zaken over meedoen, en over
het mogelijk maken van persoonlijk onder-
nemerschap. Het gaat hier om mensen met
een pioniersgeest, die graag iets bijdragen
aan de samenleving. Die kan dit land wel
gebruiken.’

OPMERKELIJKE OPLOSSING
Uiteindelijk presenteerde Balkenende een
staatsrechtelijk opmerkelijke oplossing:
Verdonk bleef minister, maar de portefeuille
Vreemdelingenzaken werd haar ontnomen.
De uitzettingen zijn opgeschort tot aan de
formele beslissing over het generaal pardon
na de formatie.

* Generaal pardon betekent hier: het eenmalig 
verstrekken van verblijfsvergunningen aan asielzoekers
– ongeacht achtergrond, land van herkomst of per-
soonlijke redenen – die onder de oude asielwet vallen.
Oorlogsmisdadigers of plegers van zware misdrijven
vallen hier niet onder.
** In de tekst van de motie zelf werd gesproken van
een ‘motie van afkeuring’. Een motie wordt immers
nooit letterlijk ingediend als ‘motie van wantrouwen’.
Het is de uitleg die aan de motie gegeven wordt door
de indieners of in een motie ook echt de steun aan de
minister opgezegd wordt.



14 ROOD februari 2007

Tekst Ottolien van Rossem  Foto’s John Prins

Campagne voeren doe je op

straat! Niet alleen Wouter Bos en

Nebahat Albayrak stonden met de

inmiddels befaamde rode zeepkist

op straat. In de maanden voor

22 november 2006 gingen zo’n

10.000 enthousiaste vrijwilligers

voor de PvdA het land in en de

pleinen op. In het rood gekleed,

jong en oud, met de boodschap:

Nederland moet socialer!

Vrijwilligers
bedankt!
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D
e vrijwilligers gingen aan de slag
als campagnecoördinator, organi-
seerden bijeenkomsten, gingen
langs de deuren voor het ‘canvas-
sen’, stonden op markten flyers uit

te delen of plakten posters. Anderen hielpen bij
de Arenabijeenkomsten of reisden mee door het
hele land met de PvdA-campagnebus. Allemaal
mensen die zich belangeloos ingezet hebben.
In een campagne is de hectiek vaak groot. Regel-
matig kregen vrijwilligers moeilijke vragen voor
hun kiezen. Wat vindt de PvdA van Europa? Hoe
zit het met de jeugdzorg? De PvdA campagne
bleek niet alleen leerzaam voor de voorbij-
gangers, maar vaak ook voor de vrijwilligers zelf.
Veel vrijwilligers zijn al jaren actief voor de PvdA,
bijvoorbeeld vrijwilliger Mary Scholtemeyer uit
Spaardam-West (68): ‘Ik ben al 35 jaar actief als

vrijwilliger voor de PvdA en heb met alle cam-
pagnes meegeholpen. Ook deze campagne heb
ik weer op de Grote Markt gestaan en ben ik de
wijken in gegaan om met mensen te praten.’
Ton van Eck (67) uit Almere loopt ook al een tijd-
je mee: ‘Al sinds mijn achttiende ben ik actief
voor de PvdA. Deze laatste campagne stonden
we elke zaterdag met een grote PvdA-tent in de
stad en gingen we in kleine groepjes de straat
op. Je probeert met mensen in gesprek te komen
en te vragen wat er leeft, waar mensen mee
bezig zijn.’ De jeugd is ook goed vertegenwoor-
digd, Elise Moeskops (23) uit Amsterdam: ‘De
afgelopen campagne ben ik veel meegeweest
met de PvdA-bus. Ik heb veel geflyerd en ook op
de zeepkist gestaan en heel hard geroepen dat
mensen vooral op de PvdA moesten stemmen!’
De PvdA bedankt alle vrijwilligers die de afge-

lopen campagne voor de Tweede-Kamer-
verkiezingen mogelijk hebben gemaakt. Meer
mensen dan ooit hebben zich ingezet. Alle reden
dus om trots te zijn! En we gaan door. Op
7 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor
Provinciale Staten. Ook dan hebben we de hulp
van enthousiaste en betrokken vrijwilligers hard
nodig. PvdA’ers die graag hun handen uit de
mouwen steken en die vol vertrouwen de strijd
aan gaan.
Wilt u ook meedoen? Meldt u nu aan en stuur
een email naar doemee@pvda.nl. Samen
werken we aan een sterk en sociaal Nederland!

Voor een filmpje van de drie vrij-
willigers in actie: www.pvda.nl/roodU
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Tekst Jan Schuurman Hess   Foto’s De Beeldredaktie, Sanne Linssen e.a.

‘Wij moeten uit gaan van eigen kracht,’ zegt
Maria le Roy, lijsttrekker van de PvdA bij de
Statenverkiezingen in Zeeland. ‘En dat betekent
hier, in Zeeland, dat we altijd een balans zoeken
tussen economische dynamiek en het behoud
van onze natuurlijke rijkdom, de open ruimte en
het water. We moeten onderscheidend zijn op
armoedebeleid, op mobiliteit en openbaar vervoer
in deze provincie.’
Maria le Roy, woonachtig in het dichtbij
Antwerpen gelegen stadje Hulst, werd twee jaar
geleden tussentijds benoemd als gedeputeerde
voor economie. Haar voorganger, Gert de Kok,
vertrok als burgemeester naar West-Brabant. In
de zomer van 2006 verongelukte haar collega en
partijgenoot Thijs Kramer tijdens zijn vakantie in
China. ‘We hebben hier in Zeeland een zware tijd
gehad,’ erkent Maria le Roy. Bij de recente lijst-
trekkersverkiezingen won zij overtuigend het ver-
trouwen van de leden van de PvdA in Zeeland. 
Maria le Roy: ‘Ik wil dicht bij de mensen staan, en
dat is het uitgangspunt voor mijn politiek hande-
len. We moeten herkenbaar zijn aan de uitgangs-
punten van de sociaal-democratie: solidariteit,
gelijke kansen, gelijke rechten. Dat is voor mij
vanzelfsprekend. Ik geloof wel degelijk in de
mogelijkheid het verschil te maken. We kunnen er
voor zorgen dat Zeeland leefbaar en aantrekkelijk
blijft voor de eigen inwoners, maar ook voor
nieuwkomers. Het draagvlak voor voorzieningen
staat hier door de uitgestrektheid en de relatief
geringe bevolkingsdichtheid steeds onder druk.
We moeten zorgen voor werk, voor goed onder-
wijs, voor goede zorg en instaan voor een
degelijk netwerk van openbaar vervoer. Wanneer
de spoorwegen drie stations willen sluiten, wordt
daarmee de helft van alle stations in Zeeland
gesloten. En dat kan dus niet.’

De provincie is in grote delen van het land een
vrijwel onzichtbare bestuurslaag, maar op andere
plekken spelen de Staten, of ‘het Gouvernement’
van oudsher een belangrijke en herkenbare rol.
Voor alle provincies geldt dat de Provinciale Staten
veelal mannenbolwerken zijn. Deze verkiezingen
echter, zijn zes van de twaalf PvdA-lijsttrekkers voor
de Provinciale Staten vrouw. Rood sprak er vijf.

Vrouwen in de provincie

Maria le Roy: ‘We moeten
herkenbaar sociaal-
democratisch zijn’



Het openbaar vervoer speelt in alle provincies
een belangrijke rol. Maar geen enkele provin-
cie is daarover zo uitgesproken als Noord-
Brabant. Ingrid van Breda, fractievoorzitter in
de Provinciale Staten van Noord-Brabant, ver-
telt dat de verbetering van het openbaar ver-
voer, alsmede de invoering van gratis open-
baar vervoer een speerpunt is voor de PvdA.
Ingrid van Breda: ‘Zelf hecht ik het meest aan
de sociale toekomst van Brabant. Integratie
moet wat mij betreft weer boven aan de agen-
da. Respect en begrip voor elkaar, dat is mijn
streven. En vooral de jongeren moeten we
kansen bieden, in het onderwijs door voortij-
dig schooluitval tegen te gaan en er voor te
zorgen dat er voldoende stageplaatsen en
banen na de school op de arbeidsmarkt zijn. De PvdA heeft in Brabant een
‘Deltaplan voortijdig schoolverlaten’ opgesteld. Dit is overgenomen door
Gedeputeerde Staten en moet de volgende bestuursperiode wat ons
betreft worden geïntensiveerd.’ In Brabant is er geen disbalans tussen
mannen en vrouwen. Ingrid van Breda: ‘Van een mannenwereld is in
Brabant geen sprake. Van de tien politieke partijen wordt de helft aange-
voerd door een vrouwelijke fractievoorzitter en ook in Gedeputeerde Staten
zitten drie vrouwen. Op de nieuwe lijst is de verdeling m/v goed. Bij de
eerste tien op de lijst staan evenveel mannen als vrouwen en ook onze
lijsttrekker is een vrouw!’ 
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rood in de regio

Aan de andere kant van het land, in
Fryslân, staat Aafke Postma zesde op de
kandidatenlijst. Zij gaat op voor haar twee-
de termijn, is jong en voor alles Fries. Zij
bevestigt dat het provinciaal bestuur voor
de Friezen van groot belang is. ‘Fryslân is
voor de burgers een deel van hun identi-
teit. Door de eigen taal, cultuur en geschie-
denis ervaren ze de provincie als iets heel
eigens. De taal en cultuur vind ik van groot
belang. Voor wie het de moedertaal is,
moet het kunnen blijven spreken met
kinderen en kleinkinderen. Meertaligheid
heeft echt een meerwaarde.
In ons verkiezingsprogramma zetten we in
op de ‘Dream voor 2025’ zoals onze lijst-

trekker Anita Andriesen die in haar 1 meitoespraak heeft geformuleerd.
De sociale infrastructuur, de Friese taal en cultuur, duurzaamheid en
steun voor het MKB, die hier bewezen heeft drager te zijn van de econo-
mie en werkgelegenheid. Zelf hecht ik sterk aan duurzaamheid, waarbij
het niet alleen gaat om milieu en economie, zoals het bouwen van ener-
giezuinige woningen, maar ook om de mens centraal te stellen in het
beleid. De provincie moet aantrekkelijk blijven voor alle Friezen, ook voor
hoger opgeleiden. We moeten de enorme kennis op het gebied van water-
management, zoals die de afgelopen jaren werd ontwikkeld, omzetten in
nieuwe technieken en werkgelegenheid. Dat is goed voor het milieu in
Fryslân, en voor de rest van de wereld.’

Els Tans, vierde op de kandidatenlijst
voor het Gouvernement in Limburg,
is er ook op uit om het werk van de
statenleden meer zichtbaar te maken.
‘Waar ik absoluut aan wil meewerken is
een einde maken aan het hanengedrag
tijdens vergaderingen van Provinciale
Staten. Urenlang de microfoon vasthou-
den om aandacht te krijgen waardoor
vergaderingen onnodig lang duren. Ik
wil meer werkbezoeken en vergaderin-
gen op locatie, dicht bij de burgers.’
Maar de belangrijkste thema’s voor de
Partij van de Arbeid in Limburg zijn
werk, werk, werk. Els Tans: ‘Hoewel de
economie wat aantrekt, net als in de

rest van Nederland, blijft Limburg achter. Er zijn in de afgelopen jaren
massaontslagen gevallen, denk aan Nedcar. Daarom moet energie
gestoken worden in een vernieuwing van de regionale economie. We
moeten de negatieve spiraal doorbreken.’

Els Tans: ‘De regionale economie
is aan vernieuwing toe’

Een handicap voor alle provinciale bestuurders
is dat het provinciaal beleid niet snel herkend
wordt; wel de gevolgen van dat beleid, via instel-
lingen zoals de jeugdzorg, of het openbaar ver-
voer. Die relatieve onzichtbaarheid van het mid-
denbestuur maakt het voor provinciale volksver-
tegenwoordigers moeilijk zich te profileren.
Attiya Tunc, uit Oldenzaal, die de PvdA verte-
genwoordigt in de Provinciale Staten in Zwolle
is zich van dat probleem bewust. ‘We kunnen
daar wel degelijk wat aan doen, bijvoorbeeld
door alles wat de provincie voor de burgers doet
helder en eenvoudig bekend te maken. We moe-
ten meer met burgers praten dan met organisa-
ties. Organisaties weten precies te vertellen hoe
zij het beleid georganiseerd willen hebben; het
is aan ons om bij de burgers te checken of er draagvlak is. En verder
denk ik dat wij, leden van de Staten, veel minder bescheiden moeten
zijn en vaker de media moeten opzoeken.’   

Attiya Tunc: ‘We moeten meer met
burgers praten dan met organisaties’

Aafke Postma: ‘De eigen taal en
cultuur zijn van groot belang’

Ingrid van Breda: ‘Integratie
moet weer boven aan de agenda’
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handelingen, is de informateur. Dat is iemand
die wordt aangesteld (door de Koningin) om
uit te zoeken welke partijen met elkaar kunnen
en willen regeren. Uiteindelijk zullen de partij-
en onder zijn leiding nader tot elkaar moeten
komen. De verkiezingsuitslag van 22 novem-
ber 2006 plaatst de politieke partijen voor
lastige dilemma’s. De kans is daarom klein
dat er bij het uitkomen van deze editie van
Rood al een definitief akkoord is bereikt. 
Rood sprak met Frans Leijnse, informateur na
de verkiezingen van 2003. We vroegen hem
welke eigenschappen een informateur nodig
heeft. Leijnse: ‘Onafhankelijkheid. Een goede
informateur hoort weliswaar bij een bepaalde
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Tekst Bas den Herder   Illustratie Pieter M. DorrenboomFormeren – de ins & outs

partij, maar hij kan zich losmaken van de stand-
punten. Hij heeft inlevingsvermogen in de ande-
re partijen, en het vermogen om compromissen
te sluiten.’

INFORMATIE
Leijnse werkte in 2002 samen met Piet Hein
Donner (CDA). ‘Dat was een heel prettige
samenwerking,’ aldus Leijnse, ‘maar uiteindelijk
hebben we de opdracht toch aan de Koningin
moeten teruggeven. Het CDA wilde niet verder
met de onderhandelingen.’ Heel gefrustreerd
werd Leijnse hier niet van. ‘Het is natuurlijk wel
jammer als je tien weken gewerkt hebt en de klus
niet af krijgt. Maar onze opdracht was om onder-
zoek te doen naar de coalitiemogelijkheden, en
meer dan dat kunnen we niet doen. Het is uitein-
delijk een onderhandelingsproces, en de verant-
woordelijkheid ligt bij beide partijen.’ Tijdens de
informatie wordt ook al gewerkt aan een con-
cept-regeerakkoord. Daar hadden Leijnse en
Donner al hele stukken tekst voor klaarliggen.
‘Dat is daarna allemaal weer achterhaald, omdat
die tekst compromissen bevat. De partijen vallen
bij het mislukken van de onderhandelingen weer
terug op hun oude posities.’
Over wat er moet gebeuren bij een informatie en

H
et kiesstelsel in Nederland wordt
‘proportioneel’ genoemd. Dat
betekent dat kleine partijen rela-
tief makkelijk in de Tweede Kamer
komen, en dat het (vrijwel) onmo-

gelijk is voor een grote partij om in z’n eentje de
meerderheid van de zetels te halen. Om het land
te kunnen regeren, zullen partijen dus samen
moeten werken en een coalitie moeten vormen.
Waar het voor de verkiezingen noodzaak is om
het eigen standpunt te benadrukken en duidelijk
te maken waar de verschillen liggen, komt na de
verkiezingen de noodzaak tot het sluiten van
compromissen om de hoek kijken.
Degene die verantwoordelijk is voor deze onder-

De kortste formatie van een nieuw kabinet was die van het kabinet Drees / Van Schaik in 1948 (31
dagen). Dit kabinet viel na tweeëneenhalf jaar over het Nieuw-Guineabeleid. De langste formatie
ooit was de formatie die vooraf ging aan het kabinet Van Agt I, in 1971. Deze duurde 208 dagen,
bijna zeven maanden dus. De verkiezingsuitslag zag de PvdA en het CDA als grote winnaars. Het
daaraan voorafgaande kabinet-Den Uyl was gevallen op een verschil van mening over het onteige-
nen van landbouwgrond. Na veel gesteggel, waarbij Joop den Uyl formateur, informateur en weder-
om formateur werd, kwam er een definitief einde aan de onderhandelingen. Het CDA kon samen
met de VVD een nipte meerderheid van 77 zetels halen, en een akkoord tussen die twee werd rela-
tief snel (in 41 dagen) beklonken. Dit kabinet zat vervolgens ook de hele periode van vier jaar uit.

‘Een goede
informateur
is onafhankelijk’

Historische formaties 

Bij het ter perse gaan van deze editie van Rood is de
formatie van een nieuwe regering in volle gang.
De PvdA neemt hieraan deel, samen met het CDA en
de ChristenUnie. Maar wat is formeren nu eigenlijk?
En welke processen gaan eraan vooraf? Een gesprek
met voormalig informateur en PvdA’er Frans Leijnse.
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formatie, is niets bij wet geregeld. Er
zijn in het verleden wel pogingen
gedaan om de informatie aan regels te
binden. De Kamer opperde om zelf de
informateur aan te stellen, maar toen
dat in 1971 kon, schrokken ze ervoor
terug. De informateur is dus aan heel
weinig regels gebonden. Hij mag zelf
bepalen wie hij wanneer uitnodigt, en
hoe de onderhandelingen gevoerd wor-
den. Dat is ook nodig, aldus Leijnse. ‘Je
hebt tamelijk veel vrijheid. Maar die
ruimte heb je nodig om het tot een goed
einde te brengen.’

FORMATIE
Op de duur van een formatie heeft een
informateur weinig invloed, zegt
Leijnse. Hoe snel of hoe langzaam de
onderhandelingen verlopen, hangt vol-
gens hem van twee zaken af: ten eerste
hoeveel verschillende mogelijkheden er
zijn voor een regering, en ten tweede
hoeveel compromisbereidheid de ver-
schillende partijen tonen. Leijnse: ‘In
ons geval was een regering van CDA en
PvdA eigenlijk de enige eerlijke oplos-

sing, maar er was een alternatief. Je zag
dan ook dat het belangrijk is hoeveel
water de partijen bij de wijn kunnen
doen. Met een alternatief achter de
hand neemt die bereidheid af.’ Partijen
moeten daar flexibel in zijn, zegt
Leijnse. ‘Ze moeten zowel inhoudelijk
hun standpunten bijstellen als accepte-
ren dat de verhoudingen zijn veranderd.
Partijen hebben de neiging om hun
posities vast te houden. Dat maakt het
soms lastig.’

Tegenwoordig bestaan kabinetten hoog-
uit uit drie partijen. Leijnse vestigt er de
aandacht op dat dit niet altijd zo is
geweest. ‘In de jaren ’70 bestond het
CDA nog niet. Er waren toen drie con-
fessionele partijen (CHU, KVP, en ARP –
nvdr).’ Tegenwoordig zijn drie partijen
eigenlijk al veel, aldus Leijnse. ‘Het was
altijd zo dat het CDA kon kiezen of ze
met PvdA of VVD in zee wilden. Maar
nu, met een grotere SP is het politieke
veld wat breder geworden. Dat leidt tot
een andere dynamiek.’  

De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen wordt
bekend.
De Koningin wint advies in van de vice-president van
de Raad van State, de voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer, en de fractievoorzitters in de
Tweede Kamer.
De Koningin benoemt een informateur. Deze doet
zijn onderzoek en brengt verslag uit. (Dit verslag kan
de uitkomst van een verkenning van de mogelijk-
heden zijn, maar ook een heel regeerakkoord,
afhankelijk van de opdracht).
Zonodig benoemt de Koningin nog één- of tweemaal
een informateur, die onderzoek doet en verslag
uitbrengt.
De Koningin benoemt een formateur. Dit is de beoog-
de minister-president. De formateur en de coalitie-
partners stellen samen een regeerakkoord op. Dit
bevat compromissen tussen de partijen voor de
komende regeerperiode. Ook de ministerschappen en
staatssecretariaten worden verdeeld, de kandidaten
voor de verschillende posten worden aangezocht.
Het kabinet houdt een regeringsvormend beraad.
Aan de niet-terugkerende ministers wordt ontslag
verleend, de nieuwe ministers en staatssecretarissen
worden beëdigd door de Koningin. 
Het kabinet doet zijn regeringsverklaring en vervol-
gens vindt daarover in de Tweede Kamer een debat
plaats. Dan volgt de regeerperiode, die maximaal vier
jaar duurt. Als het kabinet ten val komt, volgt even-
tueel een lijmpoging. Als die slaagt, gaat de regeer-
periode verder. Als het kabinet valt, als een lijmpoging
mislukt, of als de wettelijke termijn van vier jaar ten
einde is, worden nieuwe verkiezingen voor de
Tweede Kamer uitgeschreven.
Het kabinet biedt zijn ontslag aan en wordt
demissionair.

CHRONOLOGISCH
OVERZICHT VAN
DE FORMATIE

Sinds 1945 zijn er 24 kabinetten aangetreden onder
voorzitterschap van 14 ministers-presidenten.
Willem Drees (PvdA) heeft hiervan de meeste
kabinetten achter zijn naam staan. Tussen 1948 en
1958 is hij van vier kabinetten minister-president
geweest. Hij is daarmee niet de langstzittende
minister-president. Dat is Ruud Lubbers (CDA), die
gedurende 12 jaar drie kabinetten heeft voorgezeten.

Ministers-presidenten 
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In alle PS-verkiezingsprogramma’s tref je het probleem van de
‘relatieve onzichtbare bestuurslaag’ aan. Ondanks vergelijkbare
onderwerpen, hebben alle verkiezingsprogramma’s een heel
eigen karakter. Een greep uit de programma’s zoals die aan
het einde van 2006 beschikbaar waren.

Het Provincieprogramma

O
p woensdag 7 maart 2007 gaat
Nederland naar de stembus
voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten en de Eerste
Kamer. Voor een groot deel zal de

uitslag van deze verkiezingen worden bepaald
door de ontwikkelingen in de landelijke politiek.
Vooral bij provinciale verkiezingen geldt deze
invloed. Veel inwoners, met name in de
Randstad zijn niet of nauwelijks bekend met de
Provincie als democratische bestuurslaag en
reageren om die reden met hun stem op de
ontwikkelingen in ‘Den Haag’.
In bijvoorbeeld Zeeland en Friesland, Limburg en
Groningen zijn de Provinciale Staten meer her-
kenbaar. Het provinciegevoel is er groot en zij
hebben een sterke identiteit.

Voor Friesland betekent het provinciaal bestuur
van oudsher veel meer dan de regionale
bestuurslaag met wettelijk vastgelegde taken en
verantwoordelijkheden. De Friezen nemen in
Nederland een eigen, trotse positie in en daar-
door is het provinciaal bestuur ook de bewaker
en behoeder van de eigen Friese taal en cultuur. 
Limburgers ervaren ook een eigen positie binnen
de Nederlandse staat. Zij voeren zelfs een eigen
naam voor het provinciehuis: het
Gouvernement. In Zeeland speelt het provincie-
bestuur een belangrijke rol bij het voor het
merendeel van de Zeeuwen onverteerbare
voorstel om polders onder water te zetten (ont-
poldering) als compensatie voor het verdiepen
van de Westerschelde. Maar ondanks die
Limburgse trots van het Gouvernement en het

belang van de Zeeuwse Staten zullen er in de
provincies maar weinig bewoners zijn die tien
namen kunnen noemen uit de provinciale
politiek. In alle verkiezingsprogramma’s van de
provinciale PvdA-gewesten tref je het probleem
van die relatieve onzichtbare bestuurslaag aan.
En er zijn nog meer onderwerpen die in vrijwel
alle programma’s voorkomen, zoals wonen,
werk, mobiliteit/openbaar vervoer en jeugdzorg.
Die thema’s hangen nauw samen met de wette-
lijk vastgelegde taken van de provincie. Maar los
daarvan hebben alle verkiezingsprogramma’s
toch ook een eigen toon, een eigen karakter.
Een greep uit de programma’s zoals die aan het
einde van 2006 beschikbaar waren.

FRYSLÂN
Een sterke rode koers
Ongetwijfeld het meest dynamisch en meest oorspronkelijk is het verkiezings-
programma van de PvdA in Fryslân. De titel dekt de lading: De takomst fan
Fryslân: mei inoar en foar elkaoar (De toekomst van Friesland: met en voor elkaar,
nvdr). Hierin staat ‘de Dream voor Fryslân in 2025’ centraal. Die Dream werd
voorbereid in zes rondetafelgesprekken over de politiek op de lange termijn.
In vier hoofdstukken, ‘De mînsken sintraal’ (De mens centraal, nvdr), ‘Goed
wurk’, ‘Mei inoar en foar elkoar’ en tenslotte ‘De kwaliteit fan ús romte’
(De kwaliteit van onze ruimte, nvdr) wordt de Dream onder woorden gebracht. 
De PvdA Fryslân heeft gezocht naar een sterke, herkenbare rode politieke
koers. Het gaat er om, zo staat in de inleiding van het programma, dat: ‘Een
sterke ‘rode lijn’ is dat mensen, met wie wij als PvdA-Fryslân praten, vragen om
de problemen die zij in hun werk ondervinden serieus te nemen, of dat nu bij
het MKB of de landbouw is dan wel in het onderwijs of in de zorg, hen de
ruimte te geven vanuit hun deskundigheid te mogen handelen en achteraf
verantwoording af te leggen, dat de overheid die niet teveel monitort maar
stuurt op resultaten. Wij willen zo’n mentaliteitsverandering stimuleren. De
Partij van de Arbeid wil de komende jaren bovendien een sterker accent liggen
op wat bij Fryslân hoort, waar wij authentiek in zijn. Dat is met name onze taal
en cultuur, het is de kwaliteit van onze ruimte en het is ook onze sociale
infrastructuur, het vrijwilligerswerk dat in Fryslân nog relatief sterk geworteld is
en ondersteuning verdient. Wij hebben op deze punten veel ambities. We zijn
er niet voor onszelf maar voor de mensen.’

DRENTHE
Goed wonen
Ten zuiden van Groningen, in Drenthe, streeft de
Partij van de Arbeid naar een provincie waarin het
de beste plek van Nederland is om te wonen.
‘Goed wonen in Drenthe’ is de kernboodschap.
Als het aan de PvdA ligt, wordt het gehele provin-
ciale beleid hier op gebaseerd: de ontwikkeling
van werkgelegenheid en infrastructuur.
Vanzelfsprekend wil de Drentse PvdA dat het goe-
de wonen in Drenthe ook voor een ieder bereik-
baar wordt, voor jong en oud, voor rijk en arm.

‘We zijn er niet
voor onszelf maar
voor de mensen’
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ZEELAND
Spanning tussen milieu en economie
In Zeeland zijn er blijkens de inleiding
van het verkiezingsprogramma veel zor-
gen: een verouderende bevolking, een
achterblijvende economie, onvoldoende
kwalitatief werk voor jongeren. Bovendien
is er de voortdurende spanning tussen
milieu en economische dynamiek. Jaren-
lang verlamde de discussie over de aan-
leg van de Westerschelde Container
Terminal de Zeeuwse politiek; de grote
containerhaven is vooralsnog niet
gerealiseerd.  

GELDERLAND
Samen sterk en sociaal
In Overijssel was het verkiezingsprogramma in de laatste dagen van het oude jaar nog
niet bekend; ook Noord-Holland was kort voor het einde van het jaar nog niet zo ver.
Gelderland wel. Samen werken aan een sterk en sociaal Gelderland heet het programma
voor Arnhem en ommelanden. In haar voorwoord schrijft lijstrekker Corina van der
Valk dat de de Pvda binnen ‘onze Provinciale mogelijkheden een betrokken, stimule-
rende, coördinerende en faciliterende rol wil vervullen. Betrokken, in de zin dat wij
sociale misstanden willen aanpakken. Stimulerend, in de zin dat wij initiatieven uit het
veld willen ondersteunen en aanjagen. Coördinerend, in de zin dat wij erop toe willen
zien dat nieuwe ontwikkelingen zoals de WMO goed verlopen. En faciliterend in de zin
dat het óók mogelijk moet zijn voor gemeenten om beleid uit te voeren en de
Provincie hierin kan bijstaan.’

LIMBURG
Investeren in mensen
De Limburgers investeren in mensen. Dat is het
centrale motto in het verkiezingsprogramma van de
PvdA in Limburg. Zij neemt afstand van het liberale
kabinetsbeleid van de voorbije jaren. ‘Eigen verant-
woordelijkheid is wel mooi,’ staat in de inleiding van
het programma, maar ‘als daarmee gedeelde verant-
woordelijkheid wordt weggedrukt, raakt de samen-
leving in onbalans. Die spanning zien we ook in
Limburg. Volgens het bevolkingsonderzoek Limburg
2006 willen de burgers een samenleving die ruimte
biedt om zelfstandig te functioneren maar tevens een
samenleving waar gemeenschapszin bestaat en
onderhouden wordt en waar de kwaliteit van het
bestaan boven materiële successen wordt geplaatst.
Mensen zoeken een meer ontspannen samenleving
waarin zij persoonlijk, maar ook in gemeenschap met
anderen, meer kansen krijgen op welvaart en welzijn.
Een volwaardige samenleving ontstaat waar vrijheid,
solidariteit, ondernemingszin en verantwoordelijkheid
elkaar de hand reiken.’
De Limburgers zien hun economie vanzelfsprekend
in een internationale context en hechten belang aan
een goed bestuur. ‘Voor de PvdA Limburg moet de
discussie gaan over de vraag hoe nu en in de nabije
toekomst het openbaar bestuur, met name tussen
rijk, gemeenten én niet te vergeten Europa op een
overzichtelijke, efficiënte en voor de burger herken-
bare wijze kan worden ingericht. Het ‘Huis van
Thorbecke’ hoeft daarbij niet heilig te zijn maar de
uitdaging ligt er veeleer in om vanuit de inhoud naar
de structuur te redeneren en niet andersom. Ten
tweede is een meer ‘dynamische discussie’ gewenst:
méér debat over de richting die we uitwillen en de
stappen die we kunnen zetten gezien de voorliggende
uitdagingen dan het formuleren van een blauwdruk.
Daarbij dienen de effectiviteit en de doelmatigheid
van het bestuur te worden betrokken, dus de
‘bestuurskracht’ van de provincie. Want daar gaat het
uiteindelijk om!’

DE RANDSTAD
Last van onzichtbaarheid
De provincies in de Randstad hebben het meest last van onzicht-
baarheid bij burgers. In Zuid-Holland bepalen Rotterdam, Den
Haag, Leiden en Dordrecht de bestuurlijke dynamiek. In de
kleinste provincie van het land, Utrecht, speelt dat probleem ook
nadrukkelijk. Prioriteit in het Utrechtse verkiezingsprogramma
krijgt de woningnood, die natuurlijk nauw verbonden is met de
tekorten op dat gebied in de stad Utrecht.
Wonen en mobiliteit, landschap en economische dynamiek op de
middellange termijn zijn de elementen die je in alle verkiezings-
programma’s van de Randstad aantreft.

FLEVOLAND
Ruimte voor de Randstad
De Partij van de Arbeid in Flevoland
(Duidelijk Sociaal) ziet de jongste pro-
vincie van Nederland niet meer als
behorend tot het noorden van het land,
maar als onderdeel van de Randstad.
De polders van Flevoland werden in het
verleden droog gelegd om het land van
nieuwe landbouwgrond te voorzien; nu
speelt Flevoland een rol in het oplossen
van ruimtegebrek in de verstedelijkte
Randstad. De ontwikkeling van Almere
en de omgeving van Lelystad bepaalt
grotendeels het programma van de
PvdA in Flevoland. 

GRONINGEN
Een ongedeeld Nederland
Groningers blijven zelden bij de Friezen
achter. Goud veur Grunnen, heet het pro-
gramma. De PvdA in Groningen zet in op
een ongedeeld Nederland. ‘Wat de PvdA
wil, staat haaks op het regeringsbeleid
van de afgelopen jaren,’ schrijven de
Groningers in hun Goud veur Grunnen.
‘In het CDA-VVD-beleid staat het the
winner takes it all-principe centraal;
sterker maken wat al sterk is. Dit kabinet
wil de verschillen niet verkleinen. ‘Pieken
in de Delta’ heet dat in ambtelijk jargon.
Zij wil de regionale investeringenfondsen
afschaffen en investeert 99% van het
aardgasgeld buiten het Noorden. De
kloof tussen arm en rijk is groter gewor-
den doordat de afgelopen jaren de waar-
devolle gesubsidieerde banen meer en
meer zijn afgeschaft. De voedselbanken
zijn, helaas, in Groningen verschenen.
Het gevolg van dit beleid is verdeeldheid
en versplintering in ons land.’

‘Mensen zoeken een
meer ontspannen
samenleving met
meer kansen op
welvaart en welzijn’
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grote groepen van de bevolking zo ongebonden is dat geen enkele richting
en inhoud meer gegeven wordt aan het leven. Op maatschappelijke ontwik-
kelingen reageert deze grote groep van ‘niet-humanistische ongelovigen’ als
een veertje in de wind. Het zou om deze reden goed zijn, stelt de WRR, als
de overheid zich daarom met zingeving zou gaan bemoeien. Is dit een rich-
ting die de overheid op moet?
Jouke de Vries: ‘Ik moet het rapport nog lezen, begrijp de trend die er wordt
geconstateerd, maar denk niet dat zingeving een taak is van de overheid.
Het lijkt me onzin. Welke zingeving wel, welke zingeving niet? Dat is werke-
lijk niet de richting die de overheid moet op gaan; burgers zelf, met hun
eigen organisaties en verenigingen, kunnen daarop het antwoord geven. Die
ontwikkeling van onderop is in dit land niet voor niets altijd zo geweest.’

SOLIDARITEIT ONDER DRUK
Wat uit de gegevens van het rapport van de WRR ook duidelijk wordt, is dat
de burgers nog maar een minimaal vertrouwen hebben in de overheid en
publieke dienstverlening. De commissie, waar Kamerleden maar ook ambte-
naren deel van uitmaakten, constateerde dat toenemende individualisering
van de middenklasse de solidariteit in de samenleving onder druk zet.
Solidariteit wordt door veel gewone mensen niet meer als waardevol begre-
pen en ervaren. Men wil minder belasting betalen, maar verwacht tegelijker-
tijd wel optimale zorg in het ziekenhuis, op school en veiligheid op straat.
Vanzelfsprekend levert dat grote spanningen op.
‘Met die ontwikkeling in gedachte hebben wij dit rapport geschreven,’ vertelt
commissievoorzitter Jouke de Vries. ‘Hoe organiseren we bij gelijkblijvende
middelen de publieke dienstverlening en het openbaar bestuur beter? We
zijn uitgegaan van een keuze voor een brede publieke sector, waarin de kwa-
liteit van de dienstverlening wordt verbeterd. Daarbij ging het ons om het
belang van de burger en die van de professionals, de politieagenten, de vuil-
nismannen, de verplegers aan het bed en onderwijzers voor de klas. Wij wil-
den voor die professionals ruimte scheppen, vertrouwen geven, in plaats
van georganiseerd wantrouwen, zoals nu vaak het geval is.’

MENTALITEITSVERANDERING
De commissie stelt in haar rapport dat er vele factoren van invloed zijn op
het openbaar bestuur. Internationale politieke, economische en bestuurlijke
invloeden bepalen in hoge mate marges en lijnen, en tegelijkertijd zijn er de
jongste jaren ook op het nationale, provinciale, regionale en lokale niveau
zoveel organisaties en invloeden bijgekomen, dat telkens de vraag gesteld
moet worden welke organisatie, welke vorm het beste kan worden ontwik-

Medio 2006 verscheen een rapport van een PvdA werkgroep over de publieke sector en publieke
dienstverlening. Door alle politieke strubbelingen in Den Haag bleef dat rapport vrijwel
onopgemerkt in de Partij van de Arbeid. Ten onrechte, want de thematiek is van wezenlijk belang.

B
urgers vertrouwen de overheid steeds minder, zo blijkt. De
PvdA, van oudsher zo nauw verbonden met de overheid, kan
niet anders dan dat dalend vertrouwen te onderzoeken en
verbeteringen te presenteren. Voorzitter van de Commissie
Publieke Sector was professor Jouke de Vries, verbonden aan

de universiteit van Leiden maar als directeur van de Campus Den Haag
bijna zetelend in het hart van bestuurlijk Nederland. Zijn kantoor ligt in
de schaduw van de deftige herensociëteit de Witte aan het Plein en dus
vlakbij de ingang van de Tweede Kamer en het Torentje van de Minister-
president. We spreken elkaar vlak voor het einde van het vorige jaar;
laatste afspraken vullen de agenda, evenals onderzoeken die nog voor
het einde van het jaar moeten worden afgerond. 
‘Ik denk dat dit rapport over de publieke sector,’ zegt Jouke de Vries,
‘een van de elementen zou kunnen zijn waarop CDA en PvdA zich
kunnen vinden. Het verbindt de gedachten van de christen-democraten
en sociaal-democraten over de manier waarop we met de publieke
sector zouden moeten omgaan. Het gaat om de civil society, het gebied
tussen overheid en markt.’

ZINGEVING
We spreken elkaar op de dag nadat de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) een rapport heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat

1. Houd rekening met
diversiteit;

2. Ruil de klant in voor 
de burger;

3. Van Government (sturen
van bovenaf) naar
Governance (sturen in
samenwerking);

4. Regel de verantwoor-
delijkheid helder;

5. Geef vertrouwen;
6. Geef professionals meer

de ruimte, zonder het 
vertrouwen in managers
op te zeggen;

7. Kies voor systeem-
verantwoordelijkheid;

8. Werk van onderop;
9. Doorbreek de verkokering;

10. Kies voor echte politiek.

TIEN AANBEVELINGEN

Meer dienstverlening
voor hetzelfde geld

Tien aanbevelingen voor de publieke sector en
dienstverlening van de Commissie De Vries:
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keld voor een bepaald maatschappelijk probleem. Daarbij rekent de
commissie op de creatieve energie en verantwoordelijkheid van ambte-
naren, want zonder hun medewerking en betrokkenheid is verandering
nauwelijks realiseerbaar. Oud-vakbondsleider en PvdA Tweede-Kamerlid
Jacques Tichelaar zegt in dat verband: ‘We vragen echt een omslag in het
denken bij de overheid. Wanneer een burger bij de gemeente komt, moet
onze houding zijn dat we zijn probleem gaan oplossen, zijn vraag zullen
beantwoorden. Wanneer iemand een vergunning aanvraagt en daar
intern allerlei haken en ogen aan vastzitten, is dat een probleem voor de
ambtenaar, niet voor de burger.’
Zo’n mentaliteitsverandering kan niet zonder instemming en betrokken-
heid van ambtenaren en dus van de vakbonden. De sociaal-democraten
zouden in die omslag een bijzondere verantwoordelijkheid kunnen
opnemen. Jacques Tichelaar, desgevraagd: ‘We zouden inderdaad met
de vakbonden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid kunnen
ontdekken, namelijk die noodzakelijke cultuurverandering. Wellicht raakt
die verandering aan verworven rechten, maar wij zouden de omslag
mogelijk kunnen maken door scholing te garanderen, door een pact
tussen de sociale partners mogelijk te maken.’

RUIMTE EN VERTROUWEN
Anja Brink, hoofdcommissaris van politie in Noord-Holland maakte ook
deel uit van de commissie en zij ziet in het rapport voldoende mogelijk-
heden om een wezenlijke verandering in de publieke sector te bewerk-
stelligen. ‘Zoals het nu gaat, met prestatiecontracten en georganiseerd
wantrouwen gaat het niet. Dat ziet iedereen, en natuurlijk kan het beter.
Geef de professionals maar de ruimte, en vertrouwen. Geef aan voor
welk probleem je als politiek een oplossing wilt en laat het antwoord dan
over aan de mensen die het werk moeten doen. Zorg er vervolgens voor
dat daarover op een beperkte maar effectieve manier verantwoording
wordt afgelegd.’  

Een van de opmerkelijkste voorstellen van de
commissie De Vries is het idee van de Sociale
Vennootschap. Het plan is ontwikkeld om een
oplossing te vinden voor de doorgeschoten pri-
vatisering van overheidstaken. 
Woningbouwcorporaties, energieproducenten,
ziekenhuizen, spoorwegen en zorginstellingen
werden vroeger nutsbedrijven genoemd; nu zijn
deze bedrijven allemaal ‘geprivatiseerd’. De zeg-
genschap over deze ‘bedrijven’ is vaak onvol-
doende doorzichtig of niet goed geregeld, en de
manier waarop managers aan de top zichzelf
met gemeenschapsgeld verrijken, is bron voor
aanhoudende maatschappelijke onrust.  
Ferd Crone, financieel woordvoerder van de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer, licht zijn plan
voor de Sociale Vennootschap toe: ‘Veertig
procent van de nationale economie speelt zich af
in het gebied tussen markt en overheid. Voor
Gerrit Zalm was alles heel eenvoudig: iets was
een taak voor de markt, of voor de overheid,

maar het grijze gebied daartussen erkende hij
niet. Aan de bedrijven met nutstaken in de markt
moesten alleen opdrachten, voorwaarden op
prestatiecontracten worden voorgelegd, meende
hij. Terwijl we nu vaststellen dat deze zienswijze
onvoldoende werkt. De overheid bepaalt vaak
hoeveel geld er in zo’n sector omgaat. De pre-
mies in de zorg zijn niet vrij, bijvoorbeeld. En wij
zien heus wel het belang in van marktwerking en
keuzevrijheid voor de burgers, maar tegelijkertijd
moet duidelijk zijn dat maximale winst niet het
doel van deze bedrijven kan zijn. Daarom intro-
duceren we de sociale vennootschap. Het publie-
ke belang van een sociale vennootschap staat
voorop en daarvan zijn de aandeelhouders zich
wel bewust. In een sociale vennootschap moet er
voldoende winst gemaakt worden om een
gezonde bedrijfsvoering te garanderen, de
consument moet een lage prijs worden aange-
boden, maar ook andere doelstellingen kunnen
en zullen een rol in de bedrijfsvoering spelen:

duurzaamheid, kwaliteit en een fatsoenlijke
inspraak, ook van de burgers.’
In feite sluit het idee van een sociale vennoot-
schap aan op de coöperatieve gedachte, zoals
die in het verleden behoorde tot de kern van de
sociaal-democratie. ‘In een sociale vennootschap
zijn verschillende belangen vertegenwoordigd,
de overheid als eigenaar, de directie die zorgt
voor een goede bedrijfsvoering, gebruikers, maar
ook toezichthouders die een transparante markt-
werking moeten bewaken,’ legt Ferd Crone uit.
‘Als je Schiphol wilt privatiseren kun je ook terug-
vallen op een sociale vennootschap. Dan blijft
het doel van Schiphol ook helder. In het verleden
werd te snel en te veel geprivatiseerd.’
Met het CDA moet het zowel volgens Jouke de
Vries als Ferd Crone mogelijk zijn op dit punt tot
overeenstemming te komen. Ook de christen-
democraten zien de nadelen in van de door-
geschoten privatisering.

De Sociale Vennootschap: oplossing voor doorgeschoten privatisering

Jouke de Vries



GOLFBEWEGINGEN
De Dierenbescherming werd opgericht in 1864
en is daarmee de oudste dierenwelzijnsorganisa-
tie. De geschiedenis van dierenwelzijn is volgens
de Dierenbescherming een hele lange stijgende
lijn, die gekenmerkt wordt door golfbewegingen:
‘Natuurlijk zouden we het liefst morgen het
Walhalla op aarde voor dieren willen, maar we
hebben genoeg realiteitszin om in te zien dat het
in stapjes gaat en dat er een lange adem voor
nodig is. Vooral omdat de economie er ook veel
invloed op heeft. Dierenwelzijn wordt vaak ten
onrechte gezien als een luxeproduct. Gaat het
goed met mensen, dan is er ook wat ruimte voor
de belangen van dieren. Dat hebben we de afge-
lopen jaren ook gezien, er was sprake van een
recessie en dan komt automatisch ook de aan-
dacht voor dierenwelzijn onder druk te staan.’ 
Een goed voorbeeld van de invloed van de
Dierenbescherming is de totstandkoming van de
eerste wethouderspost speciaal voor het beharti-
gen van dierenbelangen in 2002. Jan Torenstra
van de PvdA-afdeling Delft vertelt hoe hij de
eerste wethouder Dierenwelzijn in Nederland
werd: ‘Tijdens een afdelingsvergadering over het
programma voor de gemeenteraadsverkiezingen
waren er twee mensen van de Dierenbescher-
ming aanwezig die een voorstel deden om een
wethouder Dierenwelzijn in het leven te roepen.
De hele afdeling was zeer enthousiast en: we
hebben het idee overgenomen.’ 

BIOLOGISCH
Harm Evert Waalkens besloot over te stappen op
een biologische productiemethode na een forse
rel over een veevoedervergiftiging van zijn vee-
stapel: ‘Ik kwam tot de conclusie dat ik dit niet

24 ROOD februari 2007

I
n het verkiezingsprogramma van de PvdA
staat een stevige alinea over dierenwelzijn.
Volgens de PvdA is dierenwelzijn een kwestie
van beschaving. De PvdA wil onder andere
proeven op dieren voor luxeproducten zoals

cosmetica verbieden, dierenmishandeling stren-
ger bestraffen en de veehouderij diervriendelijker
maken. De afgelopen kabinetten hebben veel
maatregelen die dieren een beter leven gaven
juist teruggedraaid. De PvdA wil de positie van
koploper op het gebied van diervriendelijk beleid
terug, aldus het PvdA verkiezingsprogramma.
Woordvoerder van de Dierenbescherming
Alexander Bolomey beaamt dat de afgelopen
kabinetten niet bepaald diervriendelijk waren:
‘Voor 22 november was er weinig of niets moge-
lijk op het gebied van dierenwelzijn. De afgelo-
pen jaren waren toch vooral afbraakjaren.’

Dierenwelzijn terug in de politiek

Nederland liep ooit voorop met een diervriendelijk beleid in Europa. Inmiddels zijn we op dit
gebied zo ver afgegleden dat Europese wetten worden genegeerd. De afgelopen kabinetten hebben
systematisch geweigerd om misstanden in de bio-industrie, bonthandel en dierenmishandeling
strenger aan te pakken. Er wordt niets gedaan om biologische landbouw te stimuleren en
plezierjacht raakt weer in de mode. Rood sprak met Tweede-Kamerlid Harm Evert Waalkens,
woordvoerder Dierenwelzijn en de Dierenbescherming over hoe Nederland diervriendelijker kan.

Hoe wordt Nederland
weer diervriendelijk?

Tekst Ottolien van Rossem  Foto’s Chester

Maar het tij lijkt te keren. Het aantal organisaties
dat de belangen van dieren behartigt is de afgelo-
pen jaren enorm gestegen. Sinds de gemeente-
raadsverkiezingen zijn er in Nederland bijna
twintig wethouders Dierenwelzijn. In de campag-
ne voor de Tweede-Kamerverkiezingen kreeg
dierenwelzijn veel aandacht. De Partij voor de
Dieren kwam zelfs met twee zetels in de Kamer
en de nieuwe Tweede Kamer nam al in de eerste
weken een aantal belangrijke diervriendelijke
moties aan (zie kader). PvdA Tweede-Kamerlid
Harm Evert Waalkens voelt zich gesteund door
de signalen uit de samenleving: ‘Sinds ik in de
Kamer zit vraag ik me bij wetsontwerpen altijd
af: wat betekent dit nu voor de dieren. Nu krijgt
dat meer reliëf omdat ik gebruik kan maken van
een diervriendelijke Kamermeerderheid. Dat is
winst.’

De nieuwe Tweede Kamer heeft meteen de eerste gelegenheid – de bespreking van de begroting van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – aangegrepen om een aantal verbeterin-
gen op diervriendelijk gebied door te voeren. De afgelopen jaren is het castreren van biggen symbool
geworden van de aanpak van de bio-industrie. Het was dan ook een groot succes dat bij de behan-
deling van de begroting eindelijk een motie werd aangenomen om het castreren binnen twee jaar te
verbieden. Ook een doorbraak was het aannemen van een motie om de weidegang van koeien te sti-
muleren door het aantrekkelijker te maken voor boeren om hun koeien in de wei te laten grazen.
Verder werd er een motie aangenomen over de certificering van dierenhandelaren. Daarmee wordt
de controle op dierenhandelaren beter gereguleerd en kan vooral de malafide hondenhandel beter
worden aangepakt. Ten slotte werd ook de motie aangenomen die de ‘verrijkte kooi’ wil verbieden.
Nu de legbatterij op Europees niveau is verboden schakelen veel boeren over op de verrijkte kooien.
Maar die bieden de dieren slechts een fractie meer ruimte dan de legbatterij en zijn dus niet of nau-
welijks een verbetering voor het welzijn van de dieren.

Eerste successen van de nieuwe Tweede Kamer



schept echter grote verantwoordelijkheden voor
de verzorgers!’ 
Een voordeel van een realistische blik op dieren-
welzijn is volgens Waalkens dat hij door de boe-
ren misschien als luis in de pels wordt gezien,
maar ook als serieuze gesprekspartner: ‘Want ik
hoor vaak uit verschillende sectoren het verwijt
dat ‘de stadse juffers’ en de grachtengordel op
een emotionele manier willen bepalen hoe boe-
ren moeten en kunnen handelen.’ Tijdens de
vorige kabinetten werd hij vaak door de agrari-
sche sector met een scheef oog aangekeken en
werd hem soms verweten dat hij er niets vanaf
wist. Nu ziet Waalkens dat kantelen: ‘Nu hoor ik
vaak: we zijn blij dat jij nog een plek hebt binnen
de PvdA, want anders hadden we niemand meer
gehad. Men is blij dat er een bruggetje is naar de
stadse juffers. Want ik ben politicus, maar sta wel
met mijn poten letterlijk in de klei en de stront.’

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
De verantwoordelijkheid voor het welzijn van die-
ren ligt volgens Waalkens bij de overheid, het
bedrijfsleven en de consument samen. Maar het
is de taak van de overheid om de normen vast te
stellen en toe te zien op naleving. De PvdA wil
daarom dat dierenwelzijn expliciet wordt opgeno-
men in wet- en regelgeving. Om de collectieve
verantwoordelijkheid te stimuleren is het belang-
rijk dat de overheid, bijvoorbeeld op het gebied
van biologische productie, goede voorlichting
geeft en fiscale maatregelen treft. ‘Het is zo
belangrijk om mensen te overtuigen dat fatsoen-

lijk omgaan met dieren hoort bij het houden van
dieren, zeker als je ze commercieel houdt. Als
houder van dieren ben je verantwoordelijk voor je
dieren, je hebt een zorgplicht,’ aldus Waalkens. 
Het is bovendien, zegt hij, zeer belangrijk om te
beseffen dat het initiatief voor dierenwelzijn niet
alleen uit de markt zal komen: ‘Als de overheid en
het bedrijfsleven geen richtlijnen en grenzen aan-
geven, dan zal de markt ervoor zorgen dat er
steeds meer dieren in een nog kleiner hokje
terechtkomen. Maar het heeft helemaal geen zin
om boeren en veehouders daarvoor te straffen en
te criminaliseren. Zij zijn ook gevangen in de
economische ratrace. Het gaat er niet om de
boeren een ram voor de harses te geven, maar je
moet aangeven wat de grenzen zijn en hulp
bieden om alles goed op de weg te laten rijden.’
Harm Evert Waalkens benadrukt tenslotte dat ook
de consument moet beseffen dat als je voedsel
voor afbraakprijzen koopt het ten koste zal gaan
van het dierenwelzijn en het milieu.  
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langer zo wilde. Omdat ik dacht dat ik econo-
misch sterk genoeg was om ecologisch mijn
verantwoordelijkheid te nemen. Ik had geen zin
in de intensiveringsroute van meer produceren
op dezelfde oppervlakte die veel collega’s had-
den ingezet.’ Volgens Waalkens zijn de bio-
logische boerenbedrijven de kraamkamers voor
nieuwe kennis: ‘Ze houden rekening met de
draagkracht van natuur en landschap en wer-
ken met respect voor dieren en planten.’ Voor
Waalkens is de zorg voor dieren ook heel per-
soonlijk: ‘Dierenwelzijn is een onderdeel van
mijn leven. Ik geloof sterk in het principe: wie
goed doet, goed ontmoet. Als je de beesten
goed behandelt dan zijn zij ook bereid zich uit
de naad te werken voor jou. Ik heb dus bewust
gekozen om mijn dieren niet tot onnatuurlijke
maximale opbrengst te dwingen, ze niet in de
citroenpers te stoppen, om geen weggooi-
koeien te creëren.’ 

REALISTISCHE BLIK
Voor Waalkens is het belangrijk om op een hele
reële manier onze omgang met dieren een plek
te geven. In beleid, maar ook in ons dagelijks
bestaan. Niet alleen voor commercieel gehou-
den dieren, maar ook voor gezelschapsdieren.
Waalkens: ‘Ik vind het vooral belangrijk om dat
op een realistische manier te doen. Ik laat de
emotie wel binnenkomen, maar vertaal dat in
verstandig beleid. Wij beschouwen dieren als
medeschepsels en je mag dieren niet mis-
bruiken, maar je kunt ze wel gébruiken. Dit

Harm Evert Waalkens (58, links op de foto) besloot in
1994 met zijn vleesveebedrijf over te gaan op een bio-
logische productiemethode en in 1997 werd ook zijn
melkveebedrijf biologisch. Harm Evert Waalkens is
sinds 1998 Tweede-Kamerlid voor de PvdA en vooral
actief op het gebied van landbouwbeleid, plattelands-
ontwikkeling en dierenwelzijn. Zijn inspanningen op
dat laatste gebied bleven niet onopgemerkt; in 2005
riep de Dierenbescherming hem uit tot
Dierenbeschermer van het Jaar en hangende de
benoeming van een nieuwe Dierenbeschermer van
het Jaar is hem gevraagd nog even in functie te blij-
ven. Dit is uitzonderlijk, normaal eindigt de termijn na
één jaar. De Dierenbescherming: ‘Harm Evert
Waalkens heeft op een uitzonderlijk goede wijze invul-
ling gegeven aan zijn eretitel, vandaar dat we zijn
‘ambtsperiode’ geprolongeerd hebben. Hij is een
voorbeeld van iemand die zich al jaren inzet voor die-
renwelzijn is. Hij heeft veel gedaan op het gebied van
diervriendelijk beleid. Tegen een meerderheid in en in
een tijd dat het geen sexy onderwerp was, en hij heeft
zich daardoor soms ook flink impopulair moeten
maken.’ Zijn aanhang binnen de PvdA bleek ook groot
tijdens het verkiezingscongres. Op de kandidatenlijst
maakte hij een enorme sprong: van plaats 51 naar 33.

actueel

Meer informatie over Dierenwelzijn
op www.harmevertwaalkens.pvda.nl
en www.dierenbescherming.nl.

Op www.bontvoordieren.nl en in het dossier
Dierenwelzijn op www.pvda.nl vindt u onder
andere informatie over de T-shirtactie van
Bont voor Dieren, waaraan verschillende
PvdA politici hebben meegedaan. Informatie
over proefdiervrije cosmetica vindt u op
www.proefdiervrij.nl en www.cosmeticagids.nl. 

U
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Tekst Daniëlle van der Wekken Foto’s Thomas Schlijper, Lizzy KalisvaartNieuw in de Kamer

Eervol voor de leeuwen

Ton Heerts (40) is de nummer 5 van de lijst. Hij
werd een half jaar geleden lid van de PvdA en
was tot voor kort nog vice-voorzitter van vakcen-
trale FNV. Ton woont in Apeldoorn.

‘Het Kamerlidmaatschap was geen doel op zich.
Ik had het prima naar mijn zin bij de FNV. Men
had mij al eens gezegd dat het tijd werd dat ik de
politiek in ging. Maar toen Tweede-Kamerlid
Jacques Tichelaar belde, verraste het moment
mij wel. De kandidaatstelling grensde aan een te
vroeg afscheid bij de FNV. Ik was net voor vier
jaar tot vice-voorzitter gekozen! Daar wilde ik
zuiver mee omgaan. Maar ik wilde al langer iets
betekenen in het maatschappelijk veld, iets doen
met mijn gevoel voor rechtvaardigheid en solida-
riteit. Mijn behoefte een bijdrage te leveren aan
het verdelingsvraagstuk is groot. Maar ik heb wel
even een knop om moeten zetten!
‘Voorheen was het mijn taak Kamerleden te
beïnvloeden, nu word ik zelf beïnvloed. Iedereen
weet me te vinden! En omdat ik al veel organisa-
ties ken vanuit mijn vakbondsachtergrond – een
jaar of tien, vijftien bij de krijgsmacht en de
marechaussee – krijg ik defensie, justitie en poli-
tie er gratis bij. Ik hoef er echt niks voor in gang

te zetten!’
Boeiend ‘Inmiddels begin ik al wat van de struc-
turen, culturen en processen in de Kamer te
zien. De kwestie rond het generaal pardon was
heftig, maar ik vond het proces intern en in de
Kamer heel boeiend. De realiteit van mijn
Kamerlidmaatschap! Wat ik als Kamerlid belang-
rijk vind, is scherp blijven. En de fractievoorzitter
scherp houden.’
Rust en overzicht ‘Ik heb veel plannen met
Nederland. Ik wil dat we weer trots worden op
ons land. Ik geloof in Cohens ‘de boel bij elkaar
houden’. Mensen moeten op basis van solidari-
teit, rechtvaardigheid en duurzaamheid zelf
deelnemen aan de maatschappij.’
Wie niet wil, moet de overheid tegenkomen.
‘Maar ik wil ook meer rust en stabiliteit in ons
land. Met een grote sterke PvdA en CDA moeten
we dat kunnen bereiken.
‘Tot slot wil ik overzicht voor overheid en burger.
Meer zuiverheid in wie wat bepaalt. Wat bepaalt
Brussel, de overheid, de provincie, de gemeente,
de belastingdienst? Op langere termijn wil ik dat
Nederland intern én binnen Europa anders
georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld met een een-
voudiger, tweeledig belastingstelsel voor de

burger: een rechtstreekse betaling aan de over-
heid en Europa, én een regionale betaling.’
In de wijk ‘Ik vraag me af of de toeslagenfabriek
van de Belastingdienst wel houdbaar is. Ik ben
voor een toenemende verantwoordelijkheid voor
werkgevers en werknemers op het gebied van
sociale verzekeringen. Sommige dingen moeten
gewoon van de overheid naar de gemeenten
overgaan. Wonen, welzijn en ondersteuning
moeten in de wijk plaatsvinden. Alles wat wij ver-
zinnen resulteert in nieuwe instituties waardoor
je minder voor hetzelfde geld kunt organiseren.
Zonde en zinloos. Er zijn een aantal overheids-
instanties die ik heel anders zou organiseren, of
misschien zelfs zou opheffen.’
PvdA ‘Ik werd deze zomer lid van de PvdA.
Eerder nam ik al wel zitting in een PvdA advies-
commissie op het gebied van Defensiezaken en
adviseerde ik de partij over sociaal-economische
zaken. Ik voel me thuis in de partij. Sluit me aan
bij de solidariteitsgedachte. Maar ik zou het
beeld van de PvdA naar buiten toe willen veran-
deren. We lijken nu beter in het verzuren dan in
het bezoeten. Laten we ook eens tevreden zijn
met wat we bereiken. Laat ons wat meer positi-
visme uitstralen!’

Ton Heerts:
‘Ik moest even een knop omzetten!’

Typisch Ton: gedreven. Niet altijd even gedul-
dig. Een rasoptimist. ‘Grote bek, klein hartje’
Thuis: zoon Carsten (8)
Naast de PvdA: fanatiek FC Twentesupporter.
De eerste dagen in de Kamer: ‘Mijn computer
werd aangesloten, ik kreeg een nieuwe tele-
foon en zat in een andere wereld. Bijzonder,
maar ook vertrouwd. Het is net zo druk als
mijn vorige baan, en de eed afleggen was ook
niet nieuw voor mij. Maar het reguliere hand-
werk moet ik nog leren. Ontdekken hoe de
hazen hier lopen.’
Wat moet anders: ‘Wij zijn de Partij van de
Arbeid, niet van de uitkeringen. Ik hou van
aanpakken en wederkerigheid. Maar ik zie ook
hoe mensen alleen nog maar formulieren
invullen. Daarin is men echt doorgeschoten.’
Portefeuille: de financiële kant van de zorg,
sociale zaken (o.a. met Jet Bussemaker),
financiën (o.a. met Ferd Crone) en overheids-
personeel en topinkomens. ‘Ik kijk graag mee
op verschillende tafels.’



geschreven, zoals alle anderen, en ben meteen
na mijn studiereis met de commissie in gesprek
gegaan. Het klinkt gek, maar toen ik de eed af-
legde voelde ik de verantwoordelijkheid pas echt.
Zweren bij de Grondwet en de Koningin, dat was
een bijzonder moment voor mij. Niet alleen van-
wege het unieke van de gebeurtenis, maar van-
wege de verantwoordelijkheid waar ik me toen
heel bewust van werd. Kamerlid zijn is eervol.’
Ongeschreven regels ‘Ik heb de afgelopen weken
met verbazing rondgelopen. Ook met trots. En af
en toe gefrustreerd, als ik de weg niet wist. Ik laat
alles op me af en over me heen komen. Gelukkig
kan ik goed terugvallen op mijn fractiegenoten.
Bert Koenders en mevrouw de voorzitter Gerdi
Verbeet zijn mijn coach. Voor de inhoudelijke lijn
en het overzicht ben ik niet bang, maar de poli-
tiek kent een soort onderlaag van ongeschreven
regels. Daar moet ik me nog in oefenen. Goed
kijken naar anderen en ondertussen zorgen dat ik
authentiek blijf, dat is de kunst!’
Erfenis ‘Op dit moment bekijk ik ‘de erfenis’ op
mijn portefeuille. Wat is de stand van zaken?
Ik lees me in en ga op werkbezoek. Zit met veel
mensen om de tafel. Gesprekken voeren, dat
vind ik echt de kracht van de Kamer. Al is het wel
een aparte combinatie met de vaste Kamer-
dagen: afgesloten van de buitenwereld werken
aan diezelfde buitenwereld. Daarom blijf ik met
beide benen in die samenleving staan, en com-
bineer ik het werk buiten en binnen de Kamer.
‘Op vaste Kamerdagen ben je om een uur of
acht binnen en ga je om tien uur ’s avonds – of
nog later – weer weg. Mochten mensen dat
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Ze zijn alledrie bevlogen en een tikkeltje ongeduldig. Ze willen een flinke slag maken, maar
moeten ook nog het een en ander leren. PvdA’ers Ton Heerts, Samira Boutchibti en Eelke
van der Veen werden eervol voor de leeuwen gegooid. Ze zijn nieuw in de Tweede Kamer.

profiel

Samira Bouchibti (36) staat op nummer 26 van
de lijst. Ze groeide op in een ‘PvdA-bewust
arbeidersgezin’ met Joop den Uyl als lichtend
voorbeeld. Samira is programmamaakster en
journalist, en woont in Amsterdam.

‘Ik zie mijn Kamerlidmaatschap echt als een
beginpunt. Ik ben 36 en wil de komende vier jaar
een goed Kamerlid worden. Het duurt wel even
voor je dat onder de knie hebt. Ik wil er echt werk
van maken.
‘Sinds een jaar of twee wil ik echt de Kamer in.
Daarvoor was ik er ook al mee bezig, maar wilde
ik mijn eigen werk en mijn vrijheid niet opgeven.
Toen was ik druk met debatten, conferenties,
radio, tv en schrijven. Toen het kabinet viel, was
ik op studiereis in Amerika. Tijdens mijn reis heb
ik veel na kunnen denken over mijn keus. Het
wordt nu echt concreet, dacht ik. Ik heb een brief

Samira Bouchibti:
‘Ik kijk goed naar de oude garde, maar blijf wel authentiek’

Typisch Samira: betrokken,
ongeduldig en ambitieus. ‘Als een
spons, zo nieuwsgierig’
Thuis: single
Naast de PvdA: lezen en schrijven
De eerste weken in de Kamer:
‘Vreemd, met de motie rond
Verdonk en de formatie, maar ook
gewoon je plek weten te vinden. De
Tweede Kamer is een groot gebouw!

Ik moet me de manier van denken
van de politiek nog eigen maken.
Maar ik ben ongeduldig, ik leer snel
en ben erg leergierig!’
Staat voor: ‘Niet lullen, maar poet-
sen, zeggen ze in Rotterdam.
Helemaal mee eens. Dat was mijn
motivatie voor mijn kandidaatstel-
ling. Ik wilde zelf graag aan de slag.’
Portefeuille: grote stedenbeleid,

emancipatie, prostitutie, loverboys,
vrouwenhandel en kinderhandel, de
specifieke positie van allochtone
vrouwen en, samen met Jet
Bussemaker een deel arbeid & zorg.
Samira Bouchibti is 2e woordvoer-
der huiselijk geweld en vrouwen-
mishandeling. ‘Ik ben bekend met
de materie, heb er veel over gepraat.
Nu ga ik er wat aan doen!’

denken: volksvertegenwoordigers eten dus niet
uit hun neus!’
Jaarplan ‘Mijn plannen met Nederland hou ik nog
even voor me. Ik moet me eerst inlezen en onder-
zoeken wat er allemaal moet gebeuren. Dan maak
ik een jaarplan voor mezelf. Daarin komen onge-
twijfeld zaken voor als het aanpakken van de
achterstandswijken en van kansarmen kansrijken
maken. En wat dacht je van de participatie van
allochtone vrouwen? Er is veel werk aan de winkel.’
Regeringspartij ‘We hebben negen zetels verloren,
maar ik vind wel dat de PvdA in de regering moet.
We zijn nodig. De PvdA wil de armoede en de
tweedeling in de samenleving aanpakken. Werken
aan integratie en aan de schooluitval van onze
jongeren. Zorgen voor onze ouderen. De PvdA
heeft het vertrouwen gekregen van miljoenen
mensen en die mogen wij niet vergeten. Zij
rekenen op ons!’
PvdA ‘Ik kom uit een Marokkaans arbeidersgezin
dat niet politiek bewust was maar wel PvdA
bewust. Mijn ouders waren de eerste generatie
Marokkanen in Nederland. Zij zagen Joop den Uyl
echt als een icoon.
‘Los van mijn achtergrond past de PvdA goed bij
mij. De idealen van de partij zijn mijn idealen.
Het is een manier van denken. Solidair zijn met
anderen, niet denken in ‘kansarm’ maar in ‘kans-
rijk’. Ieder mens heeft een eigen verantwoorde-
lijkheid en ja, we mogen best streng zijn. We
moeten harder optreden tegen hufterig gedrag,
asocialen en fraudeurs. Maar: wij hebben ook een
verantwoordelijkheid voor de ander en die moeten
we samen willen dragen.’
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Eelke van der Veen: ‘Aan de spelregels
en procedures moet ik wel wennen’ 
Op nummer 31 staat Eelke van der Veen (60).
Eelke adviseerde de PvdA-fractie over zorgkwes-
ties en bij formaties. Hij is voormalig voorzitter
van de raad van bestuur van Agis zorgverzekerin-
gen en woont in Nieuwegein.  

‘Mijn echtgenote gaf uiteindelijk de doorslag. Je
vindt de publieke zaak toch zo belangrijk, zei ze,
waarom ga je de Kamer niet in?
‘Ik wist dat ik zou stoppen met werken – ik ging
met de VUT. Een mogelijkheid om iets voor de
samenleving te betekenen was het lidmaatschap
van de Tweede Kamer. Het Kamerwerk is druk,
maar dat was mijn vorige baan ook. Daarin was
ik eindverantwoordelijk voor een organisatie met
2000 mensen. Die druk was groot. Nu moet ik
meer verantwoordelijkheid voor mezelf nemen,
voor mijn persoonlijke acties. Nu werk ik in veel
bredere zin. De overheid zal altijd een grote rol
spelen in de zorg, daar ligt een grote verant-
woordelijkheid. Zorg is echt een publiek goed.
Dat daagt me uit.’
Niet betuttelen ‘Ik wil dat mensen in de uitvoe-
ring van de zorg weer gaan voelen dat beleid
voor hén wordt gemaakt zodat zij beter gaan
functioneren. Zorgverzekeraars en Kamerleden
maken mensen namelijk niet beter! De overheid
moet veel meer ondersteunend zijn voor de
mensen aan het bed en in de spreekkamer. Zij
moeten meer geïnspireerd en gemotiveerd
raken. Dat is ook beter voor de kwaliteit van de
zorg. Zie je meteen hoe je bezuinigen kunt.
Mensen zomaar confronteren met bezuinigingen
werkt niet. Dan zetten ze hun stekels op. Ik heb
hier in korte tijd al veel over gediscussieerd in de
Kamer en het moet ook besproken worden tij-
dens de formatie: de laatste jaren heeft de
nadruk vooral gelegen op kostenbesparing en
efficiency in de zorg. Natuurlijk kan ook dat in

de zorg beter maar dan moet je de zorgverleners
daar wel bij betrekken Zij zien waar processen
slimmer kunnen. Het gaat erom dat zij zich
medeverantwoordelijk voelen. Je moet ze serieus
nemen en niet zo betuttelen.’
In het diepe ‘Ik was vanaf dag één woordvoerder
Gezondheidszorg en werd echt in het diepe
gegooid. Ik heb mijn maidenspeech* al gehou-
den! Maar al die verhalen dat het Kamerlid-
maatschap ‘erg wennen’ zou zijn en tegen zou
vallen kan ik niet bevestigen. Het valt me tot nu
toe meer dan 100% mee. De opvang is goed, de
collegialiteit groot. Mijn verwachtingen hebben
positiever uitgepakt dan ik had gedacht.
‘Ik kom uit het bedrijfsleven en dan vallen je
dingen op in de politiek. Aan de spelregels en
procedures moet ik wel wennen. Wanneer en hoe
dien je een motie in? Hoeveel spreektijd heb je?
Gelukkig bestaat er een handboek en zijn hier
klasjes voor.’
‘Ik kon me vanaf de eerste dag een op de inhoud
richten. Hoefde me niet echt in te werken, al kijk
je vanuit de politiek natuurlijk wel anders tegen
de zorg aan dan als verzekeraar. Het is een voor-
deel dat ik de inhoud goed ken en al een groot
netwerk heb. Gevoel voor politiek? Dat zit ook
wel goed, geloof ik.’
PvdA ‘De PvdA is helemaal mijn partij omdat ik
in het meeste herken wat ikzelf belangrijk vind.
Ik ben destijds begonnen bij ZAO in Amsterdam,
een echt ‘PvdA ziekenfonds’. Ook heb ik de
fractie in het verleden geadviseerd over de zorg
en ben ik bij formaties betrokken geweest. Maar
ik was verder niet zelf politiek actief. Tot nu. Ben
ik op mijn 60e alsnog een politieke carrière
begonnen. Als Kamerlid!’  

* De maidenspeech is de eerste toespraak van een parlementslid in
een plenaire vergadering van de Eerste of Tweede Kamer. Hiermee
presenteert het nieuwe Kamerlid zich aan de andere Kamerleden.

Typisch Eelke: toegankelijk maar
ongeduldig. Een bruggenbouwer
met gevoel voor humor. ‘Ik ben heel
loyaal, en verwacht dat ook van
anderen. Anders kan ik narrig
reageren.’
Thuis: getrouwd, drie dochters, een
zoon
Naast de PvdA: bestuurlijk actief op
verschillende terreinen, lezen (lite-
ratuur, geschiedenis)
De eerste dagen in de Kamer: ‘ben
ik erg geschrokken van hoe hard de

politiek is. De emotie bij de vertrek-
kende Kamerleden en de mensen
die hen ondersteunen! Omdat een
aantal mensen onverwacht niet
terugkwam, werd ik meteen nauw
betrokken bij de portefeuille
gezondheidszorg. Dat was heftig.
De motie rond Verdonk vond ik
spannend. Ik zit erbij, dacht ik. Ik
voel me bevoorrecht. Dat ik op m’n
60e nog op deze plek mag zitten!’
De PvdA moet nooit: ‘teveel in
zichzelf gekeerd raken. We moeten

stoppen met teveel terug te kijken.
Het verkiezingsprogramma is mooi
en er is nog nooit één campagne
volmaakt geweest.’
Portefeuille: voorlopig woordvoer-
der Gezondheidszorg. ‘Ik hoop dat
ik me daarnaast mag bezighouden
met binnenlands bestuur. De func-
tie van de overheid. Er is veel wan-
trouwen ten aanzien van de over-
heid, terwijl een betrouwbare over-
heid de basis voor de samenleving
zou moeten zijn.’

De PvdA Kamerleden: 
1. Wouter Bos
2. Nebahat Albayrak
3. Aleid Wolfsen
4. Jet Bussemaker
5. Ton Heerts
6. Sharon Dijksma
7. Bert Koenders
8. Mariëtte Hamer
9. Martijn van Dam

10. Marianne Besselink
11. Frans Timmermans
12. Attje Kuiken
13. Jacques Tichelaar
14. Gerdi Verbeet
15. Ferd Crone
16. Pauline Smeets
17. Hans Spekman
18. Anglien Eijsink
19. Diederik Samson
20. Chantal Gill’ard
21. Staf Depla
22. Agnes Wolbert
23. Jeroen Dijsselbloem
24. Lutz Jacobi
25. Paul Kalma
26. Samira Bouchibti (Abbos)
27. John Leerdam
28. Lia Roefs
29. Luuk Blom
30. Lea Bouwmeester
31. Eelke van der Veen 
32. Roos Vermeij
33. Harm Evert Waalkens

Kijk op www.pvda.nl/rood voor meer informatie
en de portefeuilles. In het volgende nummer
aandacht voor de vertrokken Kamerleden.

Dit zijn ze! 
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graag weten welke ideeën de partijleden hierover hebben.
Naast dit alles kunnen bezoekers van het congres ook
deelnemen aan discussies over verschillende onderwerpen
en er vinden verschillende trainingen plaats.
Maar het congres is ook gewoon dé partijbijeenkomst bij
uitstek. Een uitgelezen mogelijkheid om bij te praten met
partijgenoten en de politieke kopstukken uit de Eerste en
Tweede Kamer, en om de kandidaten voor de Provinciale
Staten nu eens persoonlijk te spreken.
Het congres wordt op 10 februari aanstaande gehouden in
de Buitensociëteit in Zwolle. Het exacte programma kunt u
vindenop www.pvda.nl/congres.

Meer informatie: www.pvda.nl/rood. Aanmelden kan via onze
reserveringslijn: 020-5512295. Houd uw relatienummer en het
reserveringsnummer voor het Congres (5452) bij de hand.  

N
og geen vier maanden na het vorige verkie-
zingscongres is het al weer tijd voor een
nieuw congres. Omdat er opnieuw ver-
kiezingen in aantocht zijn: voor de Provinciale
Staten op 7 maart en voor de Eerste Kamer

op 29 mei dit jaar. Ditmaal staat het congres dus in het
teken van de vaststelling van de kandidatenlijst voor
de Eerste Kamer en zal de officiële aftrap voor de cam-
pagne voor de Provinciale Statenverkiezingen worden
gegeven. Zoals gebruikelijk wordt er ook aandacht besteed
aan de politieke actualiteit. En natuurlijk zijn er speeches
van partijvoorzitter Michiel van Hulten, fractievoorzitter
Wouter Bos en de lijsttrekker van de Eerste Kamer-
verkiezingen Han Noten. Op het congres nemen we ook
afscheid van de Tweede-Kamerleden die na de verkiezingen
van november 2006 niet terugkeren in de Tweede Kamer.

COMMISSIE VREEMAN
Naast het officiële programma is er veel te beleven bij de
deelsessies en in de wandelgangen. Zo kunnen bezoekers
van het congres van gedachten wisselen met leden van de
commissie Vreeman, die in opdracht van het partijbestuur
de oorzaken van het zetelverlies bij de Tweede-
Kamerverkiezingen analyseert. Wat ging er mis en wat kun-
nen we ervan leren? Partijvoorzitter Michiel van Hulten:
‘Het gaat daarbij niet alleen om de campagne zelf, maar
ook om de strategische keuzes die de afgelopen jaren zijn
gemaakt, en de maatschappelijke context waarin deze ver-
kiezingen werden gehouden.’ De commissie hoort graag de
mening van de leden van de Partij van de Arbeid.

CONGRES NIEUWE STIJL
Verder kan iedereen meediscussiëren over de eerste ideeën
van de werkgroep ‘Congres Nieuwe Stijl.’ De werkgroep wil

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 het PvdA

Congres op zaterdag 10 februari.

Tekst : Lianne Raap, Michiel Reijnen Illustratie CoverMechanics binnenkort

Kom naar
het PvdA
Congres
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Uitgesproken

In 2001 vroeg de Wiardi Beckman Stichting
(WBS) aan tien auteurs de balans op te
maken van zeven jaar Paars. Onder hen:
Jan Peter Balkenende. In zijn stuk kondigde
hij een vernieuwing van het christen-demo-
cratisch gedachtengoed aan, en had hij
scherpe kritiek op Paars.
Het Jaarboek 2006 van de WBS is nu Vier
jaar Balkenende. Heeft Balkenende zijn
ideeën waar kunnen maken? Hoogleraren,
publicisten, en enkele éminences grises van
de partij geven hun opinie.
Frans Leijnse was informateur tijdens de
uiteindelijk gestrande onderhandelingen
tussen PvdA en CDA. Hij noemt alvast wat
bouwstenen voor een gemeenschappelijk
PvdA-CDA-programma, en beveelt ‘een
weg van groeiend vertrouwen’ aan.
Maar scherpe kritiek is ook terug te vinden.
Zo omschrijft Liesbet van Zoonen
Balkenende als een ‘ster zonder stralen’,
een ‘lege huls’ die zijn groeiende kracht
dankt aan ‘de tijdgeest, de conjunctuur en
vooral zijn tegenstanders’. En VU-politoco-
logen Krouwel en Van Kersbergen conclu-
deren dat de CDA-calvinisten het hebben
gewonnen van de katholieken. Volgens hen
is het CDA-gedachtegoed verschoven ‘in
een monoculturele, nationalistische en
conservatieve richting, onder de bezielende
leiding van partij-ideoloog Balkenende’.  
Verder vinden we in het boek veel aanbeve-
lingen. Voor het innovatiebeleid, voor
gezinspolitiek, een moderne verzorgings-
staat, en een beschavingsoffensief. En voor
een betere integratiepolitiek. Shervin
Nekuee en Bart Top analyseren Naar
Nederland, de inburgeringsfilm waar jaar-
lijks 20.000 nieuwe Nederlanders zich
‘doorheen moeten worstelen’. En con-
cluderen dat de film een spotprent maakt
van de nieuwkomer. ‘Verdonks multi-
culturele beeldmanifest is de nachtmerrie
die terug blijft komen bij wie de angst laat
domineren.’ Simon B. Kool sluit af met een
selectie foto’s van Balkenende. Hier zien
we Balkenende achtereenvolgens de para-
plu van Jaap de Hoop Scheffer vasthouden,
onwillig klinken met Mat Herben, onwen-
nig op de koffie bij George W. Bush, en
onder slagregens in een oldtimer met Ivo
Opstelten. (BdH)

Het WBS Jaarboek Vier jaar Balkenende
(ISBN 9053305319) kost € 20,- en is ver-
krijgbaar in de boekhandel en via de PvdA
webwinkel (www.pvda.nl).
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Het Willem Dreeshuis in Amsterdam bestaat
50 jaar. Dit verzorgingshuis is in 1957 opgericht
door de VARA, Humanitas, de Algemene
Woningbouw Vereniging en de PvdA.

Natuurlijk willen de meeste ouderen in hun
eigen omgeving oud worden, maar er zijn oude-
ren die veel zorg nodig hebben en ouderen die
vereenzamen. Voor deze groepen blijft een goed
verzorgingshuis nodig, waar men zo zelfstandig
mogelijk kan blijven.
Het Willem Dreeshuis organiseert samen met
de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van
de PvdA (LAO) twee symposia met als onder-
werp: ‘Het verzorgingshuis is zo gek nog niet’.
Het eerste symposium, op 13 februari a.s. is
voor ervaringsdeskundigen zoals ouderen-
bonden, medewerkers ouderenzorg, advies-
raden voor stads-/deelgemeenten, mantelzorg-
organisaties en cliëntenraden. 
De resultaten van het eerste symposium komen
aan de orde op het tweede symposium. Dit
wordt gehouden op 1 mei a.s. en is bedoeld
voor beleidmakers zoals Tweede-Kamerleden,
wethouders, gemeenteraadsleden, verzekeraars
en ouderenraden in grote steden.
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen
naar: symposium@fontis.nl, onder vermelding
van uw naam, uw organisatie/functie, uw huis-
en e-mailadres en ook voor welke datum u zich
aanmeldt: 13 februari of 1 mei 2007.

Informatie over de programma’s vindt u op
www.pvda.nl/rood

Willem Drees-
huis 50 jaar

Februari
Zaterdag 10
Congres, Buitensociëteit, Zwolle

Maart
Woensdag 7
Provinciale Statenverkiezingen

Zie voor de volledige agenda:

www.pvda.nl/agenda
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Heeft u een idee of scherpe associatie bij deze foto of 
wéét u gewoon welk politiek moment hier wordt verbeeld?

Prijsvraag Wat gebeurt hier?Foto Roel Rozenburg

Schrijf dan een origineel, krachtig onderschrift dat de foto
verduidelijkt. De winnaar krijgt een handig PvdA-fietslampje,
zodat u ook in donkere winterdagen gezien wordt, een warme
PvdA-sjaal om u warm te houden tijdens uw fietstocht en PvdA-
pleisters voor als er toch iets mis gaat. 

Stuur uw oplossing vóór 12 februari 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. 5 is Maja de Jong-de Herder uit
Middenbeemster. Het onderschrift
‘Toen was jij nog een broekie!’ werd
door de redactie als meest origineel
bestempeld. Het werkelijke onderschrift
luidde: Premier Joop den Uyl slaat eerste
paal voor bejaardencomplex in de
Polanenstraat te Amsterdam samen
met mevrouw Volkers (2 maart 1977).

Breinbreker 14
HORIZONTAAL: 1. De gewoonte om direct een kusje te geven als iets
kapot gaat (3+2+4+6) 7. Klein hemellichaam (8) 8. In de benen komen
om filmopnames te starten (5) 10. Vrij toegankelijk in Hilversum (4+6)
12. Presentator van Buitenhof op reis (4) 14. Niet-oriëntaals kippen-
vleugeltje in het Witte Huis (4+4) 16. Jaap de Hoop Scheffer gaat niet
voor dit meisje (4) 19. Weer dit drankje zorgt voor een schuivertje (4)
20. Slechte eigenschap voor een minister van financiën (3+2+2+4)
21. Geen paniek George Clooney was here (1+1) 22. Bar gezellig met
een Frans bakkie (4) 24. Doelbewust tegenhouden (10) 27. Snotvis (3)
29. Klaar met eten (6) 31. De vrouw met de hamer (7)
32. Sorry, maar afspraak is afspraak (14)
VERTICAAL: 1. Proberen iets te plakken (9) 2. Regel bedacht in de
speeltuin? (11) 3. Vervoersmiddel van de brievenbezorger? (7)
4. Testmiddel op de piano (5) 5. Zie 9 verticaal 6. Iets wat je neemt
als je iets als eerste wil (10) 9+5. Zomaar met je racket zwaaien?
(4+2+2+5) 11. Koninklijke stallen voor geboefte (8) 15. Extra warming-
up oefening (3+6) 16. IJzervreters (1+1) 17. Terug in je bureau! (2)
18. De plek van Wilders op het voetbalveld (2+6) 23. Slechts solo (6)
25. De S volgt (3) 26. Henk bij de scouting (4) 28. Zit in de universele
leiding van het wetenschappelijk bureau van het CDA (2 of 1+1)
30. Ouderwetse strafmaatregel van de overheid (1+1+1)
31. Stedenclub (1+1+1)

Stuur uw oplossing vóór 12 februari naar PvdA, redactie Rood,

Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. De winnaar ontvangt het

nieuwste WBS-jaarboek over ‘Vier jaar Balkenende’.

DE PRIJSWINNAAR VAN DE BREINBREKER IN HET VORIGE

NUMMER IS: Nol van ’t Riet uit Gouda.

Bedenkt u puzzels ? Mail ons: rood@pvda.nl!
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OPLOSSINGEN BREINBREKER 13: Horizontaal: 1. Links kabinet; 2. Wijn; 8. Spreektijd;
10. Macht; 11. Doorregeren; 13. WW; 14. Amendementen; 16. Ren; 17. RVD; 22. Kamer; 23. Rutte;
24. Milaan; 26. Orde; 27. Donner; 29. Zie 15 verticaal; 31. Rover; 33. Binnenhof; 34. Knie
Verticaal: 1. Lijstduwer; 2. Kiesraad; 3. Kok; 4. IND; 5. Eilanden; 6. Lijsttrekker; 9. Tegenstem;
10. ME; 12. Roer; 15 + 31 horizontaal. Mei Li; 18. De Tijd; 19. Stem; 20. Kan; 21. Blanco; 22. Kater;
23. Rood; 25. Sire; 27. Don; 28. Rok; 29. Lei; 30. UN; 32. VN.

26 27 28



Duurzaam Solidair Vooruit
De verkiezingscampagne is nog maar nauwelijks achter de rug en de

redenen voor de nederlaag zijn nog maar nauwelijks begrepen, of we zijn

al weer een fase verder. Aan het formeren. Niet met de coalitie van onze

voorkeur, dat is ook duidelijk. De beste vertaling van de verkiezingsuitslag

zou een kabinet van CDA, PvdA en SP zijn geweest. En toen de SP afviel

was wat mij betreft GroenLinks aan de beurt. Onbegrijpelijk dat die

partijen al zijn afgehaakt nog voordat er echte onderhandelingen plaats-

vinden. Een gemiste kans ook voor gezamenlijk links omdat PvdA en SP

of PvdA en GL in onderhandelingen met het CDA sterker zouden hebben

gestaan dan nu we de klus alleen moeten klaren. Maar goed, die verant-

woordelijkheid gaan we niet uit de weg en de inzet blijft dezelfde: kleinere

verschillen tussen arm en rijk, investeren in de zorg, duurzame energie-

voorziening, ambitieuze stads- en wijkvernieuwing, een generaal pardon,

enfin alles waar we ons in ons programma en in onze campagne hard

voor hebben gemaakt.

Tegen de tijd dat u dit leest zijn de gesprekken met ChristenUnie en CDA

begonnen. Onder leiding van Herman Wijffels, iemand die in woord en

daad altijd bezig is geweest met precies die vragen die ook voor een nieuw

kabinet centraal zouden moeten staan: hoe zorgen we er voor dat de

relaties tussen mensen onderling maar ook tussen mens en omgeving

(natuur, milieu, dieren) duurzaam verbeteren? Op de meeste van deze

punten is ook de Christen Unie de afgelopen jaren een bondgenoot in de

oppositie gebleken. Natuurlijk, grote verschillen zijn er ook en of de onder-

handelingen zullen slagen kan niemand voorspellen. Maar om dat uit te

vinden, moet je er wel eerst mee beginnen. 

In zekere zin vallen de ‘problemen’ met de Christen Unie in de onde-

rhandelingen in het niet vergeleken bij de ‘problemen’ met het CDA. Daar

moet de grote beweging natuurlijk echt gemaakt worden. Er is niet alleen

nieuw élan nodig, er is vooral ook een nieuwe koers nodig. In de richting

van een samenleving die duurzaam houdbaar is en waar solidariteit niet

als kostenpost wordt beschouwd. Geleid door politici die niet bang zijn

voor de toekomst of de buitenwereld maar die beseffen dat als we er

samen de schouders onder zetten, we allemaal baat hebben bij vooruit-

gang en modernisering. Hierbij mijn eerste suggestie voor een motto van

dat kabinet: Duurzaam Solidair Vooruit!

Wouter Bos, Fractievoorzitter

De volgende Rood verschijnt eind maart

Foto Hollandse Hoogte column




