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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 Herman Hofman (69),
voorzitter van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (LAO) van de PvdA. 

Herman werd in 1937 geboren in een
sociaal-democratisch arbeidersgezin.
Zijn opa zat voor de SDAP in de
gemeenteraad, zijn moeder zong bij de
Volksstem en zijn vader was actief in de
vakbeweging. Zelf werd Herman ook
jong actief. In 1955 werd hij lid van de
PvdA. Tegenwoordig zet Herman zich
in voor het seniorenbeleid; hij is sinds
2005 voorzitter van de LAO.

Herman was al vroeg actief, onder andere in
NVV ‘Jonge Strijd’ (een vakcentrale, nvdr). Hij
werkte voor verschillende gemeenten, vooral op
de terreinen cultuur en welzijn. In 1970 ging hij
aan de slag in Arnhem, waar hij later gemeente-
secretaris werd. Herman heeft altijd veel vrijwil-
ligerswerk gedaan; sinds 1995 zet hij zich vooral
in voor het seniorenbeleid.
‘In 2002 werd ik lid van de LAO, in 2005 werd ik
gevraagd om voorzitter te worden. We hebben
een goede groep van zeventien 50-plusmannen
en -vrouwen met praktische en bestuurlijke
ervaring op het gebied van ouderenbeleid. De
LAO heeft een formele adviesfunctie aan de
Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur. We
hebben veel kennis en ervaring en hoeven geen
carrière meer te maken. We doen het als bijdra-
ge aan onze eigen partij in de hoop dat het tot
sterke standpunten leidt. In ons reglement
staat dat we gevraagd en ongevraagd advies
geven, maar het is vrijwel altijd ongevraagd. Dat
is niet zo stimulerend. Wel zien we af en toe
adviezen terug in beleid, zoals in het geval van
de WMO en gratis ov.
Met de opkomst van internet en e-mail zijn we
gaan twijfelen of onze eigen bescheiden
communicatiemiddelen wel genoeg waren.
Daar hebben we een communicatienota over
geschreven met heldere aandachtspunten. Ons
blad Respons zal niet langer verschijnen. We
hebben nu een eigen gedeelte op
www.pvda.nl/lao waar we informatie en reacties
plaatsen. Ook zetten we een digitale nieuws-
brief op poten. Maar het is wel moeilijk het
gedeelte van de 35.000 oudere PvdA-leden
zonder e-mailadres te bereiken.
We willen de communicatie met de leden inten-
siveren. Allereerst met de lokale en gewestelijke
werkgroepen ouderenbeleid. We willen weten
welke vragen en problemen er onder oudere
leden leven. Mijn ideaal is dat we zoveel
mogelijk van onze ouderen een stem geven in
onze advisering, een soort ouderennetwerk.
Daar moet de partij veel meer aandacht aan
besteden. Bij de PvdA haken veel oudere leden
af. Jonge aanwas is heel belangrijk, maar je
moet ook ouderen blijven betrekken. Het is
zo’n grote en groeiende groep. Ze doen er toe,
en dat gevoel moeten we ze ook geven.’

‘Betrek ouderen
meer bij de partij’

Tekst Ottolien van Rossem
Foto Duco de Vries de rode loper
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inhoud

Geachte leden,
Woensdag 25 april heeft het partijbestuur van de
PvdA, geconfronteerd met het plotselinge vertrek
van partijvoorzitter Michiel van Hulten, besloten
verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane
situatie en per direct af te treden. 
Gebrek aan onderling vertrouwen lag aan deze
situatie ten grondslag. Het bestuur was niet langer
in staat slagvaardig genoeg invulling te geven aan
de gezamenlijk overeengekomen koers van de par-
tij en de partijvernieuwing.

Wouter Bos, Jacques Tichelaar, Han Noten en
Peter Scheffer hebben als adviserende leden van
het partijbestuur een beroep gedaan op vice-voor-
zitter Siepie de Jong en internationaal secretaris
Marije Laffeber om plaats te nemen in een inte-
rim-bestuur. Namens alle aanwezigen is oud-par-
tijvoorzitter Ruud Koole gevraagd om als voorzit-
ter van dit bestuur te fungeren en is vertrekkend
Eerste-Kamerlid Trude Maas gevraagd als lid toe
te treden. Zij hebben hier beiden in toegestemd.

Op korte termijn zal er een interim-penningmees-
ter worden aangezocht.

Het interim-bestuur krijgt als taak de verkiezing en
benoeming van een nieuw partijbestuur voor te
bereiden en een vervroegd huishoudelijk congres
hierover dit najaar te organiseren. Daarnaast zal
het interim-bestuur alle lopende zaken behartigen.
De aftredende bestuursleden is verzocht hun erva-
ring en inzet aan te wenden ter ondersteuning van
het interim-bestuur op het terrein van hun voor-
malige portefeuilles. Zij hebben daar allen mee
ingestemd.

Het interim-bestuur zal het in gang gezette werk,
zoals bijvoorbeeld scouting en opleiding, de
inrichting van het congres en het vrijwilligers-
management voortzetten en de verwerking van de
begin juni te verwachten aanbevelingen van de
commissie-Vreeman ter hand nemen.

Het interim-bestuur bedankt de vertrekkende
voorzitter en partijbestuursleden voor hun werk en
inzet van de afgelopen jaren. Ondanks dat er een
vervroegd einde is gekomen aan de termijn van
het vertrekkende partijbestuur is er op diverse ter-
reinen belangrijke vooruitgang geboekt.

Het interim-bestuur gaat met vertrouwen aan de
slag. Samen met de leden gaan we koers en
inhoud van de partij de komende periode verder
vormgeven. Voortbordurend op onze idealen en
ambities voor de toekomst zoals verwoord in het
PvdA beginselprogramma en verkiezings-
programma.

Vriendelijke groeten,

Siepie de Jong
vice-voorzitter partijbestuur

Na het onverwacht opstappen van Michiel van Hulten, onze partijvoorzitter, en
daarmee het hele partijbestuur eind vorige maand, werd per direct een nieuw,
tijdelijk bestuur geïnstalleerd. Dit interim-bestuur, onder voorzitterschap van oud-
voorzitter Ruud Koole, wil vooral dóórgaan. Het wil een vervroegd congres in het
najaar organiseren om een nieuw partijbestuur en een nieuwe partijvoorzitter te kun-
nen kiezen. Daarnaast wil het doorgaan met de partijvernieuwing die al was ingezet.
Michiel van Hulten werd anderhalf jaar geleden gekozen door de leden, het partij-
bestuur door het congres. Wij willen op deze plek, ook namens het interim-bestuur,
de afgetreden voorzitter en bestuursleden danken voor hun inzet de afgelopen jaren.
In dit nummer van Rood leest u meer over de nieuwe bestuurssituatie van de PvdA
op pagina 25, in de column van Wouter Bos (p.32) en hieronder, in een brief namens
vice-voorzitter Siepie de Jong. 
Ondertussen heeft de PvdA niet stilgezeten. Dat kan ook niet met PvdA’ers in de
besturen van vele gemeenten, 11 Provinciale Staten en in het kabinet. Om met die
laatste te beginnen: in dit nummer van Rood ziet u onze bewindspersonen on tour,

leest u over het generaal pardon en hoe van een probleemwijk een prachtwijk te
maken, en maakt u kennis met Jacqueline Cramer, minister van VROM.
In de Kamer sprak Rood met niemand minder dan onze enthousiaste, kersverse
Kamervoorzitter. Daarnaast hebben we de inspirerende verhalen voor u opgetekend
van drie oud-Kamerleden die na hun werk in de Kamer zijn doorgegaan met
verrassend nieuw werk. 
En dan de PvdA in de regio: Rood liep een dag mee met wethouder Hans Spigt in
Dordrecht en kreeg diep respect voor het intensieve, strak volgeplande werkschema
van een PvdA-wethouder. Verder laten we u zien hoe Friesland omgaat met de
zojuist ingevoerde WMO en vertellen we u over de voor de Partij van de Arbeid zo
belangrijke viering van de Dag van de Arbeid. U ziet, wat er ook gebeurt, de PvdA
gaat dóór.

De redactie, rood@pvda.nl
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Dialoog, geen monoloog
Sinds enige maanden volg ik de ROSA-leergang
bij de PvdA. Om bekend te worden met de partij,
wordt er van ons verwacht dat wij bij verschillen-
de partijleden langsgaan voor een goed gesprek.
Hoewel ik bij deze en gene langs ben geweest,
heeft de dialoog nog niet plaatsgevonden. Wel
heb ik mogen genieten van een aantal monolo-
gen. Het lijkt erop dat binnen de partij velen het
vermogen zijn kwijtgeraakt om vragen te stellen.
Dat is echt heel erg jammer. Ten eerste is het
zonder vragen lastig om uit te vinden wat er leeft
in de achterban. Ten tweede groeit de kennis van
de partij zo minder snel. Ten derde – en dat is
denk ik het belangrijkste – wie een vraag stelt,
erkent zijn gesprekspartner, laat weten dat diens
mening ertoe doet. Een vriendin van me werd lid
bij de SP en kreeg een gesprek van een uur met
Jan Marijnissen. Hij vroeg haar de oren van het
hoofd. Ze was zo onder de indruk dat ze vervol-
gens een jaar lang keihard voor hem gewerkt
heeft. Slim, hoor!

Antoinette Vlieger

Stichting Europa
Bij al het nakaarten op de campagnes van 2006
en 2007 mag niet vergeten worden dat de vol-
gende campagne al voor de deur staat. Wat, nu
al werken aan de campagne voor de Europese
verkiezingen in 2009? Ja, en dat is een absolute
noodzaak.
Nu het partijbestuur meer aan de organisatie
van de partij wil doen, moet Europa daarvan een
hoofdstuk zijn. En met 2009 in het vooruitzicht
een belangrijk hoofdstuk. Dat is maar ten dele
een organisatorische zaak. In belangrijke mate is

het een kwestie van mentaliteit. Van bereidheid
om over de grens te kijken in een ruimer
binnenland. En dat in partijorganen en andere
activiteiten mee te laten spelen. Niet alsmaar
Europa-conferenties met dezelfde deelnemers.
Maar bij de hele problematiek waarmee wij in
aanraking komen ook bekijken wat de Europese
dimensie ervan is. De EVS heeft laten zien dat de
stichtingsvorm daarbij een nuttig instrument
kan zijn. Dus niet alleen een Circus Europa op
12 mei – goed initiatief  – maar een eigen
Europastichting!

Bob Molenaar 

Nonsens
Er is tegenwoordig veel commentaar op Wouter
Bos. Ik vind dat echt onterecht. Wouter Bos is
fantastisch. Eén van de kritiekpunten luidt:
‘Wouter Bos heeft geen visie’. Die kritiek is totale
nonsens. Op basis van de PvdA-basisgedachte,
namelijk solidariteit tussen de mensen, heeft
Wouter Bos (zover mijn beperkte kennis reikt):
1. het taboe op de hypotheekrente doorbroken;
2. het taboe op de AOW doorbroken; 3. duur-
zame energie in het midden van de belang-
stelling geplaatst. Vergelijk dat eens met wat Kok
heeft gedaan. Milieu is misschien niet echt het
onderwerp van onze achterban, maar het is wel
heel belangrijk. In het verkiezingsprogramma
staan echt goede teksten. Nederland moet de
meest energie-efficiënte industrie van de wereld
krijgen, en we doen niet meer aan kernenergie.
In het regeerakkoord wordt 800 miljoen voor het
milieu uitgetrokken. Een trendbreuk met
Balkenende III. Fantastisch en alle hulde! En wat
is de reactie van de media? ‘Te weinig geld,
gebrek aan visie.’ Hoe dom kun je zijn? Deze
fout moet goed uit te buiten zijn!

Rob Kemmeren

Opnieuw beginnen
Her rommelt in onze partij. Niet positief. Ik stel
voor om het rapport van Vreeman nu ook maar
naar voren te halen en te behandelen. Dan heb-
ben we alle ellende gehad. Anders is het over een
maand weer zo. Praat nu alles maar ineens uit
en begin met frisse moed opnieuw. 

Annie Keijmel-Cambier

Oei, dat is gewaagd! Van minister Plasterk mocht verwacht worden dat hij met onorthodoxe
plannen zou komen, en jawel – hij durft zomaar het grootste taboe in de onderwijswereld aan te
pakken. De vakanties. Het is algemeen bekend (maar weinig uitgesproken) dat met name in het
voortgezet onderwijs het schooljaar dramatisch kort is. Als er bijvoorbeeld in de maand juni door
een aantal leerkrachten even zou worden doorgewerkt, in een ontspannen sfeer, met leerlingen
die net tussen wal en sloot dreigen te vallen, kan er zo een flinke ploeg toch naar het volgende
jaar over. Hoeven die docenten ook niet mee te doen aan die slepende vergaderingen, een aan-
merkelijke verlichting van de werkdruk. Ik heb zoiets al eens aan rectoren van scholen voorge-
steld, maar zulke voorstellen zijn onbespreekbaar – men durft ze zelfs niet eens voor te leggen.
Heel dapper van Plasterk. Maar het loopt op niets uit, deze confrontatie met een taboe.

Coen de Jonge, Peize, ex-onderwijzer en -schoolhoofd

Confrontatie met een taboe
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U Kijk voor meer reacties op www.pvda.nl > forum

‘De PvdA moet juist streven naar het beschikbaar stellen van laagdrem-
pelige culturele voorzieningen voor iedereen. En dan niet alleen in
Amsterdam, maar ook in Friesland en Twente. En de PvdA moet ernaar
streven niet alleen Bach, maar ook volkscultuur voor iedereen beschik-
baar te maken. Bovendien zijn de kunstwerken in de musea openbaar
bezit; alle Nederlanders moeten ze kunnen bekijken. Dit moet het uit-
gangspunt zijn, en niet het profijtbeginsel. Natuurlijk is het rechtvaardig
om op basis van draagkracht en gebruik mensen te laten betalen. Als dat
niet via de kassa kan, dan maar via de belasting.’

Overal laagdrempelige cultuur

Tekst Michiel Reijnen Foto’s De Beeldredaktie

Lang leve Groot-Brittannië

Sanne Kortooms (21) studeert scenario & regie aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, en woont in Amsterdam

In het PvdA Forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-
leden over een actueel en relevant onderwerp. Deze keer
het profijtbeginsel: ‘Invoering van het profijtbeginsel is een
sociaal-democratische maatregel om geen subsidies (lees:
belastinggeld) meer te verstrekken aan mensen die best
meer voor hun kaartje kunnen betalen.’

‘Het profijtbeginsel is geen onsympathieke gedachte, maar hoe kun je
dat rechtvaardig invoeren? Sommigen mensen kunnen meer betalen,
maar hoe stel je dat vast? Een kaartje voor de Nederlandse opera kost
volgend seizoen € 115,-. Als je daar met z’n tweeën heen gaat, betekent
dit inclusief reis zo’n driehonderd euro voor een avond. Er zijn heel wat
mensen die dat kunnen betalen, maar ook heel veel die dat niet kunnen.
Voor mij wordt het vrijwel onmogelijk. Straks zitten er alleen nog echt
kapitaalkrachtigen in de zaal. En het ironische is: er gaat dan nog steeds
geld bij! Als de hogere inkomensgroepen meer moeten betalen is er
maar één manier: via de belastingen. Dan gaat het echt rechtvaardig.’

Casper Louppen (25) is verkoper en woont in Arnhem

Moeilijk rechtvaardig in te voeren

‘Kunst is iets wat voor iedereen toegankelijk is, en moet zijn. Dat is juist
het mooie van kunst! Het is onzin dat mensen die meer verdienen ook
meer van kunst houden. Ik ken genoeg mensen die een bovenmodaal
inkomen hebben en hun geld liever aan iets anders besteden. Maar helaas
kunnen mensen met een lager inkomen het zich niet veroorloven regelma-
tig musea of theaters te bezoeken. Ik ben gek op kunst, maar zelfs als stu-
dent betaal je al zo’n 20 euro voor een avondje toneel. En 20 euro is veel.
Niet alleen voor studenten, maar ook voor vele anderen. Zo ontneem je
een grote groep het recht om te genieten van kunst. De prijzen moeten
dus juist omlaag! Lang leve Groot-Brittannië, waar de musea gratis zijn.’

Gertjan Brug (53) is leraar wiskunde en woont in Haaksbergen

PvdA forum
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‘Mijn werk is een
feest om te doen!’
Als Gerdi Verbeet samen met haar kleinkinderen
Lola (bijna 2) en Finn (6 maanden) in de speel-
tuin is, wordt ze wel eens aangesproken over een
Kamerkwestie. Laatst nog, over oorlogspensioe-
nen. Werk en privé lopen regelmatig door elkaar
heen. Maar dat vindt ze geen enkel probleem.
Ondanks haar overvolle agenda, probeert ze
twee maandagen in de maand oppasoma te zijn.
Kleindochter Lola overhandigt haar vrolijk de
Kamervragen als de huisfax is uitgerateld. Gerdi:
‘Mijn werk mag gewoon het huis in komen,
maar mijn kinderen mogen ook gewoon het
werk in komen.’ Zo had ze eens een overleg met
de LAO (Landelijke Adviesgroep Ouderen), en
zette ze haar kleindochter daar gewoon bij. ‘Aan
tafel met een paar autootjes en een koek en een
flesje. Als je een goede moeder en een goede
oma wilt zijn, en je hebt daarnaast carrièreambi-
ties, dan is het veel makkelijker als je niet in van
die schotten denkt. Dat heb ik van mijn moeder
geleerd.’

GEKOZEN KAMERVOORZITTER
Op 6 december 2006 werd Gerdi Verbeet door
de Tweede Kamer gekozen tot voorzitter. Ze ver-
sloeg Henk Kamp (VVD) en uiteindelijk ook
Maria van der Hoeven (CDA). Als ze eerlijk is,
kwam de uitslag niet helemaal als een verras-
sing. ‘Ik wist dat ik met name bij de VVD veel
steun had. Ik heb altijd met iedereen goed
samengewerkt, maar ook veel plezier gehad. Dat
is heel belangrijk. Dan de pers: die was echt ver-
pletterd! Dat was wel grappig. Zij hadden deze
uitslag niet verwacht. Ik geloof dat sommigen

het mij zelfs kwalijk namen. Tja, dat kan ik ook
niet helpen!’ (lacht) Gerdi was vanaf het moment
dat ze gekozen was meteen voorzitter. ‘Daar zit
geen seconde tussen. Ik moest in dit geval
meteen de vergadering sluiten. Wel geruststel-
lend dat dat het enige was.’
Gerdi Verbeet denkt dat het Kamervoorzitter-
schap het hoogste en mooiste is wat ze ooit had
kunnen bereiken in de politiek. ‘Weisglas zei dat
altijd al en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. In
de democratie is de volksvertegenwoordiging het
hoogste orgaan. Bij staatsbezoeken staat de pre-
mier dan ook achter de Kamervoorzitter. Ik ben
benieuwd. Dat moet vast apart zijn!’

VIJF MAANDEN VOORZITTER
Nog maar vijf maanden Kamervoorzitter en ze
voelt zich al als een vis in het water. ‘Ik vind het
geweldig! Ik ga echt fluitend naar mijn werk.’
Natuurlijk kent ze wel gezonde spanning, zeker
op de Kamerdagen. Of als ze dingen moet doen
die ze nog niet eerder gedaan heeft, zoals de
ontvangst van buitenlandse gasten. ‘Ik moest
voor het eerst een vrij lang verhaal in het Engels
houden toen Barroso hier was (een Portugees
politicus, nvdr). Toen moest ik me wel even goed
concentreren. Maar ik heb ook gemerkt dat zo’n
Barroso ’t uiteindelijk gewoon heel leuk vindt als
hij vriendelijk ontvangen wordt. En vriendelijk
worden, dat hoef ik gelukkig niet te leren!’
Maar ze kan het niet helemaal van haar spon-
taniteit van het moment af laten hangen. Want
een aantal dingen moet wel worden gezegd, en
die krijgt ze op papier.

EEN GROTE ORGANISATIE RUNNEN
Als Kamervoorzitter heb je een uitgebreide staf
die je helpt je werk goed te doen. Een groot ver-
schil met het Kamerlidmaatschap. Gerdi: ‘Dan
heb je heel beperkte ondersteuning en ben je
toch een beetje eigen baas. Ook wel lekker, die
grote mate van vrijheid. Als Kamervoorzitter heb
je mensen die klaarstaan om je op heel veel pun-
ten van informatie te voorzien en te begeleiden.
De Kamer is ook gewoon een organisatie van
700 mensen, die goed gerund moet worden.
Met als motorblok – zo noem ik dat altijd – onze
Griffie die de planning en het verloop van alle
vergaderingen aanstuurt en begeleidt. Aan die
organisatie mag ik leidinggeven en dat is een
feest om te doen!
‘Je moet altijd groeien en altijd terugkijken. Maar
wat geldt bij het ontvangen van gasten geldt ook
hier: het scheppen van een ontspannen werk-
sfeer waarin niet alleen ik zeg wat mij goed-
dunkt, maar waarin de medewerkers zich ook vrij
voelen om te zeggen wat zij van belang vinden.
Dat maakt dat je samen tot de beste besluiten
komt. Je moet in deze rol wel je eigen tegen-
spraak organiseren. Want voor je het weet krijg
je alleen maar complimenten en daar zit ik niet
op te wachten. Ik wil ook horen wat er niet goed
gaat en hoe het beter kan.’
De werkwijze die mij het beste ligt, is door over-
tuigen en samenwerken dingen voor elkaar te
krijgen. Dat is een prettige karaktereigenschap.
Wat ook helpt, denk ik, is dat ik een heel slecht
geheugen heb voor vervelende voorvallen. Dus
als er iets gepasseerd is, moet ik echt mijn best

Ze is voor openheid en helder taalgebruik in de Kamer: ‘Als ik iets niet snap, schrijf ik soms een kaartje naar

een Kamerlid.’ Ze is een prater en goedlachs: een rasoptimist. Gerdi Verbeet (56) gaat fluitend naar haar

werk. Ze is een enthousiaste Kamervoorzitter en trots op haar functie. Maar ze is óók een gepassioneerde

moeder en oma. Haar werk is ‘schitterend’, maar als het erop aankomt, gaan de kinderen wél voor.

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet:

interview
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doen om zoiets te onthouden. Ik begin iedere
dag met een schone lei.’

BESTUURLIJK ÉN INHOUDELIJK
Het Kamervoorzitterschap is vooral een bestuur-
lijke functie. Maar er zitten ook politieke kanten
aan. Gerdi Verbeet: ‘Het is inhoudelijk in die zin
dat je verantwoordelijk bent voor het functione-
ren van de Kamer als geheel, voor het beeld van
het parlement naar buiten toe en voor wat dat
bijdraagt aan het beeld van de democratie. Dat
vind ik allemaal heel inhoudelijke afwegingen. Ik
probeer mezelf ook extra te verdiepen in de
aspecten van het staatsrecht die samenhangen
met mijn functie.
Tijdens de vaste Kamerdagen zit ik natuurlijk de
Kamer voor. Dat is vooral technisch en niet-
inhoudelijk, maar aan de andere kant: wil je een
debat goed kunnen volgen en goed kunnen lei-
den, dan moet je wél weten wat er speelt. Ik heb
een brede interesse, dus ik luister met veel
belangstelling mee. Ik moet zelfs opletten dat ik
niet zó geboeid zit te luisteren, dat ik vergeet dat

iemand naar de interruptiemicrofoon loopt.
Soms weet ik niet alles van een onderwerp maar
dat helpt. Want dan ben ik op dat moment eigen-
lijk een gemiddelde Nederlander en ik vind dat
een gemiddelde Nederlander precies moet kun-
nen snappen wat hier gebeurt. Als ik iets niet
snap, schrijf ik soms een kaartje naar een
Kamerlid.’

INGRIJPEN IN EEN SPLIT SECOND
Medio februari greep Gerdi Verbeet in het debat
over de dubbele nationaliteiten in. Ze onderbrak
de woordvoerder van de PVV (Partij voor de
Vrijheid, nvdr). Dat veroorzaakte veel ophef. Is dit
ook iets wat hoort bij de rol van de voorzitter?
Gerdi: ‘Ja. En dat is van alle tijden. Er zijn inder-
daad een paar interessante momenten geweest
in de zaal. Die kwestie rond het in twijfel trekken
van de integriteit en loyaliteit van zittende
Kamerleden, was bij uitstek een moment waarin
je in een split second moet afwegen al dan niet in
te grijpen. Ik vond dat ik op dat moment móest
zeggen dat alle Kamerleden een eed hebben

afgelegd op de Koningin, de Grondwet en op het
Statuut, en dat daarmee de stelling dus niet
houdbaar was. Er werd iets gezegd over zittende
Kamerleden wat gewoon niet klopt! Wat niet kán.
Wat mij tegenviel, is dat in de krant stond dat ik
de woordvoerder het woord ontnomen had. Heb
ik niet gedaan! Ik heb alleen gezegd: deze stel-
ling kunt u niet waarmaken. Er is ook geen motie
gewijzigd op mijn aandringen.’
Ze ligt er verder niet wakker van. Ze heeft
sowieso nooit slapeloze nachten. ‘Het enige
waar ik wakker van kan liggen is als er iets met
de kinderen is, of met mijn moeder. Anders
niets.’

EEN KIJKJE IN DE KAMER
Gerdi vindt het heel belangrijk dat de samen-
leving kan zien wat er in de Kamer gebeurt.
‘Niet alleen de onderwerpen die al veel aandacht
krijgen in de krant, maar álle onderwerpen. Er
komt sinds een paar weken van ieder onder-
werp een redactioneel verslag op onze site
(www.tweedekamer.nl, nvdr). Dus wij vertellen
niet alleen maar wat de regering van plan is met
een bepaald voorstel, wij rapporteren ook
meteen de volgende dag terug wat de Kamer
hierover heeft besloten. Het gaat mij om open-
heid. En ook om zichtbaar te maken dat we hier
ons uiterste best doen.’

JONG POLITIEK GEBOEID
Gerdi Verbeet werd als klein meisje al gegrepen
door de politiek. Dat kon ook niet anders. Als
kind van een jaar of zes, zeven keek ze tussen de

‘De gemiddelde
Nederlander moet
precies kunnen
snappen wat er in
de Kamer gebeurt.’ 

Tekst Daniëlle van der Wekken  Foto’s Duco de Vries



gehad, zegt ze. ‘Echte sociaal-democraten. Hele
wijze mensen die je ook niet hun eigen opvattin-
gen opdrongen, maar je altijd de kans gaven om
zelf na te denken. Mijn moeder heeft bijvoor-
beeld altijd fulltime gewerkt. Dat was voor een
vrouw van haar generatie echt bijzonder. Voor
mijn grootouders was juist het feit dat mijn oma
níet hoefde te werken het mooiste. In haar omge-
ving deden vrouwen het meest zware, ongelukki-
ge werk en mijn opa was er trots op dat hij
zoveel verdiende dat zij niet hoefde te werken.
Toch steunden mijn opa en oma de ambitie van
mijn moeder volledig. Zij hebben het altijd
mogelijk gemaakt dat mijn moeder die combina-
tie van werk en zorg kon volhouden, en ons altijd

opgevangen. Daar heb ik een hele positieve
houding aan overgehouden.
Ik kan me het moment nog herinneren – cruciaal
voor mijn eigen geschiedenis – dat mijn opoe,
dus de moeder van mijn oma, AOW kreeg. Dat
was zo’n hoogtepunt in de familie! Dat beteken-
de dat ze kon kiezen voor een vaste plek en bij
welke dochter ze ging wonen, want toen kon ze
kost en inwoning betalen. Vóór die tijd werd ze
elke vier weken verkast.’
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GERDI PRIVÉ

Ontroerd door: mijn klein-
kinderen
Trots op: mijn moeder
Spijt: geen
Beste vriend: mijn ‘beste
vriend’
Leermeester: Golda Meïr, een
inspirerende politieke per-
soonlijkheid waar ik veel
bewondering voor heb. Maar
er zijn zoveel mensen van
wie ik heb geleerd
Drijfveer: de emancipatie-
gedachte, een betere wereld
Hekel aan: onverschilligheid
Boos over: onrechtvaardig-
heid
Lekker: pasta! – in de zomer;
in de winter zuurkool
Mooiste moment: meest
recent het moment van de
verkiezing tot voorzitter, een
heel emotioneel moment
Schrijver: Arthur van
Schendel

Mooiste boek: De Waterman
van Arthur van Schendel
Acteur/ Actrice: Simone
Signoret
Mooiste film: Una Giornata
Particolare, met Sophia Loren
Beste tv: het journaal
Slechtste tv: weet ik niet,
daar kijk ik niet naar
Thuis: is een vol huis, dat ze

er allemaal zijn, helemaal
compleet!
Mooiste stad: Amsterdam
PvdA’er: Drees
Held: mijn moeder. Ze is
dement en ik vind dat ze dat
ontzettend heldhaftig
doorstaat
Mooiste plek: het strand
Mooiste reis: naar China,
met mijn twee zoons.
Bijzonder omdat ik met hen
op stap was, maar ook van-
wege het moment, na de
verloren verkiezingen in
2002. Het was een reis om
voor mezelf een beetje
schoon schip te maken
Als de PvdA niet bestond,
stemde ik: dat antwoord wil
je niet weten! (lacht) Zonder
gekheid: dan zou ik de PvdA
oprichten

ONTROERD DOOR DEN UYL
Toen ze achttien was werd Gerdi niet meteen lid
van de PvdA. Ze heeft eerst lang nagedacht.
‘Maar toen ik voor het eerst mocht stemmen,
kregen we meteen het kabinet Den Uyl, dus ik
had wel het idee dat ik grote invloed had gehad.’
(schatert) ‘Ik heb Den Uyl een keer horen praten
tijdens een grote bijeenkomst in Marcanti. Daar
was ik zó door geroerd dat ik lid ben geworden
van de PvdA.’
Uiteindelijk werd ze in Amstelveen penning-
meester van de afdeling, en later voorzitter. Dat
heeft ze een aantal jaren gedaan. Maar voor die
tijd was Gerdi, vanwege haar achtergrond in het
onderwijs, al lid geworden van de adviesgroep
Onderwijs Arbeid, die toen bij de fractie actief
was. In die adviesgroep zat een medewerker van
de PvdA-fractie die voorzitter was van de afdeling
Amstelveen. ‘Het hangt allemaal van toeval aan
elkaar.’ In diezelfde werkgroep ontmoette Gerdi
Verbeet Tineke Netelenbos. ‘Toen zij in ’94
staatssecretaris werd, ging ik op het congres
naar haar toe om haar te feliciteren en ze vroeg
of ik haar wilde komen helpen. Ik heb prachtige
jaren met haar bij OC&W gehad.’ Aan het eind
van die periode vroeg Ad Melkert haar voor de
volgende periode. Gerdi: ‘Toen leek het er nog op
dat hij minister van Sociale Zaken zou worden.
Maar dat liep anders. Ik ben uiteindelijk als poli-
tiek assistent in de fractie voor hem gaan wer-
ken.’ Daarna, in 2002, werd ze Kamerlid.

BETROKKEN BIJ OUDEREN
De band met haar moeder, die dement is en in
een verpleeghuis woont, is nog altijd even sterk.
‘Ik ben in de tijd van Melkert tijdens campagnes
heel veel in verzorgingshuizen geweest, en daar
werd ik niet vrolijk van.’ Ze wilde als Kamerlid
liever geen onderwerpen doen waar ze beroeps-
matig bij betrokken was, zoals het onderwijs.
Dus koos ze dingen waar ze affiniteit mee had:
ouderenbeleid en oorlogsslachtoffers. ‘Bij dat
laatste heb ik door toeval ook een persoonlijke
betrokkenheid en dat heb ik nodig: een soort van
innerlijke drive.’ Wat nieuw voor haar was, was
alles wat met pensioenen te maken had. Gerdi:
‘Ik heb ook de Pensioenwet gedaan. Daar had ik
al een aantal keer door mijn eigen pensioenbreu-
ken mee te maken gehad. Ik was verbijsterd over
hoe weinig informatie je krijgt. Iedere keer kreeg
ik weer zo’n stapel informatie en vroeg ik: wat
moet ik nou? Dan werd er gezegd: dat is uw
beslissing. Ja, hoezo? Dat is een heel ingewikkel-
de beslissing, en iedereen trekt zijn handen er
vanaf! Daar wilde ik iets aan veranderen. En dat
heb ik gedaan.’ 

middag samen met haar ouders geboeid naar
Prinsjesdag en politieke debatten. Diep onder de
indruk was ze van de stoere Gerda Brautigam
(1913-1982, journaliste en Tweede-Kamerlid voor de
PvdA van 1963-1971, nvdr): ‘Die stevige, zware
stem! Daar moet ik nog een beetje op oefenen!’
Gerda Brautigam zat ook wel eens in een spelle-
tjesprogramma. ‘Daar werd altijd bij gezegd dat
ze een Kamerlid was voor de Partij van de Arbeid
en dat was de partij van mijn ouders. Dat was
inspirerend voor mij.’

LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR
De gesprekken aan tafel gingen óf over onderwijs
omdat haar beide ouders lesgaven, óf over poli-
tiek. ‘Andere smaken waren er niet.’
Gerdi Verbeet komt uit een echt rood, politiek
bewust nest. ‘Mijn ouders stemden beiden PvdA,
maar ze stonden altijd tegenover elkaar. Noem
een onderwerp en ze waren het oneens. Mijn
moeder zag niks in de middenschool, mijn vader
vond het fantastisch. Mijn moeder is een door-
braaksocialist, mijn vader komt uit een SDAP-
gezin.’ Die discussies aan de keukentafel vorm-
den wel een belangrijke leerschool voor Gerdi.
‘Ja, een leerschool op twee punten: ik leerde
debatteren én dat het geen enkel probleem is om
met totaal verschillende opvattingen in één partij
te zitten. Dat een partij ook vleugels kent, heb ik
van jongs af aan mee gekregen.’

OPOE AAN DE AOW
Ze heeft de leukste grootouders van de wereld

‘Mijn ouders waren
beiden rood, maar het

altijd oneens met elkaar’



Investeren in steen, maar vooral in mensen

Een van de belangrijkste thema’s voor de PvdA in het nieuwe kabinet is het omtoveren van ‘probleemwijken’ tot

‘prachtwijken’. Het ministerie van VROM heeft 40 wijken in de grote steden aangewezen die in aanmerking komen voor

extra middelen en aandacht. Minister Ella Vogelaar maakt in deze periode een rondgang langs alle wijken.

H
et kenniscentrum van de Partij van de Arbeid gaat de 
partijleden in de betrokken wijken aanspreken en betrekken
bij het grote transformatieproces. Rood sprak alvast twee
partijgenoten, Trudy de Jong in Rotterdam en Ad van der
Stok in Utrecht.

Trudy de Jong woont in een van de mooiste, drukste en verschrikkelijkste
straten van Rotterdam, de ’s Gravendijkwal. Alles wat je in de Rotterdamse
grootstad kunt meemaken kom je daar tegen. Trudy de Jong: ‘Junkies, die-
ven, prachtige Antilliaanse wijven, etterbakken… ik ken ze allemaal. Maar
het zijn wel míjn etterbakken, en het is wel míjn straat. Ik vind het prachtig
mooi hier, die kleuren, en die mensen.’
Trudy de Jong is actief in de wijk en in de stad. ‘Honderden heb ik er hier
gehad, politici, ambtenaren, bestuurders… Allemaal komen ze voor een
werkbezoek de ellende van de stad bekijken. Laatst had ik hier de president-
directeur van de metro van New York, en die zegt me na een poosje: ‘Trudy,
what is the problem and where is the problem?’ Snap je… We moeten
mekaar ook niet gek maken. Er wordt hier al jaren naar de bewoners geluis-
terd…. We hebben hier het opzomeren gehad, en er is zoveel gebeurd.
Weet je, het is goed om aandacht te hebben voor de wijken in de steden,
zeker, maar laten we niet te hoge verwachtingen uitspreken en vooral de
leuke kanten en de schoonheid van de stad laten zien. Dat zit hem toch
echt in de mensen. En wat niet goed gaat, zijn vaak hele basale zaken.
Somaliërs die hun vuilniszakken van driehoog-achter naar beneden flikke-
ren. Nou, daar moet je wat van zeggen, daar moet je wat van dúrven zeg-
gen. En laten we vooral heel goed luisteren naar de mensen die je níet zo
direct hoort. Op een open avond komen altijd dezelfde mensen, de
schreeuwers. Het gaat nu niet om hen; we moeten de gewone, de stille
mensen op zoeken en leuke dingen voor ze organiseren, zoals een bingo.
Die dingen, dan komt het vanzelf wel boven water wat er in de wijk gebeu-
ren moet, en welke problemen aangepakt moeten worden.’
Vanuit Utrecht is Ad van der Kolk bij de activiteiten van het Kenniscentrum
betrokken. Hij wijst op een andere kant van de grote stadsproblematiek,
namelijk de veranderde bevolkingssamenstelling. Ad van der Kolk: ‘De mid-
denklasse is uit die wijken getrokken, bijvoorbeeld vanuit Amsterdam West
naar Almere. Diegenen die zo’n vlucht niet konden betalen zijn achterge-
bleven. Het gaat bovendien om wijken die bouwkundig niet eens zo slecht

Van probleemwijk naar prachtwijk

zijn, bijvoorbeeld met veel ruimte en groen opgezet. Maar het groen in dit
soort tuinsteden is van niemand en krijgt daardoor een negatief karakter.
De gemeente moet het onderhoud doen; en niemand heeft het zicht op wat
er in die groene stroken gebeurt. Overdag gaat het nog; maar ’s avonds en
’s nachts worden deze als bedreigend ervaren. 
Ook Ad van der Kolk denkt dat de bewoners de sleutel zijn voor de verande-
ring van probleemwijken tot prachtwijken. ‘Je moet het vertrouwen terug-
krijgen van de bewoners. In de eerste plaats betekent dat, dat de autoriteiten
de controle op straat in de hand moeten krijgen. En dat als er problemen
zijn, er daadkrachtig moet worden ingegrepen. Misschien wel belangrijker
nog: zachte controle. Bewoners en bestuurders die wijken goed kennen,
moeten een belangrijke rol krijgen. Zij weten wat er aan de hand is en wat er
gebeuren moet. Wordt er vandaag geconstateerd dat die en die straat altijd
een zootje is? Morgen het gemeentelijke schoonmaakbedrijf erheen en niet
eerst een half jaar erover vergaderen. En in de straten, in de buurten en wij-
ken moeten die bewoners en bestuurders bekend zijn, bij alle bewoners.’ 

Tekst Jan Schuurman Hess   Illustratie Pieter M. Dorrenboom

Onder het motto ‘Samen buurten, samen bin-
den’ bezoekt minister Ella Vogelaar tot eind juni
veertig aandachtswijken in Nederland. Ze wil
werken aan wijken waar mensen weer prettig en
veilig kunnen wonen, werken en leren.
Dat betekent niet alleen maar investeren in
steen, maar vooral in mensen. Het
Kenniscentrum van de PvdA start daarom een
project waarbij PvdA-leden woonachtig in één

van de 40 wijken, worden gevraagd te helpen.
De beste deskundigen zijn tenslotte de bewo-
ners. Vaak zijn problemen in de wijk helemaal
niet zo abstract, maar juist heel concreet: een
niet onderhouden speelplek, een paar hangjon-
geren, een verkeerspaaltje, enzovoorts.
Door werkbezoeken te organiseren en de lance-
ring van een website, nodigen we bewoners uit
om te helpen de daadwerkelijke problemen te

vinden en vooral ook op te lossen. Eind april
starten we in drie wijken. Na de zomer komen de
andere 37 wijken aan de beurt. Woont u in een
van de 40 wijken? Houd dan uw brievenbus in
de gaten en help om uw eigen wijk te veranderen
in een Prachtwijk!

Meer informatie?
Bel het PvdA Kenniscentrum: 020- 5512155
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Kenniscentrumproject ‘Mijn prachtwijk’ van start: bewoners zijn de beste deskundigen!



Staatssecretaris Adelmund van
Onderwijs vindt dat alle leraren in
het vmbo recht hebben op een
flinke loonsverhoging. Wat haar
betreft krijgen zij hetzelfde salaris
als hun collega's die les geven in
de hoogste klassen van het voort-
gezet onderwijs.

(…) Het geld moet komen uit de
meevallers die het kabinet de
komende tijd zal verdelen. Als de

staatssecretaris haar zin krijgt,
gaan veel vmbo-leraren er
honderden guldens per maand
op vooruit. 

Adelmund noemt een investering
in de lerarensalarissen onmisbaar
voor wie het vak aanlokkelijker wil
maken. Zij verwijst daarvoor naar
het rapport van de commissie-Van
Rijn over de aantrekkelijkheid van
de publieke sector als werkgever.

In 2003 daalde het aantal schoolverlaters van 70.508
naar 63.849. Ondanks allerlei plannen steeg het
aantal toch weer. De Telegraaf maakt melding van
veel mbo’ers die hun school voortijdig verlaten.
(Uit: De Telegraaf, 12 december 2006)

Twee op de vijf leerlingen in het
middelbaar beroepsonderwijs ver-
laten de school zonder diploma.
Op het laagste niveau is de uitval
nog hoger. Dat heeft de MBO
Raad dinsdag bekendgemaakt.

De raad schrijft de uitval voor een
deel toe aan de wettelijke verplich-
ting van de sector om leerlingen
op het laagste niveau te accepte-
ren. Van de mbo-studenten
beschikt 20 procent niet over het

vmbo-diploma. In het middelbaar
beroepsonderwijs zitten 485.000
studenten.

Een op de drie leerlingen gaat van
school door ziekte of verhuizing.
(…) In bijna een kwart van de
gevallen gaat het om redenen die
de school zelf of met anderen kan
beïnvloeden, zoals problemen
met de inhoud van de opleiding of
een verkeerde studie-, of beroeps-
keuze. 

MEDIA

Adelmund: loon
leraren vmbo
moet fors hoger

Het vmbo is al vaker in het nieuws geweest. In 2001 pleitte
Karin Adelmund (PvdA) voor een loonsverhoging specifiek
voor vmbo-leraren, zo blijkt uit onderstaand bericht.
(Uit: de Volkskrant, 27 maart 2001)

Twee op vijf
mbo’ers haken af
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De afgelopen twintig jaar voerden verschillende
onderwijsbewindslieden tal van nieuwe onder-
wijssystemen in, waaronder in 1998 ‘de tweede

fase’ voor de bovenbouw van havo en vwo. Het traditio-
nele vakkenpakket werd vervangen door vier verschillen-
de profielen. In 1999 werd het vmbo (voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs) geïntroduceerd. Vbo,
mavo en lbo werden hierin samengevoegd. En voor
2010 is ook iets nieuws bedacht: het competentie-
gericht leren in het mbo. Ofwel, de opleiding zal meer
worden afgestemd op de beroepspraktijk. Hierover is al
een discussie gaande. Critici vinden dat het competen-
tiegericht leren bedacht is door politici en bestuurders
om kosten te besparen: meer studenten laten afstu-
deren met minder docenturen. Daarnaast zouden
leerlingen minder kennis en vaardigheden opdoen.

PARLEMENTAIR ONDERZOEK
Het parlementair onderzoek neemt alle recente onder-
wijsvernieuwingen stevig onder de loep. Margot
Kraneveldt (woordvoerder voorgezet onderwijs) is daar
blij mee: ‘Ik heb er ook voor gepleit. Het is heel goed
voor de toekomst van het onderwijs. Met dit onderzoek
doen we iets constructiefs met de discussie uit het
land.’ Ook Staf Depla (woordvoerder vmbo en mbo)
staat positief tegenover het onderzoek: ‘Met de bevin-
dingen van de commissie kunnen we lessen trekken
uit het verleden en de kwaliteit van het onderwijs ver-
beteren. Op die manier kunnen leerlingen het beste uit
zichzelf halen en zo betere kansen krijgen op de
arbeidsmarkt.’

ZWARTE SCHOLEN
Sinds de jaren ’80 kennen we het fenomeen ‘zwarte
school’. Dit betreft scholen waar meer dan 70% van de
leerlingen van niet westerse, allochtone afkomst is.
Deze leerlingen hebben soms problemen, zoals

Er is veel kritiek op het onderwijs in Nederland.
Kinderen kunnen geen fatsoenlijk opstel meer
schrijven en hoofdrekenen is er ook niet meer
bij. Begin april besloot de Tweede Kamer dat er
een parlementair onderzoek moet komen naar
de vernieuwingen in het onderwijs van de
afgelopen twintig jaar. Wat is er mis met het
onderwijs in Nederland? Moeten we terug naar
de opdreunrijtjes? De leraar weer voor de klas?
Rood sprak met PvdA Tweede-Kamerleden
Margot Kraneveldt en Staf Depla over de
toekomst van ons onderwijs.

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT, INTERNET EN REGULIERE MEDIA BIJ ELKAAR.   

Wat is er mis
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taalachterstanden. Kraneveldt vindt dit onder-
werp belangrijk: ‘Ik verwacht stappen van de
staatssecretaris. Anders worden de problemen
steeds groter.’

DE LERAAR
Kraneveldt benadrukt ook het belang van de
leraar: ‘De kwaliteit van het onderwijs valt of
staat met de kwaliteit van de leraar. Leraren
hebben het gevoel dat ze de grip op hun eigen

onderwijs kwijtraken. Dus moeten we ze
weer meer vrijheid geven, er wordt hen nu
door Den Haag teveel opgelegd.
Daartegenover staat dat we scholen strenger
gaan beoordelen op hun resultaten. Daarbij
moeten de leraren binnen hun scholen meer
met hun vuist op tafel slaan. Je ziet nu dat de
schoolbesturen het beleid op een school
vaak bepalen. Leraren moeten van zich laten
horen!’

 DEZE KEER: DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

met ons onderwijs?

Tekst Joris Jansen

platform

FORUM Het forum op pvda.nl heeft een vraag gewijd aan de toekomst van het onderwijs:

Welke impulsen heeft het Nederlandse onderwijs nodig? Dit leverde veel uiteenlopende reacties op.

Een grote meerderheid van de mensen die reageerden
vindt dat het onderwijs nieuwe impulsen nodig heeft om
het niveau op te krikken. Over de manier waarop dit moet
gebeuren, verschillen de meningen. Zo wil Paula van der
Woude-Nobel terug naar het vakonderwijs: ‘Jongeren

hebben teveel keuzes. Ze weten niet welke vervolgopleiding ze moeten
kiezen en welk vak ze later willen uitoefenen. Daarom moeten de keuze-
pakketten van tafel en onderwijs en examens in alle vakken terugkeren.’
M.M.J. Brunninkhuis wil op zijn beurt het ‘oude ambacht’ in ere herstellen:
‘Nederland schreeuwt om beroepskrachten die ambachtelijk geschoold zijn
in de zorg, de bouw, de metaal, en in het installatiewerk.’
Aansluitend wijzen veel mensen erop dat het onderwijs te massaal ingericht
is. Henk Berends: ‘Laat het onderwijs plaatsvinden in kleine eenheden.’
David de Klerk beaamt dit: ‘Leerlingen op het vmbo zitten op gigantische
scholen en in grote klassen, terwijl juist deze leerlingen de meeste aandacht
van een docent nodig hebben.’ Daarnaast vinden velen dat niet de politiek
maar scholen en docenten zelf de plannen moeten bepalen. Hollman: ‘Geen
topdown! We moeten luisteren naar de werkvloer. Stoppen met diensten die

het allemaal zo goed weten en alles bedenken vanuit een ivoren toren. Laat
de scholen beslissen.’
Meer geld is ook een veelgehoorde oplossing. Jaap Rijn: ‘De afgelopen jaren
is er verschrikkelijk bezuinigd op het onderwijs. Het salaris van docenten is
te laag terwijl de werkdruk enorm is. Het aandeel van het onderwijs in de
begroting loopt achter vergeleken met andere landen. Ik werk al jaren in het
onderwijs en heb de ‘armoede’ zien toenemen: slechte arbeidsomstandig-
heden voor zowel leerling als docent. Er zijn gewoonweg miljarden nodig
om het onderwijs te verbeteren.’ Aat Grannetia denkt hier anders over: ‘Er
moet een plafond voor geldinvesteringen afgesproken worden. Ik denk dat
het onderwijs lijdt aan geldverslaving. Hoeveel er ook is ingepompt, het
heeft eigenlijk niks opgeleverd.’ Maar niet iedereen wil nieuwe impulsen.
J. Splinter: ‘De nieuwe impuls die we nodig hebben om het middelbaar
onderwijs beter te maken is het stoppen met impulsen! Stop met al die
nieuwe regelgeving. Laat ons gewoon lesgeven en zorg zodat we onze
scholen bewoonbaar kunnen houden zodat we niet door de stoelen zakken.’

Start Zoek Contact

U Discussieer mee op www.pvda.nl > forum

MANAGERS
Ook Staf Depla vindt dat schoolbesturen erg veel
te vertellen hebben: ‘Schoolbestuurders zijn net
managers geworden.’ Depla vindt dat schoolbe-
sturen de scholen minder als een bedrijf moeten
runnen en meer gericht moeten zijn op hoe je
het beste uit het kind haalt: ‘Kinderen nemen de
problemen van thuis mee naar school. De zorg
die kinderen daarvoor nodig hebben, moet door
anderen op school worden gegeven. Dan kan de
leraar weer gewoon lesgeven.’ 

SCHAALVERGROTING
Daarnaast vindt Depla de schaalvergroting een
probleem. ‘We moeten naar meer kleinschalig-
heid. Bij kinderen die van het basisonderwijs
naar het middelbare onderwijs gaan, gieren de
hormonen door de keel. Tegelijkertijd komen ze
op grote instellingen terecht waar ze veel minder
aandacht krijgen dan op de basisschool. Dit is
een voorbode voor schooluitval. Deze drop-outs
hebben een grotere kans om in de criminaliteit te
raken. Het soepeler maken van de overgang van
de lagere naar de middelbare school en van
vmbo naar mbo is een prioriteit voor de PvdA.’
Het parlementair onderzoek zal een helder licht
op de discussie over ons onderwijs moeten
werpen. Nog voor het einde van dit jaar hoopt
de commissie haar onderzoek te hebben
afgerond. 
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Het grote raadsel rond de verkiezingsuitslag voor de PvdA is niet
het verlies van 9 zetels, maar het feit dat er op 22 november nog
steeds ruim twee miljoen kiezers op de partij hebben gestemd,

terwijl de SP ‘slechts’ ruim 1,6 miljoen stemmen kreeg.
Ten tijde van deze verkiezingen vonden namelijk kiezers van álle partijen
behalve de PvdA zelf, van uiterst links naar uiterst rechts, de SP een sym-
pathiekere partij dan de PvdA. Dat is hoogst opmerkelijk voor een politie-
ke partij die zowel in ledental als in aantal kiezers duidelijk kleiner was
– en is – dan de PvdA. Grote partijen die regeringsverantwoordelijkheid
hebben gedragen werden altijd hoger gewaardeerd dan kleinere partijen
uit de oppositie. Dat gold niet voor de PvdA in 2006. De partij legde het
in waardering duidelijk af tegen de SP, net zoals Wouter Bos het in waar-
dering moest afleggen tegen Jan Marijnissen. Toch kreeg de PvdA nog
33 zetels tegenover de 26 van de SP – meer dan je zou verwachten op
grond van de waardering door de kiezers.

Rond maart 2006 stond de PvdA in de peilingen nog op 50 tot 60 zetels.
Welke rampen hebben zich afgespeeld tussen maart en november? Het
antwoord is: geen. De verkiezingsuitslag van 2006 weerspiegelt – niet
alleen voor de PvdA maar net zo goed voor de SP, de VVD en de andere
partijen – niet zozeer mislukte of geslaagde campagnes, maar bovenal de
grote wispelturigheid van de Nederlandse kiezers. Met name na 1989 zijn
verkiezingsuitslagen in Nederland zo instabiel geworden dat ze om die
reden ook internationaal de aandacht trekken. Kiezersrevoltes zoals in
1994, 2002 en 2006 worden vergeleken met de gebeurtenissen in Italië in
1993 (toen een geheel partijstelsel werd weggevaagd), en in de Duitse
Weimarrepubliek ten tijde van Hitlers opkomst.
Die vergelijkingen zijn dramatisch, en ook een beetje overdreven (door
onze evenredige vertegenwoordiging wordt elke trilling in het electoraat
gevolgd door zetelwinst en -verlies), maar toch. De Nederlandse kiezers
twijfelen langer dan ooit tevoren voordat ze hun stemkeuze bepalen.

Het goede nieuws voor u is dat niet alleen de PvdA, maar alle partijen
kwetsbaar zijn voor de nukken van de kiezers. En dat is in het recente
verleden ook gebleken: denk aan de lotgevallen van het CDA tussen 1994
en 2002, de VVD onder Dijkstal en Van Aartsen, en D66. Het zure voor
de PvdA is dat ze blijkbaar nog in de veronderstelling verkeerde dat zij
een vaste electorale basis van enkele miljoenen kiezers bezat. Dat is niet
meer zo. 

Is er iets aan te doen? De PvdA heeft een tijd lang gedacht de moderne,
twijfelende kiezers te winnen door moderne campagnetechnieken ont-
leend aan de marketing. Het ‘product’ PvdA werd in de markt gezet op
basis van de uitkomsten van focusgroepenonderzoek. Wanneer zulke
responsieve campagnetechnieken niet zijn gebaseerd op een heldere
voorstelling van de wenselijke maatschappij en van de weg om die te
bereiken, vergroten ze de twijfel bij de kiezers verder. De afgelopen
twintig jaar zijn de ideologie achter de boodschap en de fundering van
de PvdA in de samenleving verwaarloosd. Zo moet het niet; zeker van
progressieve partijen wordt ideologische duidelijkheid gevraagd – naast
maatschappelijk draagvlak.

Het gevaar bestaat dat de PvdA de twijfel en wispelturigheid van de
kiezers als een gegeven feit beschouwt. Wie de wispelturigheid van de
kiezers als een natuurverschijnsel aanvaardt, moet deze ook als een
natuurverschijnsel ondergaan. Wie zich er niet bij neerlegt, heeft de
sleutel voor herstel in handen. Dit is de les die van de SP kan worden
geleerd. De SP heeft zich de afgelopen decennia sterk gericht op het
bouwen van een hechte partijorganisatie en het ontwikkelen van een
traditioneel-links alternatief voor de modern-linkse PvdA. Dat heeft
geresulteerd in een reeks verkiezingsoverwinningen sinds 1994. Er
bestaat geen garantie dat de SP het na het tijdperk-Marijnissen even
goed blijft doen, maar als die tijd is gekomen, staat er nog steeds een
sterke partijorganisatie met een uitgesproken profiel.

Spanningsvelden en spagaten zijn inherent aan de partijdemocratie.
Die los je niet op door er lang over te praten of door er rapporten over te
schrijven – dat hebben de jaren na de formatienederlaag in 1977 toch al
duidelijk gemaakt. Spanningsvelden zijn er om geaccepteerd te worden.
De uitdaging is om vervolgens duidelijk te maken waar de PvdA inhou-
delijk voor staat. Een partij moet zichzelf af en toe opnieuw uitvinden –
denk weer aan de SP, maar ook aan het CDA. Loop niet de SP of Wilders
achterna, maar stel hier een eigen geluid tegenover. Het geluid van de
eenentwintigste-eeuwse sociaal-democratie in een oud en rijk land dat
wat moeite heeft met globalisering.

Kees Aarts is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Twente en gespeciali-
seerd in onderzoek naar kiezers en verkiezingen.

Spanningsvelden en spagaten los je niet op door er lang over te praten of door
er rapporten over te schrijven. Spanningsvelden zijn er om geaccepteerd te
worden. De uitdaging is duidelijk te maken waar de PvdA inhoudelijk voor staat.

opinie

Spagaten zijn inherent
aan de partijdemocratie

Rood heeft ruimte voor een goed betoog. Rood stelt graag iets aan de kaak. In de rubriek Opinie kunt u uw ei kwijt. Heeft u een uitgesproken
mening, of iets anders te zeggen dan wat al gezegd is over een maatschappelijk of politiek thema? Zet uw betoog op papier en stuur het ons:

Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam, of per e-mail: rood@pvda.nl.
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1 Typisch Jacqueline?
‘Ik vind het altijd zo vervelend om over mezelf te praten.
Wat anderen zeggen, is dat ik energiek ben. Ik ben enorm
gepassioneerd op het gebied van duurzame ontwikkeling,
heb een optimistische geest en werk graag samen met
anderen.’

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek?
‘Duurzaamheid moet een integraal onderdeel worden van
al het overheidsbeleid. Bij elk beleidsonderdeel moeten we
denken aan de balans tussen de drie p’s: people, planet en
profit. Ik ben blij dat we duurzame ontwikkeling als
dwarsdoorsnijdend thema van het coalitieakkoord gaan
formuleren. Als Ella Vogelaar bijvoorbeeld een wijk
bezoekt, houdt zij zich bezig met de vraag hoe de sociale
integratie zo georganiseerd kan worden dat mensen het
weer een prachtwijk vinden. Ik kijk dan hoe je van deze wijk
ook ecologisch gezien weer een prachtwijk kunt maken.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek je privéleven?
‘Eigenlijk niet meer dan hoe mijn eerdere banen mijn privé-
leven beïnvloedden. Het enige verschil is dat ik nu een
publiek figuur ben, en overal aangesproken word.
Overigens bevalt mijn nieuwe baan mij erg goed: De PvdA-
ploeg in de regering is een hecht en inspirerend stel colle-
ga’s. We ondersteunen elkaar en ook in het hele kabinet is
er een sfeer van ‘we gaan er wat van maken.’ Iedereen is
heel open en direct tegen elkaar.’

4 Waar heb je slapeloze nachten van?
‘Ik heb geen slapeloze nachten door mijn werk, maar wel
als er iets is met vrienden of familie. Mijn dochter die in
Zuid-Afrika zit, belde een tijdje geleden op en vertelde dat
er al twee keer ingebroken is in het appartementencomplex
waarin ze woont. En  tijdens een taxirit zijn haar vriendin-
nen met een pistool bedreigd. Dan lig ik flink te draaien in
bed en me af te vragen waarom ik haar daar toch naartoe
heb laten gaan.’

5 Wat zijn je ambities?
‘Dat we grote stappen maken op het gebied van energie
en klimaat. We gaan innovatie inzetten als een van de
motoren voor een transitie naar een duurzame samen-
leving. Een tweede drijfveer is een mooi Nederland. We
moeten ervoor zorgen dat Nederland niet verder
verrommelt.’

JACQUELINE CRAMER (66) zet zich al decennia

in voor een beter milieu. Eerst als milieuactivist, later

als adviseur aan het bedrijfsleven over duurzaam

ondernemen. Sinds februari is Jacqueline Cramer

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer (VROM).

Tekst Michiel Reijnen

Foto Duco de Vries

5 vragen aan…
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08.30 uur Bij een kopje koffie laat Hans Spigt zijn kantoor op de zevende
verdieping van het stadskantoor zien. Geen doorsneekantoor, want als wet-
houder Cultuur laat hij zijn kamer ieder jaar door een andere kunstenaar
inrichten. Momenteel zetelt Spigt in een lichte, blauwe kamer met een
prachtig uitzicht over de stad. Aan de muren opvallend de hoofden van
bekende en onbekende Dordtenaren. De kamer staat voor transparantie,
iets waar Spigt veel belang aan hecht: ‘De hoofden zijn doorzichtig en de
inwoners van Dordrecht kijken zo als het ware met me mee.’ Minpuntje is
wel dat door de hitte inmiddels al meerdere hoofden van de muur zijn
gekomen, maar dat wordt nog verholpen. Wat verder opvalt in de kamer is
de afwezigheid van een computer. Een computer in je kantoor eist veel aan-
dacht en tijd. Het afhandelen van de vele mail laat Spigt liever over aan zijn
assistent Sonja, belangrijke mailtjes print ze voor hem uit. Spigt benadrukt

het belang van een goede medewerker: ‘Ze maakt afspraken voor me, zorgt
voor de dossiers en is kortom de spin in het web. Zonder een goede assis-
tent red je het niet!’

08.45 uur Spigt bespreekt kort zijn agenda. Voor de wethouder van
Sociale Zaken en Sociale Dienst, Arbeidsmarktbeleid en Werkgelegenheid,
Ruimtelijke Ontwikkeling en Binnenstad, Cultuur en media en Integratie,
inburgering en asielzoekers is de dag volledig volgepland. Een blik op zijn
agenda van de komende week leert dat vandaag geen uitzondering is.
‘Het hoort erbij,’ aldus Spigt, ‘het nadeel is soms dat je zo vol zit, dat je
nauwelijks rustig een telefoontje kan plegen. Dan loop je soms vast.’

09.00 uur Het eerste overleg. Onderwerp van gesprek is de mogelijke
verhuizing van poppodium Bibelot en regionale cultuurinstelling ToBe.
Na kort het weekend te hebben besproken, laat Hans zich door de pro-
grammadirecteur van Dordrecht en de directeur Cultuur informeren over
de stand van zaken en de mogelijke varianten voor een verhuizing. Na
alles rustig aangehoord te hebben, stelt Hans voor ook de mogelijkheid
van een bioscoop in de varianten te betrekken (‘We hebben hier nauwelijks
bioscopen, dat zou echt lopen als een trein’) en de verschillende varianten
aan de gemeenteraad voor te leggen. Aldus wordt besloten.

09.30 uur CDA-wethouder Dion van Steensel en drie ambtenaren voegen
zich bij het gezelschap om te praten over het klimaat in het oude gedeelte
van het Dordrechts Museum. Dit is namelijk onder de maat, maar de vraag
is wat voor gevolgen dat heeft voor de collectie. Spigt is ‘verschrikkelijk

Een dag op stap met wet
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006

telt de PvdA maar liefst 301 wethouders verspreid over

heel Nederland. Zij vormen samen met hun collega-

wethouders en de burgemeester het dagelijks bestuur

van hun gemeente. Maar wat betekent dat in de

praktijk? Om te zien hoe een dag van een wethouder

eruit ziet, liep Rood een dag mee met Hans Spigt (46),

wethouder in Dordrecht.
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sjaggerijnig’ dat een rapport dat hierover uitsluitsel moest geven, dat niet
doet. De directeur Cultuur lijkt geneigd te zijn direct te willen investeren in
een beter klimaat: ‘Ik had vroeger een Eendje. Daar was ik altijd erg tevre-
den over, maar ik zou er nu niet meer de weg mee opgaan. Niet dat het
ineens een slechte auto is, maar de omstandigheden zijn veranderd.’ Er
wordt nog geen beslissing genomen. Eerst, zo stelt Spigt, moet duidelijk
zijn wat de gevolgen van het klimaatprobleem zijn, en of direct investeren
noodzakelijk is.

10.00 uur De beleidsmedewerkers van de sector Maatschappelijke
Ontwikkeling komen de kamer binnen om met Hans de komende
vergadering van de G27 te bespreken, een samenwerkingsverband tussen
27 (middel)grote steden waarin Spigt Dordrecht vertegenwoordigt. Ze zijn
onder de indruk van zijn lichte kamer en de mooie grote ramen, die in
tegenstelling tot de ramen op hun kamer wél open kunnen. Hans biedt hen
meteen aan gebruik te maken van zijn kamer, als hij afwezig is. Zelf wil hij
wel eens kijken hoe het op hun kamer is. ‘Overal heb je flexwerkplekken,
waarom dan niet op het gemeentehuis?’
De vergadering is voor een buitenstaander lastig te volgen. Namen vliegen
over en weer, net als vele onbekende afkortingen. Voor de wethouder is het
echter geen probleem, tot een rapport van de G27 ter sprake komt. Er blijkt
een probleem te zijn met de verdeelsleutels van de gelden Maatschappe-
lijke opvang. Hans is zichtbaar geïrriteerd: ’Dit is wat ik ervan begrijp, maar
voor de rest begrijp ik er geen zak van.’ Na een discussie is het probleem
duidelijk. Hans komt bevlogen op voor Dordrecht en bepaalt het stevige
standpunt van de stad, dat zal worden uitgedragen tijdens de vergadering

van de G27. Eén van de medewerkers vraagt zich af of het wel kan. Hans is
resoluut: ‘Het kan.’

10.30 uur De temperatuur in de kamer loopt op en de ramen worden
opengezet. Lawaai van auto’s en fietsers stroomt naar binnen, maar het
wordt pas echt een herrie als het zich vermengt met de geluiden van het
wagentje van de gemeentelijke reinigingsdienst. Spigt en zijn gespreksge-
noten laten zich echter niet van de wijs brengen en praten onverdroten
door. Vlak voor elf uur, als de volgende gesprekspartners zich al aandienen,
blijkt de agenda tot op het laatste punt behandeld.

11.00 uur Hans begint aan zijn tweewekelijks overleg met het manage-
ment van de Sociale Dienst, waarvoor hij verantwoordelijk is. Na een aantal
inhoudelijke punten te hebben besproken, komt ter sprake dat veel geld uit
de bijzondere bijstand blijft liggen, omdat veel mensen niet weten dat ze
aanspraak kunnen maken op dat geld. In tegenstelling tot de rest van het
gezelschap wil de wethouder graag een tv-spotje maken om mensen te wij-
zen op de mogelijkheden: ‘Het is duidelijk dat ze de brieven die we sturen,
niet lezen.’ De Dienst moet daarom volgens hem op een andere manier
duidelijk maken dat de Sociale Dienst ook léuk is: mensen kunnen via de
Sociale Dienst vaak net dat financiële steuntje krijgen dat ze nodig hebben.
‘Weet je hoeveel mensen Coca Cola drinken omdat ze de reclames daarvan
op tv zien!’ besluit Spigt.

12.00 uur Terwijl Sonja de lunch klaarzet, discussiëren Spigt en zijn
gesprekspartners onverstoorbaar verder. De lunch is heerlijk, maar omdat

houder Hans Spigt 

reportage
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er wordt doorgepraat over het regionale arbeidsbeleid, de afspraken hier-
over in het regeerakkoord en de begroting van de Sociale Dienst, lijkt nie-
mand aan tafel zich dit te realiseren.

13.30 uur Na de gehele ochtend in zijn werkkamer te hebben gezeten,
gaat de wethouder via de lift naar een grote vergaderzaal beneden in het
stadskantoor. Hier komt vandaag de klankbordgroep van Route 23 bijeen.
In dit project werken zes Drechtstedengemeenten, het CWI, UWV, Bureau
Jeugdzorg, ROC da Vinci College, Bureau Leerplicht, MEE en Voortijdig
Schoolverlaten samen. Route 23 biedt jongeren trajecten met scholing,
werk, hulpverlening of een combinatie daarvan, om zo voortijdig school-
verlaten te voorkomen en jeugdwerkloosheid te bestrijden. Hans, die nauw
betrokken is geweest bij het opzetten van Route 23, zit de bijeenkomst
voor. Op het eerste gezicht is hij ontspannen en laat hij iedereen zijn zegje
doen, maar wie beter oplet, ziet dat hij hard werkt om het gesprek in goede
banen te leiden en de problemen die er binnen het project spelen, boven
tafel te krijgen. (‘Als er ruis is, moeten jullie dat aangeven. Jij moet het doen
Marjan, ik kan dat niet waarnemen.’) Deze aanpak werpt zijn vruchten af:
uit het gesprek blijkt dat jongeren met een lichtverstandelijke handicap
tussen wal en schip dreigen te vallen. De stuurgroep van Route 23 gaat
hier verandering in aanbrengen. Terug in de lift concludeert Spigt: ‘Zo’n
bijeenkomst is erg nuttig, maar je moet er wel bovenop zitten. Anders doet
iedereen alleen zijn zegje, maar gebeurt er niets.’

15.30 uur Terug op zijn eigen, unieke kamer staan de volgende gasten
alweer te trappelen: de directeur en afdelingshoofd Regie en Beleid van de
sector Maatschappelijke Ontwikkeling hebben hun tweewekelijks overleg
met de wethouder. Ze bespreken de komst van minister Vogelaar aan een
Dordrechtse wijk. Het lijkt Hans een leuk idee als de Antilliaanse vrouwen
die zij bezoekt, gaan koken voor de minister. Na het bespreken van enkele
praktische zaken en enkele opzetjes voor dit bezoek, schakelt Hans moeite-
loos over naar een ander niveau en een ander onderwerp. Er wordt onder

meer gediscussieerd over de uitstroom van Route 23: is er nou wel of niet
aan de doelstellingen voldaan? Hans geeft aan dat in een nog te schrijven
rapport duidelijk moet zijn welk onderdeel van Route 23 succesvol is geble-
ken en welke niet: transparantie voor alles. 

17.00 uur De dag op het gemeentehuis zit erop, maar Hans’ werkdag is
nog niet afgelopen. Een dag waarop hij eigenlijk alleen in gesprek is
geweest met ambtenaren. De wethouder let er evenwel op dat dit niet iede-
re dag het geval is, en blijft regelmatig in gesprek met de Dordtenaren zelf:
‘Het gevaar bestaat dat je als wethouder alléén nog maar praat met ambte-
naren. Het is erg belangrijk dat je ook draagvlak hebt onder de inwoners
van je stad. Als zij je niet kennen, kun je niet besturen.’
Onderweg naar de vergadering in een ander gedeelte van de stad, blijkt dat
het wel goed zit met de bekendheid van Hans Spigt. Hij komt meerdere
bekenden tegen en lijkt volledig thuis in zijn stad.

17.15 uur Hoewel de bijeenkomst met de ketenpartners van de Sociale
Dienst om vijf uur begint, lijkt Hans weinig haast te hebben. Op zijn gemak
opent hij de voordeur van het oude, statige pand in de Dordtse binnenstad.
Hij blijkt hier zelf te wonen. Dat het monumentale pand voor de stad
behouden is gebleven, komt door veel inzet en initiatief van de eigenaren.
Dat hij er zelf een etage huurt, draagt bij aan de instandhouding.
Tijdens de bijeenkomst, die wordt onderbroken door een avondmaaltijd,
staat de samenwerking tussen onder meer de ketenpartners, zoals Sociale
Dienst, UWV en CWI, centraal. Hans luistert vooral naar anderen.

20.00 – ca. 22.00 uur Hans sluit de dag af met een vergadering met
de fractie. Het is een lange dag geweest, maar: dat hoort bij zijn baan. Een
erg leuke baan, zo vindt Spigt: ‘Het leuke ervan is dat je een beetje meer
invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de stad, dan wanneer je
aan de zijlijn staat. Als je goed op de hoogte bent en een visie hebt van
waar je heen wilt, kun je een hoop bereiken.’ 

reportage
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Anja Timmer, Co Verdaas en Godelieve Van Heteren
namen, samen met een aantal collega’s, begin dit jaar
afscheid van de Tweede Kamer. Nu de nieuwe PvdA-
fractie in de Tweede Kamer goed en wel aan de slag is,
vond Rood de tijd rijp oud-Kamerleden naar hun
nieuwe, inspirerende werkzaamheden te vragen.

A nja Timmer (46) was ruim 20 jaar werk-
zaam in de gezondheidszorg, onder ande-
re als verpleegkundige op de Eerste Hulp

Behandel Poli. Ook was zij raadslid en fractie-
voorzitter voor de PvdA in Hengelo. Van 2003 tot
2007 was ze Tweede-Kamerlid en hield ze zich
vooral bezig met werken in de zorg, verslavings-
zorg, jeugdbeleid, homobeleid en kinderontvoe-
ringen. In februari begon ze als projectleider bij
Humanitas Onder Dak Twente.

Voor Humanitas is Timmer nu bezig met een
project in Hoofddorp. Daar worden twintig zelf-
standige wooneenheden gebouwd voor mensen
die tijdelijk hulp nodig hebben om hun leven
weer op de rails te krijgen. ‘Het doel is dat deze
mensen de regie over hun leven weer in handen
krijgen. Je kunt denken aan dak-en thuislozen,
mensen die hun huis uitgezet zijn. De hulp is
tijdelijk, maximaal negen maanden. Desgewenst
met deskundigheid van buiten. Het is de bedoe-
ling dat deze mensen uiteindelijk weer helemaal
zelfstandig kunnen wonen. Wel met nazorg, maar
het gaat erom dat ze het zelf weer gaan doen.’ 

SPIN IN HET WEB
Timmer maakt zich zorgen over de groeiende
groep mensen die het niet op eigen kracht redt.
‘Daar word ik niet vrolijk van. Er zou veel meer
gedaan moeten worden aan preventie. De

gemeente zou daarin als een spin in het web
een grote rol kunnen spelen. De gemeente kan
de verschillende hulpinstanties bij elkaar bren-
gen. Ook zouden de signalen als het fout dreigt
te gaan bij de gemeente binnen moeten
komen, bijvoorbeeld van energiebedrijven en
woningcorporaties die aan de bel trekken wan-
neer mensen hun rekeningen niet betalen.
Anders hol je alleen maar achter de feiten aan.
Dan ben je er pas op het moment dat alles al
uit hun handen gevallen is.’

DRIJFVEREN EN IDEALISME 
Volgens Timmer is het niet puur toeval dat ze bij
Humanitas terechtkwam. ‘Als ik kijk naar mijn
eigen drijfveren en idealisme, dan liggen die heel
dicht bij de visie van Humanitas. Die visie is
gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van
mensen en het belang van mensen kansen bie-
den. Ik ben elke keer weer onder de indruk van
de betrokkenheid en inzet van de mensen waar-
mee ik werk. Het is niet de makkelijkste doel-
groep waar we het hier over hebben. Die betrok-
kenheid kan mij soms erg ontroeren en ik ben
heel erg blij dat ik dat soort mensen keer op keer
weer tegenkom.’

MEER DOORDRAMMEN
Van haar werk in de Kamer heeft Timmer
geleerd om niet alleen heel praktisch na te den-

ken, maar ook om wat meer strategisch te zijn
en de grote lijnen te zien. Ook weet ze nu wat
ze wel en niet kan. ‘Ik was tamelijk onzeker
toen ik in de Kamer kwam, daar ben ik wel van-
af. Ik weet nu veel beter wat ik wel kan en wat ik
niet kan. Het is nu voor mezelf redelijk helder
wat mijn sterke en minder sterke kanten zijn.
Ook heb ik geleerd om meer voor mezelf op te
komen en dat je af en toe een beetje moet
doordrammen. Dat doe ik soms nog steeds te
weinig, niet voor mezelf persoonlijk, maar voor
de dingen waar ik voor sta.’

Kamerlid-af 
Projectleider bij Humanitas Onder Dak Twente

ANJA IN DE KAMER

Waar ben je het meest trots op? ‘De rol die ik
gespeeld heb rondom de internationale kinder-
ontvoeringen, specifiek voor de kinderen uit
‘Damascus’. Ook heb ik bijgedragen aan het op
de kaart zetten van de belangen van de beroeps-
groep verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn
van cruciaal belang in de zorg.’
Wat vond je lastig? ‘Dat alles zo lang duurt, zelfs
als je het met elkaar eens bent. Ik begrijp dat er
procedures moeten zijn, maar ik ben zelf een
echt doe-mens. Dan wordt er soms zo
ontzettend veel gepraat en dan wil je roepen:
kom we gaan iets dóen!’ 

Tekst Ottolien van Rossem  Foto’s De Beeldredaktie
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Co Verdaas (40) studeerde planologie in
Nijmegen, waar hij ook promoveerde.
Daarna werkte Verdaas onder andere als

manager bij de woningcorporatie SWZ, als
docent bij de Universiteit Utrecht, en bij de
gemeente Zwolle. Hij was Tweede-Kamerlid van
2003 tot en met 2006. In de Kamer hield Verdaas
zich bezig met ruimtelijke ordening en infra-
structuur. Sinds 11 april is hij gedeputeerde voor
de Provincie Gelderland. 

Verdaas heeft als gedeputeerde een brede porte-
feuille: ruimtelijke ordening, onderwijs-arbeids-
markt, ontgrondingen en buitenlandse betrekkin-
gen. Hij is vooral blij met het onderdeel ruimte-
lijke ordening: ‘De rode draad in mijn carrière is
ruimtelijke ontwikkeling. Ik maak wel eens uit-
stapjes, maar ik kom toch altijd terug bij ruimte-
lijke ontwikkeling – zij het wel in de brede bete-
kenis van het woord. Daarom maak ik die uit-
stapjes ook. Want heel veel planners denken in
aantallen woningen, wegen en vierkante meters.
Ik ben veel meer behept met de vragen: Wat wil
je maken? Hoe gaan mensen er werken, wonen,
recreëren? Daar volgt dan wel een plan uit, maar
dat plan is geen doel, dat is een middel om de

samenleving een stapje verder te helpen. Je kunt
het dus ruimtelijke ontwikkeling noemen, maar
ook maatschappelijke ontwikkeling.’

EEN EIGEN SMOEL
Verdaas is enorm enthousiast over zijn nieuwe
baan in Gelderland en zit al boordevol plannen.
‘Het is een hele gevarieerde provincie, van de
Veluwe tot de achterhoek, de IJselvallei tot
knooppunt Arnhem-Nijmegen. Ik vind het vooral
een opgave om voor al die verschillende regio’s
hun eigen smoel te versterken, te voorkomen dat
het één groot grijs gebeuren wordt. En daarom
stap ik hier nu ook met overtuiging in: omdat er
samen met CDA en ChristenUnie ook echt op
kwaliteit wordt ingezet. Het is geen armlastige
provincie, er zijn geen grote achterstands-
gebieden. Dus de opgave is veel meer om nu
echt te verduurzamen zodat je ook nog over
twintig jaar met heel veel lol in zo’n provincie
rondrijdt en fietst.’

OPENSTAAN VOOR ARGUMENTEN
Zijn werkwijze als gedeputeerde zal niet veel
afwijken van zijn werkwijze als Kamerlid, de
inhoud blijft voorop staan. ‘Ik wil altijd weer het

gesprek aangaan op basis van de inhoud en
argumenten, en ook open staan voor argumen-
ten van anderen. Dan krijg je het meeste voor
elkaar. Mensen zien me niet meer als PvdA-er,
maar als een deskundig iemand die ook nog
ideeën heeft. Dat is mijn zwakte, maar ook mijn
kracht. Ik blijf dat doen, ik zou het ook niet
anders kunnen.’

HARDLOPEN EN MUZIEK MAKEN
Hoe druk Verdaas het ook heeft, hij maakt altijd
tijd voor hardlopen en muziek maken. ‘Bij late
debatten in de Kamer ging ik in de pauze een
uur naar het strand om hard te lopen. Als ik dan
terugkwam, zat ik weer fris tussen vermoeide
collega’s in de bankjes. Het provinciehuis ligt
aan de Rijn, dus ik neem een setje hardloopkle-
ding mee en ga lekker rennen langs de rivier.
Ook voor mijn band blijf ik tijd vrijmaken, dat
doe ik al zo lang dat ik me niet kan voorstellen
dat ik daar omwille van een baan mee zou
ophouden. Bij elke nieuwe baan zeiden mensen:
‘Ach, nu zul je toch moeten stoppen met de
band.’ Dat is toch onzinnig, ik denk dat zelfs
Balkenende wel eens vrije tijd heeft.’

Gedeputeerde voor de Provincie Gelderland

CO IN DE KAMER

Waar ben je het meest trots op? ‘Dat ik de
woonladder als beleidsconcept op de agenda
heb gekregen. Dat lag wel buiten mijn porte-
feuille en het heeft een paar jaar geduurd,
maar dan heb je ook wat. Het tweede is de
zogenaamde zevensprong: een zevenstap-
penplan voor de aanpak van netwerkanalyses.
Een nieuwe, integrale benadering van ruimte-
lijke inrichting en mobiliteit waar in het hele
land mee gewerkt wordt. Dat is vanuit de
oppositie toch heel goed gegaan. Omdat mijn
naam eraan hangt word je er ook op aange-
sproken: hé ben jij die Verdaas van de zeven-
sprong? Adri Duivesteijn zei tegen mij toen hij
net wethouder werd: heb jij dat bedacht? Dat
nemen ze allemaal heel erg serieus, jôh!’
Wat vond je lastig? ‘Om continu het even-
wicht te bewaren tussen dingen voor elkaar
krijgen en zichtbaar blijven. Dat is een para-
dox, hoe meer zichtbaar je bent hoe minder je
vaak voor elkaar krijgt. Het meeste succes
behaal je toch vaak in stilte en in overleg. Op
basis van argumenten, met andere partijen,
niet via de media. Ik weet dat het ook belang-
rijk is om zichtbaar te zijn, maar ik heb
gewoon meer lol in de inhoud.’ 
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Godelieve van Heteren (48) studeerde
geneeskunde en werkte als neurologisch
assistente. Zij specialiseerde zich in

onderzoek naar gezondheidszorgsystemen en
was veertien jaar universitair docent aan de
medische faculteit in Nijmegen. Van 2002 tot
2007 maakte ze deel uit van de Tweede-
Kamerfractie. Ze was er PvdA woordvoerder
patiënten-consumentenbeleid, kwaliteitsbeleid in
de zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding,
en voorzitter van de Vaste Kamercommissie
Europese Zaken. Nu runt zij haar eigen project-
bureau ‘Europa Arena’ vanuit de Europese
Beweging Nederland, werkt ze als senior gezond-
heidszorgconsultant én zit ze in het bestuur van
Nieuwspoort.

Sinds haar vertrek uit de Kamer is Van Heteren
met een aantal verschillende dingen bezig.
‘Ik doe nu drie dingen die ik heel leuk vind:
gezondheidszorg, Europa en blijven nadenken
over de politiek. Ongeveer op de avond van de
verkiezingen werd ik gebeld of ik senior adviseur
wilde worden bij BMC en daar werk ik sinds
1 maart. Op het Europafront ben ik een platform
gestart dat Europa Arena heet. Daar ben ik
eigenlijk al een week voordat ik wegging mee
begonnen. Ik wilde het netwerk dat ik heb in
Europese zaken en de diensten die ik kan verle-
nen, gebruiken om met mensen aan de slag te

gaan die constructief met Europa vooruit willen.’

PRETTIG IN ELKAAR GEKNOOPT
Van Heteren is altijd bezig geweest met Europa
en internationale zaken in de media. Op die titel
is ze ook gekozen in het Nieuwspoortbestuur; ze
is daar nu penningmeester. ‘Nieuwspoort is ons
nationaal en internationaal perscentrum. We zijn
met allerlei clubs aan het kijken hoe we met
name die internationalisering nog beter vorm
kunnen geven. Zo knoopt het allemaal op een
prettige manier in elkaar. Ik doe eigenlijk alle-
maal dingen die ik anders gewoon in de Kamer
was gaan doen. Het voelt goed dat er zo bijna
geen breuk is met wat ik hiervoor deed.’

DINGEN DIE MOETEN GEBEUREN
Van Heteren onderneemt ook activiteiten waar-
van ze vindt dat ze moeten gebeuren. ‘Er moet
heel veel gebeuren in het onderwijs en vooral in
het onderwijs dat aan zestig procent van onze
leerlingen wordt gegeven. Het vmbo wordt door
teveel mensen direct afgeschreven als het om
iets ingewikkeldere dingen gaat. Waarom kan er
niet worden gezegd dat bijvoorbeeld een groot
gedeelte van onze MKB’ers van het vmbo komt?
Waarom kun je die kids niet op een creatieve
manier bijpraten – ook over iets meer complexe
zaken, zoals Europa? Ik vind het zo’n verwaarlo-
zing van onze jeugd.’

Eigen projectbureau Europa Arena

GODELIEVE IN DE KAMER

Waar ben je het meest trots op? ‘Op een paar
dingen. Op het hele terrein van Europese Zaken,
wat toch een tobberig verhaal is, heb ik met
anderen wat voorwerk gedaan van wat hopelijk
een kentering wordt in het kijken naar Europa. Ik
heb ook veel werk gestopt in alles wat te maken
heeft met de kwaliteit van zorg en patiënten-
consumentenbeleid. De notitie die ik daarover
heb geschreven is ook doorgeleid naar het
kabinet. Van Jacques Tichelaar hoorde ik dat die
ook op de onderhandelingstafel heeft gelegen.’
Wat vond je lastig? ‘De verkleining; thema’s die
groot en wezenlijk zijn worden vaak tot miezeri-
ge proporties teruggebracht. Er wordt geen nor-
maal volwassen debat over gevoerd. Soms lukt
dat wel, maar meestal gaat het sloddervossig,
met zulke kleine argumenten. Ook wordt erva-
ring van mensen niet altijd optimaal gebruikt.’

AMBULANCEDIENST
Ze noemde haar projectbureau ‘Europa Arena’
eerst gekscherend een ‘ambulancedienst’. Maar
het begint nu toch echt goed te lopen. ‘Ik dacht:
voordat ik het in een juridische vorm giet, ga ik
eerst maar eens kijken of het niet alleen maar in
mijn hoofd bestaat. Of er echt wel een markt
voor is. Maar nu het zoveelste grote project mijn
kant op komt, moet ik toch maar eens kijken in
wat voor vorm ik het voor de Kamer van
Koophandel moet gieten.’ Van Heteren vindt het
leuk om dienstverlener te zijn. ‘Ik hoef er niet rijk
van te worden. Ik wil gewoon de dingen doen
waarvan ik zelf denk dat ze moeten gebeuren. En
als je mensen daarmee kan helpen omdat ze net
even die capaciteit missen en ze het handig vin-
den om voor een paar maanden een klusjesman
in te huren, dan ben ik die klusjesvrouw. Dat is
een hele leuke manier van werken.’

JEZELF RELATIVEREN
Van Heteren werd heel veel gebeld door journa-
listen over hoe het nu was na de Kamer, of ze in
een zwart gat viel. ‘Dan ben je bij mij echt aan
het foute adres. Het hoeft geen koude val te zijn,
er is genoeg werk. Het is het grote voordeel van
de veertig voorbij zijn, dat je jezelf ook een beetje
kunt relativeren. Ik neem de dingen waar ik een
passie voor heb heel serieus, maar ik weet ook
wel dat geen mens onvervangbaar is. Behalve
voor je geliefde… Maar zelfs daarvoor is het nog
wel eens de vraag.’ 

profiel
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I
n Friesland wordt wethouder van Sneek, Andries Ekhart,
‘Mister WMO’ genoemd. Op zondagochtend, wanneer
het stil is in het gemeentehuis, werkt de wethouder in alle
rust aan zijn dossiers. ‘Ik vind dat heerlijk,’ vertelt hij des-
gevraagd. ‘Je kunt ongestoord werken, zomaar een paar

uurtjes. En straks om twaalf uur ga ik met Anita Andriesen
een wielerkoers door de streek volgen.’
In Zuidwest Friesland, met Sneek als centrum, hebben zich
acht gemeenten verenigd voor de aanpak van de WMO. Vanaf
het moment dat duidelijk werd dat de wet zou worden inge-
voerd, is men met de samenwerking in Bolsward, Gaasterlân-
Sleat, Nijefurd, Lemsterland, Littenseradiel, Sneek,
Wûnseradiel en Wymbritseradiel begonnen. Centraal in de
WMO staan begrippen als zelfredzaamheid en participatie.
Op het platteland zijn dat de sleutels voor en van de samenle-
ving. Want ook al beschreef Geert Mak in zijn beroemde boek
Hoe God uit Jorwerd verdween de veranderingen in een kleine
Friese plattelandsgemeenschap, zelfredzaamheid en partici-
patie zijn en blijven voorwaarden op het platteland, hoeveel
of hoe weinig er ook verandert.
‘Wij zagen dat de WMO ons kansen bood om de gemeen-
schapszin daar waar nodig te versterken,’ vertelt Andries

Aan het begin van dit jaar ging de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
van start. Daarmee veranderde voor veel mensen de zorg waarmee men vertrouwd was.
Vertrouwde gezichten van de thuiszorg werden vervangen door nieuwe. Maar het kan
ook anders. In de Zuidwesthoek van Friesland hebben acht gemeenten de krachten
gebundeld en de WMO ingezet om de sociale samenhang in de dorpen te verbeteren.
Andries Ekhart: ‘De WMO biedt kansen de gemeenschapszin te versterken.’

De vertrouwde hulp  
De WMO als motor van gemeenschapszin

De WMO in Fryslân
Het provinciaal bestuur is niet actief en direct betrokken bij
de uitvoering van de WMO, vertelt het Friese Statenlid
Finke Hylkema. Maar geheel afzijdig is de provincie nu ook
weer niet. ‘Participatie is een belangrijk thema in de Friese
politiek,’ vertelt ze, ‘en dat is een van de pijlers waarop ook
de WMO is gestoeld. In die zin is de provincie aanvullend
en in samenwerking met de 31 Friese gemeenten actief.
Ook het armoedebeleid van de provincie sluit hier op aan;
maar steeds in samenspraak met elkaar. Dat is voor ons
heel belangrijk. Vanzelfsprekend zijn die contacten hier
gemakkelijker dan in het westen van het land.’

Ekhart. ‘Wij hebben uitvoerig onderzoek laten verrichten naar
de sociale structuren in de dorpen, en bij ons in Sneek in de
wijken. In totaal gaat het om een gebied met meer dan 110.000
inwoners. Gelukkig bleek de sociale structuur nog veelal in tact.
En waar nodig konden we die nu versterken.’

SOCIAAL BURGEMEESTER
Door privatiseringen en schaalvergroting, zijn er in de dorpen
en kleine steden op het platteland veel voorzieningen verdwe-
nen. Het postkantoor en de bank bestaan niet meer, de bakker
en de slager zijn vertrokken. Maar in de dorpen bestaan nog
steeds verenigingen en onzichtbare verbanden. ‘Die verbanden
zijn van groot belang, zeker in het licht van de WMO. Daarom
willen we de sociale structuren blijvend in de gaten houden,’
vervolgt Andries Ekhart. ‘We zullen nu in de dorpen een sociaal
burgemeester aanstellen, iemand die precies weet wie wat waar
en waarom doet, of die kan zien aankomen waar problemen zul-
len ontstaan.’  Een sociaal burgemeester klinkt heel gewichtig,
maar in iedere wijk of ieder dorp is er iemand die precies weet
wat waarom waar nodig is en op vrijwillige basis verantwoorde-
lijkheid voor de gemeenschap wil dragen. De sociale structuren
in de dorpen en steden in het gebied zijn er niet alleen voor

De WMO landelijk
In de Tweede Kamer is Agnes Wolbert uit Drenthe woordvoerder voor de WMO.
Zij volgt de ontwikkelingen van de invoering van de WMO op de voet. ‘Voor ons
zijn drie zaken van belang. In de eerste plaats moet iedereen de zorg krijgen die
nodig is. In de tweede plaats geldt dat we iedereen in de zorg meer dan ooit nodig
hebben. Dus wie nu door verschuiving van werk zijn of haar functie verliest, moet
elders aan de slag kunnen. We zien natuurlijk dat de invoering van de WMO per-
sonele gevolgen heeft, maar die moeten we kunnen opvangen. In de derde plaats
willen we de onderkant van de arbeidsmarkt, de mensen die nu de huishoudelijke
hulp uitvoeren, versterken en de rechtspositie verbeteren. Natuurlijk heeft de
WMO voor veel bureaucratie gezorgd, maar ja, die was er onder de vorige wet ook
al. Onze zorg is alleen dat burgers geen last hebben van die bureaucratie.’

Andries Ekhart
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blijft
Tekst Jan Schuurman Hess rood in de regio

ouderen. Er wordt ook en heel nadrukkelijk in de acht
gemeenten gemeenschappelijk jongerenbeleid ontwikkeld.
Zelfs Tryater, het Friese theatergezelschap, is betrokken bij de
ontwikkelingen, en komt naar de dorpen met speciale voor-
stellingen.

GEMEENSCHAPPELIJK ZORGLOKET
De andere kant van de WMO is natuurlijk de organisatie van
de (thuis)zorg. In Friesland gaan alle 31 gemeenten voor een
gemeenschappelijk loket zorgen, waardoor voor burgers een-
voud en uniformiteit zal ontstaan. Wie voor zorg aanklopt,
gaat naar het zorgloket en wordt niet van het kastje naar de
muur gestuurd. Ook de regie van deze samenwerking kwam
onder leiding van Andries Ekhart tot stand. ‘We hebben vanaf
het moment dat de WMO er zat aan te komen een gemeen-
schappelijke koers ingezet met de acht gemeenten en die
inspanningen zijn door het ministerie van VWS erkend. We
zijn een landelijk proefproject geworden binnen de WMO. Die
ervaringen hebben mede geleid tot een provinciale aanpak.’

HET ZEEUWSE MODEL
De aanbestedingen in het kader van de WMO zijn in de zuid-
westhoek van Friesland volgens het Zeeuwse model gebeurd.
Dat Zeeuwse model betekent dat door de gemeenten
gemeenschappelijke afspraken worden gemaakt over de prijs
die betaald zal worden voor hulp. Dan kunnen thuishulp-
organisaties niet onder de prijs gaan werken en weet een
ieder waar men aan toe is. Die aanpak heeft veel voordelen,
niet in het minst voor de mensen die afhankelijk zijn van
thuiszorg. In vrijwel alle gevallen hebben de mensen hun ver-
trouwde hulp gehouden na invoering van de WMO. ‘Van de
3300 mensen die thuishulp krijgen in ons gebied, hebben er
maar 50 een andere hulp gekregen,’ verklaart Andries Ekhart.

INDIACTIEPROBLEEM
Het probleem is in eerste instantie niet de organisatie van
de hulp, of de kostprijs, maar dat thuiszorgorganisaties de
cliënten mindere hulp aan bieden. Wie pech heeft, krijgt nu
in plaats van een echte zorghulp, alleen maar huishoudhulp. 
‘Die indicaties vormen op dit moment het probleem,’
erkent ook Andries Ekhart. ‘In het verleden was men zeker
gemakkelijker met het toewijzen van zorghulp. Mensen
worden van het ene naar het andere – veelal een lager –
niveau van zorg geschoven. Dat is één kant van de zaak.
De andere kant is natuurlijk dat heel veel mensen die in de
thuiszorg werken hun posities verliezen. Niet hun banen,
dat hebben we hier nog kunnen voorkomen, maar wel hun
niveau. De oplossing zoeken we nu bijvoorbeeld in een fusie
van de thuiszorg met het ziekenhuis. In die combinatie zie je
dat dat hoger geschoolde personeel weer een nieuwe rol kan
krijgen en vinden.’

De WMO ontmantelt zorg
Tegen de Vlaams-Nederlandse grens, onder de rook van Antwerpen, ligt het
vestigingstadje Hulst. Daar organiseerde de 17-jarige Nathalie de Bakker
een protestactie voor haar moeder en tweehonderd andere vrouwen werk-
zaam in de thuiszorg in Zeeuwsch Vlaanderen. Die vrouwen, ervaren thuis-
zorghulpen, verliezen of een groot deel van hun loon, of hun werk. Binnen
de kortste keren verzamelde Nathalie de Bakker 2200 handtekeningen en
steunbetuigingen.

De moeder van Nathalie werkt al 34 jaar als zorgverlener in Zeeuws
Vlaanderen. Door de invoering van de WMO en de herziening van de zorg
voor de cliënten, vervalt haar functie. Veel mensen krijgen in plaats van de
vertrouwde, toegewijde zorg in de toekomst alleen nog maar huishoudelijke
hulp. De medewerksters van de thuiszorg zijn daarvoor te duur. De moeder
van Nathalie en al haar collega’s worden gedwongen om 12,5 procent van
hun salaris in te leveren door de stichting Zorgsaam in Terneuzen. Die
stichting is een samenwerkingsverband van het ziekenhuis in Terneuzen, de
thuiszorg en andere Zeeuws Vlaamse zorginstellingen. Door de veranderde
indicaties en hulp zou Zorgsaam op jaarbasis 800.000 euro te kort komen.

In de provincie Zeeland, juist omwille van de kleine schaal van de verschil-
lende gemeenten en de belangrijke rol die de thuiszorg op de arbeidsmarkt
vervulde, werd gekozen voor een model van vaste prijzen en tarieven.
Thuiszorgorganisaties wisten dus bij de inschrijving tegen welke tarieven zij
zouden gaan werken en werden gedwongen om te concurreren op kwaliteit.
Zo hoopten de Zeeuwen te voorkomen dat burgers hun vertrouwde hulpen
zouden gaan kwijtraken en de werkers in de thuiszorg hun baan. Door de
nieuwe indicaties staat alles nu alsnog op scherp; burgers krijgen minder
hulp en de werkers in de zorg verliezen hun werk of functie. Het gaat dus
alleen al in Zeeuws Vlaanderen om 200 vrouwen voor wie geen ander werk
te vinden is. 

GEMIDDELDE PRIJS
Een van de mogelijke oplossingen die Andries Ekhart hier ziet is
een gemiddelde prijs af te spreken voor zorg. Nu zijn er tarieven
voor eenvoudige huishoudelijke zorg en kwalitatief intensievere
zorg. Met een gemiddelde prijs kunnen thuishulporganisaties
zelf bepalen welke hulp waar wordt ingezet. Wat ook een pro-
bleem is binnen de WMO is dat de wet er vanuit gaat dat iedere
burger die hulp krijgt, ook in staat is die hulp te managen.
‘Dat is voor een aantal groepen echt te veel gevraagd,’ zegt wet-
houder Ekhart, ‘er zijn natuurlijk veel mensen die intellectueel
zo zwak begaafd zijn dat dat echt niet lukt. Voor dit soort men-
sen is het al heel wat om überhaupt op eigen benen te staan. En
wat natuurlijk ook gebeurt, is dat bijvoorbeeld ouderen aanvan-
kelijk met eenvoudige huishoudelijke hulp toe kunnen, maar dat
zij onverwacht veel uitgebreider zorg behoeven. De thuiszorg-
organisatie moet dan onmiddellijk en zonder te wachten op
langdurige administratieve procedures de hulp kunnen verho-
gen. Achteraf moet dan natuurlijk een indicatie worden vastge-
steld, maar wij moeten de professionals vertrouwen geven.’   
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Feest voor de invoering van de achturige werkdag

Op 1 mei viert de PvdA de Dag van de Arbeid. Door het hele land
organiseren de verschillende afdelingen allerlei festiviteiten om stil
te staan bij de in de vorige eeuw ingevoerde achturige werkdag.

De Dag van
de Arbeid

N
aast diverse festiviteiten worden er op de Dag van
de Arbeid ook spelden uitgereikt aan leden die al
60 jaar lid zijn van de Partij van de Arbeid. Dit
jaar prijkten bij zo’n 140 leden een speldje op de
borst. Verder gingen Kamerleden, wethouders en

andere bestuurders traditiegetrouw op pad om rozen en tulpen
uit te delen aan oudere PvdA-leden. Fractievoorzitter Jacques
Tichelaar bezocht de Rotterdamse haven (zie foto) en woonde
samen met staatssecretaris Frans Timmermans de herdenking
bij het Spiekman monument bij. In de avond sloot de landelijke
PvdA aan bij de viering in Zaanstad, waar de sociaal-democratie
dit jaar precies 125 jaar bestaat.

DE VIJVER IS GROOT GENOEG
Tijdens het bezoek aan een Rotterdams havenbedrijf werd
Jacques Tichelaar bijgepraat over het werk in de haven. Het gaat
goed in de Rotterdamse haven en de werkgelegenheid groeit

enorm. Juist daarom is het volgens de havenarbeiders heel
belangrijk om nu goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over
de instroom van werknemers uit landen als Polen. ‘We kunnen
allemaal in dezelfde vijver vissen, want de vijver is groot genoeg
en wordt steeds groter, maar dan moet het wel goed geregeld
worden. Want het kan veiliger én beter. Er moet goed gekeken
worden naar wat er in de haven precies nodig is aan hoog- en
laaggeschoold personeel. Bovendien moeten er goede afspraken
gemaakt worden tussen huidige werknemers en werkgevers over
werkgelegenheid,’ aldus een van de havenarbeiders.

INSPIRATIE
Na het bezoek aan de haven werd Hendrik Spiekman herdacht.
Spiekman (1874-1917) was het eerste sociaal-democratische
raadslid in Rotterdam. Hij was een groot voorvechter van een
solidaire samenleving. Als Kamerlid heeft Spiekman zich met
succes ingezet voor verbetering van de rechtspositie van haven-
arbeiders en zeelieden. Staatssecretaris van Europese Zaken
Frans Timmermans sprak over het belang van internationale
solidariteit: ‘Spiekman was iemand die zich niet neerlegde bij de
bestaande situatie. Daar moeten we ons door laten inspireren.
Zorgen en problemen van de buren zijn ook onze zorgen en
problemen, en die moeten we samen oplossen. Ook op Europees
en internationaal niveau.’

GROTERE FAMILIE
Marja Bijl, voorzitter van de PvdA Rotterdam, haalde herinnerin-
gen op aan de 1 mei-vieringen in haar jeugd: ‘We werden wakker
met Morgenrood op de radio en er stonden rode tulpen op tafel.
Er werden verhalen verteld van dansen om de meiboom en uit-
bundige 1 mei-feesten. Het was een warm gevoel om bij een gro-
tere familie te horen dan alleen de directe mensen om me heen.’
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Tekst Ottolien van Rossem, Angelina Scalzo  Foto Rob Maas  Illustraties ISSG achtergrond
Het strijdlied Morgenrood werd dit jaarr niet gezon-
gen, maar de koren Ondersteboven en Andersom
zongen wel andere strijdliederen, zoals Het
Solidariteitslied en Het Mariannelied en natuurlijk De
Internationale. Vooral de oudere aanwezigen zongen
uit volle borst mee.   

BAKERMAT VAN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE 
Samen met de afdeling Zaanstad, in ‘de bakermat
van de sociaal-democratie’, sloot de PvdA de Dag
van de Arbeid af. Het was in de Zaanstreek dat in
1882 de Sociaal Democratische Bond werd opge-
richt: de eerste partij op socialistische grondslag in
Nederland, de voorloper van de SDAP. Nu, 125 jaar
later sprak men over de solidariteit van nu en mor-
gen. Wethouder Hans Luiten: ‘Een historische dag.
Op een historische plek. Vroeger heette deze uit-
spanning café Suisse, en het werd een traditie dat
grote politieke kopstukken juist hier hun toespraken
hielden. Dat deed onze eigen Domela Nieuwenhuis
en dat deed de katholiek Schaepman om de katho-
lieke arbeiders vervolgens tegen het opkomende
socialisme te beschermen. Het duurde nog wel eni-
ge tijd na Domela voordat de sociaal-democratie
echt aansloeg in de Zaanstreek, maar toen dat een-
maal gebeurde was het ook goed raak, en kregen wij
de eretitel ‘de Rode Zaan’. De SDAP behaalde hier
als eerste de absolute meerderheid in de gemeente-
raad en hier werd ook de eerste SDAP-burgemeester
aangesteld.’

ARIE LEMSPRIJS 
De Arie Lemsprijs werd dit jaar ook uitgereikt.
Eenmaal per twee jaar wordt de prijs toegekend aan
een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft
gemaakt voor de Zaanse samenleving. Arie Lems
was de tweede burgemeester van Zaanstad van 1979
tot 1988. Hij overleed in 2003 op 75-jarige leeftijd.
Hij werd als burgemeester van Zaanstad gewaar-
deerd om zijn nuchterheid, zijn samenbindende
aanpak, zijn vermogen problemen tussen partijen te
overbruggen en zijn keuze voor de dialoog. Ook na

zijn ambtsperiode was hij actief in Zaanstad op
velerlei gebied als adviseur en bemiddelaar.
De Arie Lemsprijs is bedoeld voor mensen of
groepen die op vrijwillige basis een bijzondere bij-
drage hebben geleverd aan de verbetering van de
leefbaarheid in hun buurt, wijk of stad. De prijs
werd dit jaar gewonnen door Buurt- en Speeltuin-
vereniging Het Havenkwartier voor ‘de bijdrage die
de vereniging levert aan het binden van de inwoners
van de havenbuurt en het smeden van een hechte
gemeenschap,’ aldus de jury.

DE INTERNATIONALE
Verder spraken nog Marianne Monnier – voorzitter
van de PvdA Zaanstad, Tweede-Kamerlid en vice-
fractievoorzitter Mariëtte Hamer en Ronald Plasterk,
minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor Plasterk blijft het nog steeds wennen om als
PvdA-prominent gezien te worden: ‘Het is raar om
hier op deze dag als een van de PvdA-voormannen
te staan, terwijl ik drie maanden geleden nog in mijn
laboratorium met reageerbuizen aan het schudden
was.’
De avond werd afgesloten met, hoe kan het anders,
de hartstochtelijk meegezongen Internationale.  

Het Mariannelied

Ik ben Marianne, proletaren! 
Mijn naam is overal bekend. 
’k Draag op mijn losgebonden haren 
de rode muts der vrijheidsbent. 
Ik ben uit het ruwe volk geboren. 
De dag, als ’t uur der vrijheid slaat, 
zal hij als man mij toebehoren, 
die ’t moedigst aan mijn zijde staat. 

Ga, ga, Marianne! 
voer ons aan, 
verlos de maatschappij 
van de tirannen 
En maak ons vrij! 
En maak ons vrij! (x2) 

Gij forse smid, gij die bedolven 
in ’s aardrijks schoot geen dag aanschouwt, 
gij die moet zwerven op de golven, 
gij akkerman die ’t land bebouwt, 
Uw meesters, lage parasieten, 
bevelen u: gelooft aan God, 
wijl zij een hemel hier genieten 
en gij een hel, tot schand’ en spot. 

Ga, ga, Marianne... 

Mijn republiek, o proletaren, 
door d’eeuwen heen omvergehaald, 
zal aan dezelfde dis u scharen, 
wanneer gelijkheid zegepraalt. 
’k Eis van de man dezelfde plichten, 
dezelfde rechten voor de vrouw. 
Zo zullen wij der mensheid stichten, 
een vrij en vreedzaam staatsgebouw. 

Ga, ga, Marianne!

De Dag van de Arbeid is een internationale feestdag op 1 mei die
voortkomt uit de strijd voor de achturige werkdag.

Eind Negentiende Eeuw werd de strijd voor een achturige werkdag steeds
harder. In 1885 stelden Amerikaanse vakbonden de plaatselijke werkgevers
een ultimatum: op 1 mei – traditioneel de dag waarop in Amerika nieuwe
arbeidscontracten ingingen – 1886 moest de achturige werkdag zijn
ingevoerd. De ondernemers voelden daar niets voor en op 1 mei 1886
gingen daarom 25.000 arbeiders in Chicago in staking. Op 3 mei liep de
staking uit de hand en in de daarop volgende dagen escaleerde de situatie
en kwamen er ook enkele mensen om het leven.

NATIONALE FEESTDAG
Drie jaar later werd tijdens het Internationale Socialisten Congres in Parijs
besloten om 1 mei uit te roepen tot Dag van de Arbeid. Een herdenkings-
dag voor degenen die waren omgekomen in de strijd voor arbeidersemanci-
patie en tegen mensonterende werkomstandigheden en arbeidsvoorwaar-
den. In de Twintigste Eeuw groeide 1 mei uit tot een wereldwijde feestdag.
In landen als België, Italië, Duitsland en Frankrijk is 1 mei een nationale
feestdag. De invoering van een achturige werkdag liet overigens nog lang
op zich wachten. In Nederland slaagde de Algemene Nederlandse
Diamantbewerkers Bond er in 1911 als eerste in de achturige werkdag op te
nemen in de arbeidsvoorwaarden.
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Tekst Jan Schuurman Hess  Foto Lizzy Kalisvaart

Er komt een generaal pardon. Staatssecretaris Albayrak heeft daartoe, vijftig dagen na de start van
het nieuwe kabinet, reeds een overeenkomst gesloten met de Vereniging van Nederlandse
gemeenten. Dat betekent dat asielzoekers die al jarenlang in onzekerheid verkeerden, eindelijk
uitzicht hebben op een gelegaliseerd verblijf in Nederland. Maar een ander probleem blijft: het is
volstrekt onduidelijk hoeveel mensen er illegaal in Nederland zijn.

H
et generaal pardon geldt mensen die vóór april
2001 een asielaanvraag hebben ingediend en dus
onder de oude vreemdelingenwet vielen. Met het
generaal pardon kan een langslepend probleem
worden opgelost. Jarenlang werd de asielproble-

matiek beheerst door het lot van mensen die in eindeloze pro-
cedures waren gewikkeld en vielen onder de oude wetgeving.
Tweede-Kamerlid Hans Spekman, de nieuwe woordvoerder van
de PvdA op dit terrein, was blij met het voorstel van staatssecre-
taris Albayrak. ‘De PvdA heeft zich al jaren sterk gemaakt voor
een pardonregeling voor de groep van asielzoekers die asiel
hebben aangevraagd onder de oude Vreemdelingenwet, omdat
wij vonden en vinden dat een einde moest worden gemaakt aan
de jarenlange onzekerheid waarin deze mensen verkeerden.
Mensen die al heel lang in Nederland zijn. Mensen die hier
vrienden hebben, wiens kinderen hier op school en sport-
vereniging zitten. In de samenleving is hiervoor veel
steun. In het coalitieakkoord zijn de contouren
van de regeling vastgelegd. Wij zijn heel blij dat
er nu concrete stappen zijn gezet zodat de kin-
deren die hier zijn geboren en opgegroeid, hun
ouders en anderen die onder de oude
Vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd
nu een definitief bestaan op kunnen bouwen
in Nederland’, aldus Spekman.

ILLEGALEN: 
DE FEITEN BOVEN TAFEL
Na het generaal pardon blijft nog wel
een ander probleem spelen waar we
onze ogen niet voor mogen sluiten,
stelt Hans Spekman. Het is volstrekt
onduidelijk hoeveel mensen er in
Nederland illegaal zijn. We weten dus

ook niet hoe groot deze groep exact is, en wie waar precies zit.
Dat is een groot probleem. Hans Spekman: ‘Ik vind dat we dit
probleem in Nederland niet voor ons uit moeten schuiven. Het
is onvoorstelbaar dat het mogelijk is dat mensen hier al heel
lang zijn. Kinderen die hier geboren worden of hier vanaf hun
eerste levensjaar zijn en dan op hun achttiende te horen krijgen
dat ze weg moeten. Naar een land wat ze niet kennen en waar-
van zij de taal niet spreken. Ik wil precies weten waarom en hoe

de overheid mensen zo lang onzichtbaar kan
houden. Illegaliteit is een bron voor angst, uit-
buiting en onzekerheid. En mensen die in
zo’n situatie verkeren, moeten op een fat-
soenlijke manier in het daglicht kunnen

komen. Ik vind dat vrouwen die het slachtoffer
zijn van vrouwenhandelaren op veel meer

bescherming moeten kunnen rekenen dan nu
het geval is. Voor hen is de overheid wer-

kelijk te slap. Maar daarnaast speelt
ook: wie niet in Nederland hoort,
moet weg. Zorgvuldig en met goede
begeleiding, zeker, maar wel met
helderheid. En ik vind het dus
onaanvaardbaar dat we een sys-
teem hebben dat met name kinde-
ren hier eindeloos veel jaren duldt,
om hen dan te moeten wegsturen.
Dat systeem moet inzichtelijk wor-
den. Die feiten moeten boven tafel
komen. En dan wil ik geen heksen-
jacht op de scholen, of in de
gezondheidszorg… Maar er moet
een eind komen aan die levens in
armoede, angst en uitbuiting.’ 

‘Hoe kan de overheid mensen
zo lang onzichtbaar houden?’

Woordvoerder Hans Spekman (Tweede Kamer) over
het generaal pardon en het illegaliteitsprobleem:

actueel
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Wie zomaar een PvdA-lid in Friesland vraagt naar de betekenis van Joop van den Berg
voor de Friese sociaal-democratie, krijgt een zelfde antwoord: ‘Van mensen als Joop
van den Berg moeten we het hebben in de PvdA.’
Joop van den Berg nam op 31 maart jl. afscheid als gewestelijk secretaris in Friesland,
maar blijft nog wel aan als afdelingsvoorzitter van de PvdA in zijn woonplaats
Heerenveen. Joop van den Berg begon zijn politieke activiteiten bij de PSP. In 1966
werd hij na een partijloze periode lid van de sociaal-democratie. Hij werd raadslid in
Utingeradeel en Boarnsterhim, lid van Provinciale Staten en zelfs, tussen 1987 en
1994, lid van de Tweede Kamer. Joop van den Berg was bovendien lid van het landelijk
en gewestelijk partijbestuur. Hij heeft nadrukkelijk de sociaal-democratie in Friesland
mede gedragen. Jacques Tichelaar, de eerste Friese fractievoorzitter in de Tweede
Kamer na Anne Vondeling, zegt over de betekenis van Joop van den Berg voor de
PvdA: ‘Joop is een meester in het besturen van de PvdA. Maar autorijden kan hij niet!’

M.m.v. Joyce Sylvester, Manon Korthals en Jan Schuurman Hess

Zeeuwse PvdA zet
zichzelf buitenspel
Voor het eerst sinds 1946 maakt de
PvdA geen deel uit van het college
van Gedeputeerde Staten (GS) in
Zeeland. Ook de VVD is in de oppo-
sitie beland. De traditionele verhou-
dingen in Zeeland zijn daarmee ver-
broken. Het CDA heeft een college
gevormd met SGP, ChristenUnie en
GroenLinks. De PvdA leed in
Zeeland aanzienlijk verlies bij de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten en
werd de vierde partij in Zeeland. De
PvdA heeft het verlies van haar posi-
tie in GS Zeeland voor een belang-
rijk deel aan zichzelf te danken. Een
interne strijd lag daaraan ten grond-
slag. Die strijd ging tussen een rode
en een groene vleugel.

Ook het gewestelijk bestuur is intus-
sen uiteen gevallen. Oud-Tweede-
Kamerlid John Lilipaly heeft van het
landelijk partijbestuur de opdracht
gekregen een nieuw gewestelijk
bestuur samen te stellen. Bovendien
heeft het landelijk partijbestuur Luuk
Blom aangewezen als een onafhan-
kelijke voorzitter die de fractie in
Provinciale Staten gaat leiden tot er
een nieuw gewestelijk bestuur is.
Een onafhankelijke commissie van
het landelijk partijbestuur zal de
teloorgang van de Zeeuwse PvdA
onderzoeken. Op 2 juni wordt een
nieuw gewestelijk bestuur gepresen-
teerd; 28 nieuwe kandidaten hebben
zich daarvoor aangemeld.

Jacques Tichelaar ging op Goede Vrijdag in Amsterdam in
debat met leden van Het Kabinet, een club van Surinamers
en Nederlanders die regelmatig met elkaar praten over
maatschappelijke thema’s. Met John Leerdam (Tweede
Kamer) en Joyce Sylvester (Eerste Kamer en initiatiefnemer)
werd ingegaan op het thema: ‘De PvdA verliest haar Suri-
naams Nederlandse achterban! Wat is er mis met de PvdA?’ 
De aanwezigen luchtten hun hart: ze herkenden zich niet
meer in de thema’s van de PvdA en vonden dat er te weinig
vertegenwoordigers van Surinaamse afkomst op verkies-
bare plaatsen staan… Daar tegenover werd ingebracht, dat
het wijzen naar de PvdA alleen te gemakkelijk is. Het aantal
actieve leden van Surinaamse afkomst is de afgelopen jaren
geslonken. Het bezoek van Jacques werd gezien als een
eerste stap om de dialoog weer op gang te brengen. Als
vervolg op deze bijeenkomst komen er huisbezoeken.
Jacques Tichelaar werd uitgenodigd voor optredens op
MART (Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie) en
MTNL (Multiculturele Televisie Nederland).

Afscheid van
Joop van den Berg

Rijst met
bruine bonen

De PvdA wil graag weten wat leden en geïnteresseerden in het buitenland
bezighoudt en opvalt. Aanleiding voor het Kenniscentrum om het project
Grenzeloos te lanceren. Het doel van Grenzeloos is om te luisteren naar en
te leren van ervaringen op het gebied van beleid, regels en initiatieven van
Nederlanders in het buitenland. 
Woont u in het buitenland en heeft u ideeën over hoe het in Nederland
beter kan? Doe dan mee met Grenzeloos. Wij zijn benieuwd welke beleids-
regels of overheidsinitiatieven er in uw nieuwe thuisland zijn die in

Nederland ontbreken. Welke maatregelen komt ú in het buitenland tegen
die de Nederlandse overheid zou moeten overnemen? De meest opvallen-
de reacties worden geplaatst op de website van het Kenniscentrum en
later gebundeld en aangeboden aan de PvdA Tweede-Kamerfractie. 

Een blik over de grens

Woont u in het buitenland en wilt u meedoen aan
het project Grenzeloos? Stuur dan een e-mail naar:

kenniscentrum@pvda.nl met als onderwerp ‘Grenzeloos’.

U

kort
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100 dagen
in het land

Jet Bussemaker, staatssecreatris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport bezoekt een van de dagbestedingsprojecten van zorginstelling
Cordaan in Amsterdam. Hier knappen jongeren met een lichte
verstandelijke beperking oude boten op.
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Op de dag van de viering van 50 jaar Europese Samenwerking (22 maart jl.),
werden Frans Timmermans, staatssecretaris van Europese Zaken, SP-
Kamerlid Jan Marijnissen en Eurocommissaris Neelie Kroes onderworpen aan
een vragenvuur door 50 schoolkrantredacteuren over de toekomst van
Europa. BNN’s Sophie Hilbrand leidde de discussie tussen de schoolkrant-
journalisten en de politici. Meer informatie op www.nederlandineuropa.nl.

Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma lanceert op brede
school De Horizon in Delft de website Op weg naar de kindertop. Ze
wisselde van gedachten met kinderen, ouders, leraren en medewerkers
die actief zijn bij de school. Op de virtuele kindertop kan iedereen reage-
ren op stellingen, polls invullen of videofilmpjes insturen. Deze input
wordt gebruikt op de Kindertop die staatssecretaris Dijksma samen met
minister Rouvoet (Jeugd & Gezin) op 6 juni aanstaande houdt.

Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op werkbezoek in Rotterdam, laat zich door conducteurs en controleurs
van de RET voorlichten over de groeiende problemen met zwartrijden en
agressie in bus en tram.

Samenstelling Daniëlle van der Wekken  
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Het kabinet trok bij haar aantreden in februari honderd dagen uit voor een ‘dialoog met de samenleving’.

Om het beleidsprogramma van het kabinet op te stellen overleggen de bewindspersonen met verschillende

instanties, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Op 13 juni zijn de

100 dagen voorbij en gaat men aan de slag met het opgestelde programma. Tot die tijd zijn de bewindslieden

op de meest uiteenlopende plekken te vinden, zo ook die van de PvdA. Een impressie in woord en beeld.

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie bezoekt Kanalen-
eiland (sub-wijk Utrecht Zuidwest). Een winkelier laat de minister zijn
assortiment pannen zien en legt uit hoe het is om in Kanaleneiland een
winkel te hebben. De Minister sprak met verschillende ondernemers en
betrokkenen uit de wijk, waarbij ook jeugdproblematiek een belangrijk
onderwerp was. Vogelaar bezoekt tot en met eind juni 40 probleem-
wijken. Volg haar op www.wweni.nl.

8. Jacqueline Cramer bezoekt Kampen en omgeving 
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Tijdens haar eerste werkbezoek deed Minister Cramer van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kampen en de omgeving van de toe-
komstige bypass (voorbeeldproject i.h.k.v. ontwikkelingsplanologie met ruim-
telijke kwaliteit als uitgangspunt) aan. Ze sprak met bestuurders en aanwo-
nenden. Haar boodschap: ‘Ik begrijp dat de bypass een ingrijpende verande-
ring is, maar we moeten wél alle verschillende belangen met elkaar in over-
eenstemming brengen. Mensen willen vrij uitzicht, maar willen óók wonen.’

Ahmed Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
spreekt met ondernemers die participeren aan het Leren & Werken-project,
een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Rotterdam, het Albeda
College en het bedrijfsleven om leren, werken en innoveren te bundelen.
Op het voormalige RDM-terrein in de Rotterdamse haven wordt hiervoor
alvast een grote hal heringericht. Het project moet de instroom in
technische opleidingen stimuleren, de doorstroom van mbo naar hbo te
vergemakkelijken en de deelname aan duale onderwijsroutes te verhogen.
Daarnaast is het project bedoeld om innovatie te bevorderen.

Met een striptease vragen postmedewerkers op Het Plein in Den Haag de
aandacht van Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken,
en van een aantal Kamerleden. De Postwet zou rond die tijd in de Tweede
Kamer worden behandeld. De arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid
komen door de globalisering steeds meer onder druk te staan. De vakbon-
den willen dat de nieuwe postbedrijven pas een postvergunning krijgen als
ze hun mensen een dienstbetrekking geven. Op de foto naast Heemskerk,
die de aanwezigen toespreekt, staat Abvakabo FNV-voorzitter Edith Snoey.



28 ROOD mei 2007 april 2007 ROOD 28

Partijbestuur treedt af na vertrek voorzitter Michiel van Hulten

Onverwacht trad partijvoorzitter Michiel van Hulten eind april na ruim anderhalf jaar af. Het gehele
partijbestuur volgde hem na urenlang beraad op het partijkantoor op de Herengracht in Amsterdam.
Op verzoek van de adviserende leden van het partijbestuur, onder wie Wouter Bos, werd een
interim-bestuur samengesteld onder voorzitterschap van oud-voorzitter Ruud Koole.

Interim-bestuur
direct aan de slag
N

aast oud-voorzitter Ruud Koole
werd ook uittredend senator
Trude Maas, Siepie de Jong – vice-
voorzitter in het ontslagnemend
partijbestuur – en Marije Laffeber,

internationaal secretaris gevraagd tot het interim
bestuur toe te treden.
Het tijdelijk partijbestuur zal op een zo kort
mogelijke termijn een congres voorbereiden en
tegelijkertijd de lopende zaken behartigen.

Vice-voorzitter van het afgetreden partijbestuur
was Siepie de Jong. Op de vraag wat er nu pre-
cies is gebeurd, verwijst Siepie de Jong naar de
officiële verklaring van het partijbestuur. (zie p.3)
‘Ik denk achteraf,’ zegt zij desgevraagd, ‘dat de
spanningen in het partijbestuur, de persoonlijke
verhoudingen voor Michiel teveel zijn geworden.
Opeens was er de brief en de actie op woensdag
waarna wij als landelijk partijbestuur bij elkaar
zijn gekomen en we voor het probleem werden
gesteld: wat nu te doen? Er zou een interim-
voorzitter moeten komen en wij hebben ons
daarover urenlang beraden. De volgende afwe-
ging speelde daarbij. Wanneer de nieuwe inte-
rim-voorzitter zou worden geconfronteerd met
het achtergebleven partijbestuur, zou hij ook met
alle erfenissen daarvan worden opgescheept.
Dan zou een deel van zijn aandacht dus moeten
gaan naar die persoonlijke kwesties. Wij hebben
uiteindelijk, en dat was niet gemakkelijk, beslo-
ten gezamenlijk af te treden om het interim-
bestuur alle ruimte te geven het congres voor te
bereiden en de lopende zaken af te handelen,
zonder dat zij gehinderd zou worden door voor-
bije geschiedenissen.’

NATUURLIJKE SPANNING
Wanneer deze persoonlijke zaken spelen, heeft
de partij een bestuurlijk ingewikkeld probleem.
De voorzitter, maar ook lijsttrekkers worden door
de leden gekozen en de anderen door het con-
gres, of het kader in gewest of afdeling. Niet
noodzakelijk trekken de leden en het kader een
lijn. Siepie de Jong: ‘Er is hier een natuurlijke
spanning. Onze nummer een wordt gekozen
door de leden, in welke functie dan ook, maar je
hebt ook te maken met een vereniging, met ver-
gaderingen en processen die over een langere
periode gaan. Daar zijn de leden dan niet bij, en
in die verhoudingen moet het steeds blijven
gaan om de kracht van argumenten. Ik hoop
van harte dat het rapport van de commissie-
Vreeman hier ook aandacht voor heeft. Er komt
nog iets bij. Ik heb in de kandidaatstellingscom-
missie gezeten voor de Eerste en Tweede kamer.
Hier worden kandidaten echt goed gescreend,
maar het wonderlijke is dat dit voor onze eerste
kandidaat niet aan de orde is. Ik denk dat het
daarom goed is dat ook zij, die opgaan voor een
verkiezing door leden, een gesprek hebben met
een commissie, juist om te zien, of men met
deze spanningen kan omgaan.’

CONGRES EN LOPENDE ZAKEN
Het interim-bestuur moet een congres in de
herfst voorbereiden, maar Siepie de Jong
benadrukt dat ook het gewone werk door moet
gaan. Siepie de Jong: ‘We moeten ook de
lopende zaken behartigen. En zaken, zoals partij-
vernieuwing en de partijorganisatie, en de
versterking van de basis van de partij, moeten
worden voortgezet.’

Ruud Koole trad anderhalf jaar geleden af en had
niet kunnen voorzien dat hij nu terug zou zijn als
voorzitter van het interim-partijbestuur: ‘Ik had
deze crisis niet verwacht. Het was wel te voor-
zien dat het rapport van de commissie-Vreeman
tot grote vragen zou leiden, maar dat nu het
gehele partijbestuur zou opstappen, nee, dat
had ik niet verwacht. Je moet natuurlijk omscha-
kelen van een oppositiepartij naar een coalitie-
partij, en dat na twee verloren verkiezingen,
maar in principe is dat te doen.’
In de media wordt hardop getwijfeld aan de sta-
biliteit van de PvdA en dat zou de stabiliteit van
de regering kunnen ondermijnen. Ruud Koole
wijst die twijfel van de hand. ‘De fractie in de
Tweede Kamer en de ploeg bewindslieden heb-
ben hun steun gegeven aan het regeerakkoord
en daarin is niets veranderd. Er is een crisis ont-
staan in het bestuur van de vereniging en er is
onmiddellijk een interim-bestuur geformeerd,
dat direct aan de slag is gegaan. Wij zullen een
congres voorbereiden zodat in het najaar weer
een volledig bestuur kan aantreden. Tegelijkertijd
zorgen we ervoor dat de urgente voorkomende
zaken worden aangepakt. Dat betekent bijvoor-
beeld dat we op het rapport Vreeman, wat in juni
verschijnt, zullen reageren en dat we een eventu-
ele ledenraadpleging voor een nieuwe voorzitter
zullen voorbereiden.’ Ruud Koole zal één dag in
de week bezig zijn met het interim-voorzitter-
schap. ‘Mijn werk aan de universiteit in Leiden
gaat door en voor, ook in tijdsbeslag. Maar een
dag in de week heb ik kunnen vrijmaken, voor
een beperkte periode.’ 

Tekst Jan Schuurman Hess
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de regering door middel van vragen of interpellatie en het – zij het nog
nooit gebruikte – recht van enquête. De Eerste Kamer heeft daarmee een
eigen politieke functie. 
De taak van de Eerste-Kamerfractie is te beoordelen of de Tweede Kamer
in redelijkheid tot de gemaakte keuze is gekomen. De Eerste Kamer kijkt
verder of het wetsvoorstel voldoet aan de bedoeling van de regering en de
Tweede Kamer, en of het wetsvoorstel goed uit te voeren en te handhaven
is. Ook onderzoekt de Eerste Kamer of de voorgestelde wet consistent is
met andere wet- en regelgeving en of de wet in overeenstemming is met de
Grondwet en met internationale verdragen.

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zal de PvdA waarschijnlijk
14 zetels in de Eerste Kamer opleveren. De PvdA was teleurgesteld over de
uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, maar opgelucht dat de
coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer zal behouden.  

D
e 75 leden van de Eerste Kamer worden ‘getrapt’ gekozen
door de leden van de twaalf Provinciale Staten. Dat bete-
kent dat de burgers de leden van de Provinciale Staten kie-
zen en de leden van de Provinciale Staten op hun beurt de
leden van de Eerste Kamer. Hoe meer leden van een

bepaalde partij in de Provinciale Staten gekozen worden, hoe meer
leden van die partij getrapt gekozen kunnen worden in de Eerste Kamer. 
De kandidaatstellingscommissie, onder leiding van Jeltje van
Nieuwenhoven, heeft in opdracht van het partijbestuur een concept-
kandidatenlijst opgesteld. Huidig fractievoorzitter in de Eerste Kamer,
Han Noten, voert die lijst aan. Hij werd afgelopen najaar door de leden
van de PvdA tot lijsttrekker gekozen. Het congres plaatste Klaas de Vries
met een overweldigende meerderheid op nummer drie. De rest van de
concept-kandidatenlijst werd ongewijzigd overgenomen. 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
De PvdA vindt het belangrijk dat Eerste-Kamerleden maatschappelijk
betrokken zijn en midden in de samenleving staan. Daarom wordt van
een PvdA Eerste-Kamerlid verwacht dat het Kamerlidmaatschap een
nevenfunctie is en dat Kamerleden daarnaast een andere baan hebben
en maatschappelijk actief zijn. De hoogste vrouwelijke nieuwkomer op
de lijst is Pauline Meurs, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid en hoogleraar organisatie en beleid. Peter Rehwinkel,
de hoogste mannelijke nieuwkomer na Klaas de Vries, is staatsrecht-
deskundige, oud-Tweede-Kamerlid en op dit moment burgemeester van
Naarden. 
Lijsttrekker Han Noten vindt het jammer dat hij na vier jaar prettig
samenwerken van een aantal mensen afscheid zal moeten nemen.
Maar hij is ook erg blij met de kennis en ervaring die de nieuwe mensen
op de lijst mee zullen brengen: ‘De maatschappelijke ervaring wandelt
weer vol enthousiasme de Kamer binnen en dat is altijd leuk!’
Die kennis en ervaring is van groot belang bij het uitvoeren van de
belangrijkste functie van de Eerste Kamer: de toetsing van wetten ach-
teraf, dus na behandeling in de Tweede Kamer. Het politieke primaat ligt
bij de direct gekozen Tweede Kamer. De Eerste Kamer houdt zich voor-
namelijk bezig met de hoofdlijnen van het landelijk beleid  en speelt een
meer terughoudende rol in het wetgevingsproces.

EIGEN POLITIEKE FUNCTIE
In tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer geen recht
om wetten te  amenderen of het initiatief te nemen voor een nieuwe
wet. Verder beschikt de Eerste Kamer over dezelfde instrumenten als de
Tweede Kamer zoals het budgetrecht, het recht tot het ondervragen van

Op 29 mei 2007 kiezen de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De verwachting is dat deze verkiezingen

de PvdA 14 zetels in de Eerste Kamer opleveren. Een aantal van de zittende Eerste-Kamerleden zullen

vertrekken en plaats maken voor – heel belangrijk voor de Eerste Kamer – nieuw maatschappelijk elan.

Tekst Ottolien van Rossem Illustratie CoverMechanics

Statenleden kiezen 
de Eerste Kamer

binnenkort
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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 ontvangt een PvdA regenponcho en
opvouwbare paraplu voor zomerse regenbuien.

Stuur uw oplossing vóór 11 juni a.s. 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.2 is Ton Oosterhuis uit
Rhoon. Het onderschrift ‘Nee,
heren, helaas, ondanks de actie
van prins Claus is de stropdas hier
nog steeds verplicht!’ werd door
de redactie als meest origineel
bestempeld. Het werkelijke
onderschrift luidde: Wouter Bos
op bezoek bij koningin Beatrix .

Breinbreker 16
HORIZONTAAL: 1. Kamerlid van de SP (14); 8. Actieve vereniging (1+1);
10. Formatie zonder het CDA en de ChristenUnie (7+6); 11. Agenten
die zich verplaatsen (7); 12. Klein regeltje (5); 15. Mevrouw de haan (3);
18. Vervelende richting (4); 19. Was weinig samenhangend toen ze nog
van het rijk was (1+1); 20. Is haast geboden bij deze brieven (10);
23. Golf door het stadion (4); 25. Land met veel geld (3); 26. Fantastisch
groot (5); 28. Baby's eerste sieraad in de mond (7); 29. Het niveau in
onze hoofdstad (1+1); 32. Alleen dat afbijtmiddel hoort zichzelf graag
praten (8); 34. 'T paleis in Apeldoorn (3); 35. Dag en nacht (6);
38. Ziekenhuisbezoek van een artiestengroep (10); 40. Groep tegen de
opstand (1+1); 41. Neemt men zichzelf bij het afsluiten hiervan in
hechtenis? (15)
VERTICAAL: 1. Stralende bruiloft (12); 2. Stad in last (6); 3. Rode jonge-
renbeweging uit 1996 begon met weinig(4+3); 4. Dat land ligt niet in
het westen (9); 5. Zit voor staartjes (4); 6. Denktank bij de Nuon (12);
7. Dus niet ernaast (1+1); 9. Werktuig van Gerda Verburg en al haar
collega’s (14); 13. Frans onderonsje (1+1+1); 14. Positieve knik (2);
16. Twee meisjes met flair (4); 17. Voelt zich thuis in kamer 100 (2+3+5);
20. Voor de roem (3); 21. Korte openbare affaires (1+1); 22. Met 75 man
op het veld winnen we die misschien ook eens! (1+1); 24. Perfect gevuld
(8); 27. Wonen er ook vrouwen op dat eiland? (3); 30. Sportshirt (4); 
31. Dat heb je verdiend! (4); 33. Staat naast een paard en opent iedere
deur (5); 36. Men bedekke de straat heel zachtjes (4); 37. Hier wacht
Koos op de bus (4); 39. Hier ligt een feestneus naast een lijster (2)

Stuur uw oplossing vóór 11 juni a.s. naar PvdA, redactie Rood,

Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. De winnaar ontvangt een

prachtig PvdA T-shirt voor zomerse dagen.

DE PRIJSWINNAAR VAN DE BREINBREKER IN HET VORIGE

NUMMER IS: J.B. Platen-Piersma uit Sneek. De dvd van de

documentaire Met Kok van Ireen van Ditshuyzen is onderweg.
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OPLOSSINGEN BREINBREKER 15: Horizontaal: 3. Stamboom; 6. Roodborst; 8. Rangeren;
10. Inkomensplaatjes; 12. Overmaken; 13. BH; 14. Air; 15. Privéadres; 17. Oog; 19. Ina; 20. Glazen
plafond; 23. Non; 25. Met de Franse slag
Verticaal: 1. Draaikont; 2. Tolbetalingen; 3. Strop; 4. Oortje; 5. Ministerraad; 7. De boer op gaan;
9. Grachtengordel; 11. Stereo; 16. decadent; 18. Middel; 20. Gram; 21. Zonde; 22. Paard; 24. Ego 

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

Vanaf 17 mei draait de Spaanse film
Azuloscurocasinegro in de Nederlandse
bioscopen. Azuloscurocasinegro betekent
letterlijk donkerblauw – bijna zwart –
maar volgens regisseur Daniel Sánchez
Arévalo betekent het ook: een gemoeds-
toestand, een onzekere toekomst, een
kleur die we niet altijd herkennen en die
afhankelijk is van de lichtval. 
De film gaat over de 25-jarige Jorge.
Nadat zijn vader een infarct heeft gehad
neemt Jorge zijn baan als conciërge in
een appartementencomplex in Madrid
over. Het is niet bepaald zijn droombaan,
maar hij kan het goed combineren met
het verzorgen van zijn vader. Jorge werkt
hard en heeft daarnaast ook nog zijn
studie afgemaakt. Hij droomt van een
goede baan en een beter leven. Maar het
zit allemaal niet mee en twee verschillen-
de vrouwen maken de situatie alleen
maar lastiger.
Een van de vrouwen is zijn jeugdliefde
Natalia. Maar via zijn broer Antonio
ontmoet Jorge ook Paula, met wie hij een
zeer ongewone relatie opbouwt. Door
Paula leert hij zich minder verantwoorde-
lijk te voelen voor alles wat er om hem
heen gebeurt. Ook dwingt ze hem om
eindelijk nadenken over wat hij zelf wil in
plaats van altijd maar te doen wat er van
hem verwacht wordt.
Azuloscurocasinegro won al meerdere
prijzen, waaronder drie Goya-awards, de
Spaanse Oscars: Daniel Sánchez Arévalo
werd de beste debuterende regisseur,
Antonio de la Torre speelde de beste
mannelijke bijrol en Quim Gutiérrez was
de beste nieuwe acteur. De film en de
acteurs zijn ook genomineerd voor
prijzen op het filmfestival in Venetië,
Stockholm en Toulouse. (OR)

Meer informatie en een korte clip
van de film?
Surf naar www.azuloscurocasinegro.com.

Ledenblad van de Partij van de Arbeid
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Woensdag 25 april 2007 was een zwarte woensdag voor de partij.
Michiel van Hulten besloot als voorzitter af te treden. Daarmee
geconfronteerd besloot het partijbestuur verantwoordelijkheid te nemen
voor de ontstane situatie en ook af te treden. Vervolgens werd een
interim-bestuur gevormd onder leiding van Ruud Koole met als leden
naast de doorgaande vice-voorzitter Siepie de Jong en internationaal
secretaris Marije Laffeber, ook Trude Maas. Zij heeft veel politieke
ervaring als Eerste-Kamerlid maar is daarnaast ook bestuurlijk heel
ervaren rond vraagstukken van personeel en organisatie. En juist op dat
gebied lopen de nodige initiatieven waar we ons geen impasse kunnen
veroorloven.
Het was voor ons allemaal niet makkelijk deze stap te nemen. Vooral
ook omdat het partijbestuur juist bezig was om een groot aantal
initiatieven te lanceren op gebied van personeel, partij en organisatie.
Het is dus ook erg belangrijk dat we daar mee door gaan. Het nieuwe
bestuur is een interim-bestuur – interim in de zin dat men de periode
tot een vervroegd congres moet overbruggen – maar het is vooral ook
een volwaardig bestuur. Het moet doorgaan met de lopende initiatieven,
het moet (re)organiseren waar nodig, het moet de aanstaande
aanbevelingen van de Commissie Vreeman op een goede manier in

ontvangst nemen en verwerken, en het moet de verkiezing en
benoeming van een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur
voorbereiden.
De crisis die deze bewuste woensdag ontstond, werd daarmee dezelfde
dag ook weer bezworen. Met dank aan Ruud en Trude, die bereid waren
na heel weinig bedenktijd hun bijdrage te leveren. Ik heb niet de illusie
dat daarmee kalme tijden zijn aangebroken. Het debat gaat door en dat
zal best nog even duren. Daar is ook niets mis mee, integendeel. Ik ben
er juist trots op dat wij een partij vol eigenwijsheid, debatteerdrift en
verrassingen kennen… Maar één wens heb ik wel. Ik hoop dat het debat
vooral over de toekomst gaat. Want hoe we ook terugkijken naar het
recente verleden, vast staat dat we van de komende jaren in
gemeenteraden, provincies, Kamers en kabinet een succes moeten
maken. Nog nooit was de PvdA op zoveel plekken aanwezig. Nog nooit
waren de kansen zo groot om te laten zien dat dit wat uitmaakt voor
Nederland. Laten we daar nu onze energie in steken en laat daar het
debat zich op richten.

Wouter Bos, Partijleider

Foto Martijn Beekman / HH

De volgende Rood verschijnt begin juli
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