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Jacques Tichelaar:

‘We moeten ons eigen
geluid laten horen’
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Sterk en sociaal

Vreeman: ‘Versterk de eigen kracht’

Hoe geëmancipeerd 
zijn vrouwen eigenlijk?

Ed van Thijn verlaat de politiek

Jacques Tichelaar (54), fractievoorzitter

#Rood 04-2007 F3  22-06-2007  17:33  Pagina 1



2 ROOD juli 2007

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
Marianne Monnier (58), voorzitter van de PvdA in de gemeente Zaanstad.     

Marianne is in 1948 in Den Haag
geboren. Haar vader was actief in de
beweging van ‘Het gebroken geweer’ en
lid van de SDAP, haar moeder is van
christelijke komaf, maar heeft altijd PvdA
gestemd. In het verleden is Marianne
actief geweest voor de PSP, nu is ze sinds
2003 voorzitter van de PvdA in Zaanstad.

Marianne heeft altijd veel belangstelling voor
politiek gehad. ‘Ik ging steevast met mijn
vader mee naar 1 mei-vieringen, dat maakte
veel indruk op me. Toen ik tien jaar was over-
leed hij en moesten mijn moeder, broer en ik
rondkomen van een weduwe-uitkering. Als
aan het einde van de week de witte bonen op
tafel kwamen, wist ik dat het geld op was.
In mijn studententijd werkte ik actief voor de
PSP. Pas veel later werd ik lid van de PvdA.
Dat was in 1997. Van 1998 tot 2002 was ik
raadslid in Zaanstad en in 2003 werd ik als
voorzitter gevraagd. Ik ben geen voorzitter
die oplegt, maar juist de discussie organi-
seert. Altijd probeer ik mensen erbij te
betrekken zodat ze zelf kunnen meedenken
en meedoen. Lokale politici moeten betrok-
ken zijn bij de mensen in de stad.
Bij de PvdA voel ik me thuis omdat de partij
opkomt voor mensen die minder kansen en
mogelijkheden hebben. Daarbij vind ik de
nuance belangrijk. Het maken van sociale
keuzes is in de PvdA tenminste een over-
wogen proces. Kiezen we in Zaanstad zoals
GroenLinks voor het behoud van twee
bomen, die op een braakliggend stuk grond
staan, of kiezen we op die plek voor woning-
bouw voor de lagere inkomens?
Maar binnen de landelijke partij ontbreekt de
onderlinge solidariteit. Het zwaard van
Damocles hangt wel erg vaak boven onze
politici. Een jaar geleden werd Wouter Bos
toegejuicht, nu is het precies andersom.
Door alle kritiek ontstaat een heel negatief
beeld over de partij, terwijl het op zoveel ter-
reinen ook heel goed gaat. Vrijwilligers die de
hele de dag voor de partij in de regen staan,
hebben juist een positieve landelijke uitstra-
ling nodig. Laten we het gewoon weer over
de inhoud hebben en aan het werk gaan met
preventie, ondersteuning van ouders bij de
opvoeding en opleiding van hun kinderen,
huisvesting voor jongeren en verbetering van
buurten. We moeten laten zien dat sociaal-
democraten echt het verschil kunnen maken.
Want daar geloof ik nog oprecht in.’

‘Bij de PvdA voel ik me thuis’

Tekst Joris Jansen
Foto Duco de Vries de rode loper

#Rood 04-2007 F3  22-06-2007  17:33  Pagina 2



juli 2007 ROOD 3

inhoud

Trots
De laatste maanden is de PvdA niet altijd op
een fraaie manier in het nieuws geweest. De
verkiezingsnederlagen, de kritische analyses
daarvan en het terugtreden van het partij-
bestuur hebben – naast andere berichtgeving –
het voor velen in de PvdA soms moeilijk
gemaakt om met trots het lidmaatschap van
onze partij uit te dragen. Het interim-partij-
bestuur is zich daarvan zeer bewust. Het zal er
alles aan doen om een begin te maken met de
noodzakelijke verbeteringen. Daarom ook heeft
het partijbestuur de tien opdrachten van de
commissie-Vreeman omarmd. Het rapport is
inmiddels besproken op het Politiek Forum en
in de Adviesraad Verenigingszaken. Alle partij-
leden kunnen via de website of via een brief aan
het partijbureau in Amsterdam een bijdrage
leveren aan de discussie over de aanbevelingen
van de commissie-Vreeman. 
Ook bij het opstellen van de voordracht voor

een nieuw bestuur, dat op een extra congres zal
worden gekozen, zal het interim-bestuur reke-
ning houden met die aanbevelingen en met wat
daarover in de partij inmiddels is gezegd. Het
interim-partijbestuur zal die voordracht zelf ter
hand nemen. Wij hopen dat veel enthousiaste
en bekwame partijgenoten zich kandidaat stel-
len voor het partijbestuur. (zie p.9)

Met de commissie-Vreeman hoopt het interim-
partijbestuur dat de bestuurscrisis het diepte-
punt is geweest en dat we de lijn opwaarts
weer stevig kunnen inzetten. In onze reactie
op het rapport Vreeman hebben we als interim-
bestuur gezegd dat we onszelf niet in de put
moeten laten praten. Er zijn de afgelopen jaren
ook belangrijke stappen in de goede richting
gezet en prachtige verkiezingsresultaten
behaald. De deelname van de PvdA in besturen
op velerlei niveau biedt goede kansen om onze

idealen van emancipatie en solidariteit om te
zetten in praktische maatregelen. Maatregelen
die voor veel mensen een verschil kunnen
maken. Het generaal pardon was er niet geko-
men zonder deelname van de PvdA aan de
regering, de huren waren zonder die deelname
verhoogd! Met de commissie-Vreeman vinden
we dat de partij zich steeds weer opnieuw moet
uitvinden. Daar moet veel energie in worden
gestoken. Maar het kan, want er zijn genoeg
mensen die de sociaal-democratische idealen
zijn toegedaan en daar op allerlei manieren hun
bijdrage aan willen leveren. En daar ben ik wel
degelijk trots op!
Ik wens u een mooie zomer toe!

Namens het interim-partijbestuur,

Ruud Koole 
Voorzitter 

Het langverwachte rapport Vreeman is gepresenteerd. Nu kunnen we
allemaal, van minister tot afdelingsbestuurder, van Tweede-Kamerlid tot
vrijwilliger, aan de slag met Vreemans opdrachten aan de partij. We kunnen
de PvdA weer stevig op de Nederlandse kaart zetten.

Jacques Tichelaar formuleert in dit nummer van Rood alvast een aantal kern-
taken voor zijn fractie. Daarnaast, weer helemaal actueel: wat heeft u met
Europa? En: hoe geëmancipeerd is de Nederlandse vrouw nu werkelijk?
Uit de regio vertellen drie gedeputeerden over hun plannen om de
verrommeling van het landschap tegen te gaan. En we laten u in dit nummer
zien dat het werk van de partij in de afdelingen ondertussen gewoon doorgaat.
Originaliteit en creativiteit ten top. Laat u inspireren. Het interim-partij-
bestuur is op haar beurt bezig met de voorbereidingen voor het congres
in oktober. Dan wordt immers een nieuw bestuur gekozen. (zie p.9)

Er staat ons weer genoeg te doen!

Maar na alle verkiezingen – liefst vier op rij in vijftien maanden – en alle
college- en regeerakkoorden die zijn gesloten annex moeten worden uitge-
voerd, gaan we toch eerst even met de voeten omhoog! Pak er een goed boek
bij en als u de politiek toch echt niet los kunt laten, lees dan het nieuwste boek
van partijgenote Sanderijn Cels. Zoals ze zelf zegt: ‘een praktische introductie
voor iedereen die naar het nieuws kijkt en zich afvraagt waarom politici zich
soms zo eigenaardig presenteren.’ (zie p.31) Misschien kunnen we ons daar
aan het zwembad dan eens rustig op bezinnen.

We wensen u een genoeglijke zomer toe!

De redactie, rood@pvda.nl

Zomer!
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De gebruiker wordt de dupe
Nu het fenomeen ‘prestatiecontracten’ steeds
vaker opduikt, zien we dat ook onze partij-
genoten in het openbaar bestuur er gebruik van
maken om instellingen die ondermaats preste-
ren te straffen door ze van minder geld te voor-
zien. Onlangs was het staatssecretaris Jet
Bussemaker over de verpleeghuizen. Mijns
inziens mag er maar één ding tellen: dat voor-
zieningen als politie en zorginstellingen goed
werk leveren en dat burgers die daarvan gebruik
moeten maken, niet de dupe worden van straf-
maatregelen. Dit financiële middel maakt instel-
lingen niet beter. Integendeel, zorg en service
zullen afnemen. En de dienst of instelling lijdt
daar niet onder, maar de gebruiker. Dat is toch
het laatste wat de overheid zou moeten willen.
Er is maar één middel dat écht helpt en dat is:

diensten en instellingen bijstaan om hun product
te verbeteren, bijvoorbeeld door verscherpt toe-
zicht toe passen.

Herman Redemeijer, Hengelo

Geen menselijke warmte meer
Ik heb met verbazing uw uiteenzetting betreffen-
de de verloren verkiezingen aangehoord en
gelezen. Er zit een kern van waarheid in, maar u
vergeet dat het verliezen van de verkiezingen is
te wijten aan grote arrogantie van veel topbe-
stuurders. U vergeet dat de Partij van de Arbeid
in principe een volkspartij is, waar vroeger de

groenteboer, de buschauffeur en de gewone man
in geïnteresseerd was. Tegenwoordig zitten er
grotendeels advocaten, ambtenaren en welzijn-
werkers bij de partij. Met alle respect voor deze
mensen: wat mij het meest heeft verbaasd, is dat
er geen menselijke warmte meer is bij mijn par-
tij, en dat ‘mijn moerstaal’ er tegenwoordig niet
meer wordt gesproken. Ik wens u veel wijsheid.

Leo Hasz, Leeuwarden 

Partijvernieuwing
Sinds we lid zijn van de partij, en dat is al meer
dan 50 jaren, lezen we berichten over partij-
vernieuwing. We weten nog steeds niet wat er
mee bedoeld wordt.

Henny en Jan Krist, Oud-Beijerland

Laat onderwijzers onderwijzen!
Ik wil graag reageren op Platform uit Rood nr. 3,
‘Wat is er mis met ons onderwijs?’ Als men in
ons land werkelijk de moeilijkheden in het onder-
wijs te lijf wil gaan, schop dan alle zogenaamde
‘deskundigen’ voor de klas en laat de kapitalen
die nu opgaan aan managers, begeleiders en
andere bureaucraten ten goede komen aan de
leerlingen. Laat onderwijzers m/v onderwijzen!
Besteedt alle tijd aan de leerlingen en beperk
het vergaderen tot het hoogst noodzakelijke.
Blijf voor de klas staan, daar moet het gebeuren.
Van rondtoerende managers, vergaderende
directeuren en leerkrachten die cursussen geven
aan collega’s – die minstens zo bekwaam zijn
als de lesgever zelf, hebben de kinderen geen
enkel profijt.

Jaap Keijmel, Aardenburg

Zo slecht gaat het niet
Wat wordt er geklaagd over onze partij. En
ondertussen werken onze bestuurders hard
door. Het is soms net alsof onze partij alleen
bestaat uit Wouter Bos. Maar op vele plekken
boeken we succes en wordt dat wél gewaardeerd.
Zo in Maarssen. Hier is de PvdA vertegenwoor-
digd door Erik van Esterik. Als wethouder is het
hem gelukt de jarenlange overlast van jongeren
bijna te laten verdwijnen, en dat op een echte
PvdA-manier: in gesprek met de jongeren zelf,
zelfs met hun ouders, en met omwonenden.
Daar ben ik hem samen met andere bewoners
dankbaar voor. Zo gaat het vast in heel ons land.
Honderden PvdA-wethouders boeken dag in dag
uit resultaat, dus zo slecht gaat het niet met
onze partij. 

Jan Vossen, Maarssen

Na bestudering van het rapport De scherven opgeveegd van de Commissie Vreeman, het stuk
Zeven nieuwe veren van Jacques Monasch en het pamflet De schaamte voor links van Joost
Zwagerman, kom ik tot de volgende conclusie: ik vond ze allemaal de moeite waard. Van fouten
kunnen we leren! Wouter Bos heeft dat zeker gedaan. Dat bleek uit zijn afgewogen reactie op het
rapport. De PvdA moet zich niet blindstaren op het electorale succes van de SP en al zeker niet
proberen de SP na te doen. De PvdA is een bestuurderspartij. Niet in de betekenis van het
vereren van het pluche, maar juist door aan de knoppen te willen zitten om de samenleving te
beïnvloeden. En de samenleving is op veel plekken en voor veel mensen maakbaar! Van het PvdA
smaldeel in het kabinet mogen we veel verwachten. Geef ze de ruimte en laat de partij de resulta-
ten kritisch volgen en beoordelen. Daarnaast moeten partijleden de dialoog aangaan met elkaar,
maar ook met deskundigen op de volgende thema’s: de duurzame kenniseconomie, de verzor-
gingsstaat als beschavingsideaal en Nederland in de wereld. Al ben ik niet zo enthousiast over de
inhoudelijke bijdragen van Monasch en Zwagerman, ik waardeer wel hun initiatief om de dialoog
binnen de PvdA te beïnvloeden. Dat ga ik binnenkort ook proberen te doen.

Michiel Verbeek, Haren

Van fouten kunnen we leren
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brieven Heeft u Rood iets te melden?
Stuur uw brief naar: Partij van de Arbeid, Redactie Rood, postbus 1310,

1000 BH Amsterdam of mail naar: rood@pvda.nl. 

(De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.)
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Over dit onderwerp, ‘aandachtswijken worden pracht-
wijken’, is een korte film gemaakt voor de zendtijd

politieke partijen. U kunt het filmpje vinden op www.pvda.nl

‘Als een situatie uitzichtloos is, waarom zou je dan investeren? Ik denk dat
veel mensen die in een probleemwijk wonen, onbewust deze gedachte heb-
ben over hun woonwijk. Je kan je rotzooi wel opruimen, maar als je buren dat
vervolgens niet doen, wat voor effect heeft het dan? Een deel van de oplos-
sing ligt in het verwijderen van de rotte elementen. Wanneer deze mensen
het niet meer voor hun omgeving verzieken, zal de omgeving weer durven te
investeren. Wat we vervolgens met die rotte elementen moeten doen, weet ik
ook niet precies. Maar laat ze niet de volkswijken verzieken met hun asociale
gedrag. Ik woon zelf in zo’n wijk, en het is heel duidelijk dat het asociale
gedrag van een relatief kleine groep het voor de meerderheid verziekt.’

Kleine groep verziekt het

Tekst Michiel Reijnen Foto’s De Beeldredaktie

Help mensen aan werk
Fatima El Yaacoubi (37) woont en werkt in Amsterdam

In het PvdA Forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-leden
over een actueel en relevant onderwerp. Deze keer: pracht-
wijken. Bezoekers van www.pvda.nl konden reageren op de
vraag: ‘Hoe verander je een aandachtswijk in een prachtwijk?’

‘Een prachtwijk? Dat ligt aan de prachtbewoners! De sleutel voor een
prachtwijk is dat overheid en corporaties de bewoners moeten faciliteren.
De toekomst van de wijken ligt evenwel niet in handen van deze overheid
of van corporaties, maar in die van bewoners zelf. Hun betrokkenheid is
van groot belang en groeit naarmate ze meer verantwoordelijkheid krijgen
in hun woonomgeving. Dus: meepraten over wijkbudgetten voor groen,
speelruimte en straatvoorzieningen, zelf activiteiten organiseren voor en
met elkaar. Natuurlijk moet de overheid zorgen voor het geld en de voor-
zieningen. Tenslotte moet de term ‘probleemwijk’ zo snel mogelijk de deur
uit. Dat houdt kopers en investeerders tegen, terwijl je die daar juist nodig
hebt. Noem het een ‘investeringsgebied’ en iedereen staat in de rij.’

Chris Pettersson (32)  is hoofd Wonen bij een
woningbouwvereniging en woont in Utrecht

Betrek bewoners bij hun wijk

‘Je kunt een prachtwijk creëren door iedereen gelijke kansen te bieden. Je kunt
armoede alleen bestrijden door mensen en vooral jongeren die voor overlast
zorgen een kans te geven op een reguliere baan. Tegenwoordig zie ik veel
jongeren in een traject zitten vanuit de sociale dienst. Na dat traject belanden
ze weer op straat! Deze trajecten zijn tijdelijke zoethoudertjes: de reguliere
banen die hen in het vooruitzicht zijn gesteld, zijn er niet. De enigen die er
beter van worden zijn de rëintegratiepartners, de doelgroep niet! Zorg daarom
dat mensen ook écht aan het werk kunnen, dwing werkgevers desnoods hen
aan te nemen. De realiteit is immers dat er nog steeds discriminatie heerst op
de arbeidsmarkt. Dit demotiveert mensen die graag aan de slag willen.’

Jesse van Esch (25) (25) studeert International Conflict Analysis and
Managment aan de Radboud Universiteit Nijmegen en woont in Nijmegen 

PvdA forum

U
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V
oordat fractievoorzitter Jacques
Tichelaar de politiek in ging, was hij
jarenlang werkzaam in het onderwijs.
Min of meer toevallig: eigenlijk wilde
hij geschiedenis gaan studeren. Om-

dat daar toentertijd teveel studenten voor waren,
besloot hij naar de Pabo te gaan. ‘Ik dacht: dan
ga ik daarna nog geschiedenis studeren.’

ONDERWIJS
Daar is het nooit meer van gekomen. Na de Pabo
ging Tichelaar meteen aan de slag. Hij belandde
op een basisschool in Leeuwarden met kinderen
uit het woonwagenkamp, kinderen van kermisex-
ploitanten en kinderen van de probleemgezinnen
uit de wijk. Een zware baan, officieel volstonden
negen leraren voor het aantal kinderen, maar op
deze school liepen er wel achttien rond. Toch ver-
telt Tichelaar met plezier over die periode: ‘Het
gaat om het sociale verkeer tussen de leerkracht
en de leerling. Het was prachtig werk.’

ONDERWIJSBOND
In datzelfde jaar (1976) werd Tichelaar als
adjunct-directeur en docent actief binnen de
Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel
(A.B.O.P.), afdeling Leeuwarden. Tichelaar: ‘Een
zeer actieve afdeling. Het ging vooral over de
arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten en over
de kwaliteit van het onderwijs. Ik vond het altijd
erg leuk. Op vrijdagmiddag waren er inloopbij-
eenkomsten. Docenten van alle scholen zagen
elkaar en ondersteunden elkaar bij het oplossen
van problemen. Het was een uitje voor me.’

Tichelaar ging zich steeds meer bezighouden
met de A.B.O.P. Eerst voor een halve dag als vrij-
williger, uiteindelijk zelfs tweeënhalve dag. ‘Op
een gegeven moment moet je jezelf recht in de
ogen kijken en je afvragen of je nog docent bent
of vakbondsconsulent. Ik kwam erachter dat ik
ondertussen meer dat laatste was geworden en
heb gesolliciteerd bij de bond.’

RESPECT VOOR DOCENTEN 
In de jaren als secretaris bij de A.B.O.P, en later
als voorzitter van de Algemene Onderwijsbond
(AOb), heeft Tichelaar het onderwijs zien veran-
deren. ‘Ik heb diep respect voor de mensen die
op dit moment in het onderwijs werken. Het lijkt
wel of er voortdurend sprake is van aanpassin-
gen van het didactisch pedagogische klimaat.
Soms geïnitieerd door de overheid, soms geïni-
tieerd door de scholen zelf. Bij ieder nieuw kabi-
net wordt er wel iets teruggedraaid of veranderd.
Maar de mensen die het echte werk moeten
doen, denken: nee hè, niet wéér…’
Tichelaar is daarom blij dat er op initiatief van de
PvdA een parlementair onderzoek komt naar de
onderwijshervormingen van de afgelopen jaren:
‘Een buitengewoon krachtig signaal van de
PvdA, zeker omdat er heel veel PvdA-bewinds-
lieden van onderwijs zijn geweest.’
Ook vindt de fractievoorzitter dat leraren beter
beloond moeten worden: ‘Het is erg schrijnend
dat je pas meer gaat verdienen als je niet meer
voor de klas staat maar een beleidsnotitie gaat
schrijven. Het primaire proces is zo zwaar,
beloon die mensen daarvoor!’

POLITIEK
Tichelaar merkte dat een onderwijsbond wel
kracht heeft, maar uiteindelijk zonder de politiek
weinig voor elkaar krijgt. ‘De echte beslissingen
worden in de Tweede Kamer genomen. Daar wil-
de ik graag mijn bijdrage aan leveren. Ik hoopte
wel dat ik op een verkiesbare plek kwam, want ik
moest een half jaar van tevoren ontslag nemen
bij de onderwijsbond. Gelukkig kwam ik op een
verkiesbare plaats, nummer 25. Ik zou zó de
Kamer inrollen! Tot het mei 2002 werd…’(lacht)

Omdat enkele voormalige bewindslieden de
Kamer verlieten, werd Tichelaar toch één van de
23 overgebleven PvdA Kamerleden. Hij werd
woordvoerder van landbouw, natuurbeheer en
visserij en, uiteraard, onderwijs. Tichelaar leerde
ontzettend veel: ‘In de fractie, toen onder leiding
van Jeltje van Nieuwenhoven, moesten de mees-
te leden de enorme klap verwerken. Omdat ik
samen met Aleid Wolfsen nieuw in de fractie
was, werd bij bijna iedere portefeuille die vrij-
kwam gevraagd of het niet iets voor ons was.’
Jacques Tichelaar was krap vijf jaar Kamerlid
toen hij tot fractievoorzitter werd gekozen.

FRACTIEVOORZITTER
Omdat Wouter Bos het kabinet in ging, voerden
alle fractieleden een gesprek met Kamervoor-
zitter Gerdi Verbeet en nieuw Tweede-Kamerlid
Pierre Heijnen. Hierin konden zij aangeven wie
volgens hen de meest geschikte opvolger van
Bos zou zijn. Jacques Tichelaar en Aleid Wolfsen
werden het meest genoemd. Daarop besloot

Hij merkte dat de onderwijsbond kracht heeft, maar uiteindelijk zonder de politiek maar
weinig voor elkaar krijgt. ‘De echte beslissingen worden in de Tweede Kamer genomen.’
Jacques Tichelaar (54) kwam in 2002 op een verkiesbare plaats terecht voor de Tweede Kamer,
en werd een kleine vijf jaar later door zijn fractiegenoten gekozen tot fractievoorzitter.

PvdA-Fractievoorzitter Jacques Tichelaar is een man van compromissen:

interview

‘Waarom zou je van elk
dossier een conflict maken?’
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Tichelaar zich kandidaat te stellen – al zette de
fractie nog wel wat vraagtekens bij zijn relatie
met partijleider Bos (met wie hij namens de
PvdA had onderhandeld over het regeerakkoord
en die nu het kabinet in zou gaan). ‘In een
presentatie de dag daarna heb ik uitgelegd hoe
ik de positionering van de fractie zag. Dat heeft
klaarblijkelijk de zorgen weggenomen en de
mensen overtuigd om mij te kiezen.’ (Aleid
Wolfsen en Hans Spekman waren de andere
kandidaten, nvdr)

DE PVDA IS MEER DAN WOUTER BOS
In zijn functie hoopt Tichelaar eraan bij te dra-
gen dat er over drie jaar zes of zeven fractieleden
zijn die naast Wouter Bos gezichtsbepalend zijn
voor de PvdA. ‘De kritiek is vaak: de PvdA is
Wouter Bos. We hebben wel vaker geprobeerd
andere mensen naar voren te schuiven, maar dat
is lastig. De media willen toch Wouter. Niet
onbegrijpelijk, want hij is nu eenmaal goed in de
media en kan een boodschap goed verwoorden.
Tegelijkertijd vinden mensen gek genoeg ook dat
het veel te stil is rondom Bos.’ Tichelaar geeft de
fractieleden daarom veel ruimte: ‘Mensen moe-

ten zichzelf ontwikkelen. Je kunt dat ook stimule-
ren, maar in beginsel zijn het allemaal professio-
nals. Het hangt uiteindelijk van de mensen zelf
af: van hun creativiteit, hun woordvoerderschap
en of ze goed overkomen in de media.’

PRIORITEITEN
Tichelaar wil daarnaast bereiken dat iedereen
weer precies weet waar de PvdA voor staat, in
ieder geval binnen drie jaar. Hij formuleert daar-
toe met zijn fractie een aantal kernpunten.
‘Working in progress’,  noemt hij dat. ‘We heb-
ben nu 20 tot 25 prioriteiten. Dat kan nooit zo
blijven, natuurlijk. We proberen te focussen op
wat voor ons wezenlijk is, zoals onderwijs, zorg,
werk, inkomen, wonen, en aandacht voor het
internationale.’

SAMENSPEL MET KABINET
Tichelaar wil laten zien dat het een verschil
maakt dat de PvdA in het kabinet zit. ‘Dat blijkt
nu al,’ zegt hij, wijzend op bijvoorbeeld de laag-
ste huurverhoging van de afgelopen twintig jaar.
De fractie probeert het kabinet en de bewinds-
lieden te ondersteunen in wat zij doen. Jacques

Tichelaar: ‘Én gebruik te maken van alle goede
plannen die er op lokaal niveau zijn.’
Dat de fractie het kabinet ondersteunt, sluit
echter niet uit dat de PvdA-fractie het kabinet
kritisch volgt. ‘Deze fractie wordt geen admini-
stratiekantoor in de zin van: als het kabinet iets
zegt, dan gaan wij het doen. Dat is onzin. We
hebben een akkoord op hoofdlijnen. De eigen
verantwoordelijkheid van een parlementariër is
heel belangrijk. Je controleert het kabinet en als
het nodig is, corrigeer je het kabinet of vul je het
kabinet aan door met eigen goede voorstellen te
komen.’
Tichelaar vervolgt: ‘Je bent niet voor niets een
regeringspartij, maar nogmaals: het is een
akkoord op hoofdlijnen. Dus het gaat in de volg-
orde: wat vinden we zelf, wat vinden de rege-
ringscoalities daarvan, en is daar überhaupt iets
over afgesproken? Zo nee, feel free, beoordeel
dan de inhoud. En dan maakt het niet uit of een
voorstel van CDA, VVD of SP afkomt.’

HET AUTHENTIEKE GELUID VAN DE
SOCIAAL-DEMOCRATIE
Bij de laatste twee verkiezingen boekte de SP een
enorme winst, in de peilingen dreigt de partij de
PvdA zelfs voorbij te streven. De PvdA moet zich
volgens Tichelaar niet aanpassen, maar juist
haar eigen geluid laten horen. ‘Je geloofwaardig-
heid neemt enorm toe als je dit doet op basis
van waar de PvdA voor staat: solidariteit en
emancipatie. In de toekomst hebben we alle
mensen nodig op de arbeidsmarkt, maar er zijn
enorme uitvalpercentages in bijvoorbeeld het
vmbo, met daarin een oververtegenwoordiging

‘Mijn opdracht is om
het een stukje beter te
maken voor de mensen’

Tekst Michiel Reijnen  Foto’s Duco de Vries

#Rood 04-2007 F3  21-06-2007  20:40  Pagina 7



MAN VAN COMPROMISSEN
Bij veel mensen met wie Tichelaar als bestuurder
van de onderwijsbond, Kamerlid en onderhande-
laar te maken heeft gehad, staat hij bekend als
een man van compromissen. Tichelaar herkent
deze typering: ‘Je kunt van elk dossier een con-
flict maken. Mijn opdracht, en die van de PvdA,
is om het steeds een stukje beter te maken voor
de mensen. Beter voor hun kinderen, beter voor
de mensen die het moeilijk hebben gehad. Of je
staat vanaf de zijlijn te schreeuwen dat het beter
moet en bereikt niets, of je komt in de regering
en zegt: de stappen zijn weliswaar niet altijd
groot, maar ze zíjn er wel. ‘

FRIESLAND
Jacques Tichelaar woont in Oranjewoud, in
Friesland. Ondanks de lange reistijd, heeft hij
nooit overwogen naar de Randstad te verhuizen.
‘Als ik de auto of de trein instap, ben ik alles even
kwijt. Ik wil zo functioneren dat ik me niet opge-
sloten voel in Den Haag. Ik kan daar altijd zijn, er
is genoeg werk voor zeven dagen per week. Maar
lever ik of levert de fractie dan betere kwaliteit?‘

VLUCHTIGHEID
Tichelaar voelt zich bovendien erg thuis in
Friesland. ‘Ik heb het gevoel dat je in de
Randstad meegezogen wordt in een mate van
vluchtigheid die ik vanuit het platteland veel
minder beleef. Bij wijze van spreken zit ik in Den
Haag met iemand die ik helemaal niet ken twin-
tig minuten op een terras te praten. Dan word ik
uitgenodigd voor een barbecue bij die persoon
thuis terwijl we elkaar nauwelijks kennen! Dat
gebeurt in Friesland niet. Dan kun je wel zeggen:
wat een achterlijk volk, maar wij doen er gewoon
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JACQUES PRIVÉ

Ontroerd door: 
een goede film
Trots op: mijn vrouw
Beste eigenschap: tot tien
kunnen tellen 
Slechtste eigenschap: niet
altijd tot tien tellen
Belangrijkste drijfveer:
betrokkenheid bij mensen        
Hekel aan: ruzie
Boos over: vluchtige politiek
Mooiste moment:
benoeming tot voorzitter
van de AOb
Favoriete vrije avond: met
gesloten ogen tv kijken

Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Mooiste boek: De Schaduw
van de wind van Zafón
Acteur: Robert de Niro

Actrice: Meryl Streep
Muziek: The Sugababes en
The Rolling Stones
Film: Out of Africa, een
prachtige film over een
jonge vrouw die haar geluk
gaat zoeken in Afrika
Beste tv: De Lama’s
Slechtste tv: De Gouden Kooi
Mooiste reis: naar Thailand
Mooiste plek: de Pyreneeën
PvdA’er: Pieter Jelles
Troelstra           
Sport: squash

‘Ik zou zó de Kamer inrollen! Tot het mei 2002 werd…’

iets langer over voordat ik tegen jou zeg: ik vind
het leuk als je vanavond langskomt.’

STERK VERENIGINGSGEVOEL
De vrienden die een Fries maakt, zijn ook
meteen trouwe vrienden. Tichelaar ziet dit terug
in het sterk ontwikkelde verenigingsleven in
Friesland: ‘In Friesland ben je niet alleen lid van
een politieke partij, je bent vooral lid van de ver-
eniging. De PvdA in Friesland en Groningen
functioneren geweldig. Wij gaan rustig op zater-
dag naar een bijeenkomst waar dan 150 mensen
zitten. Terwijl er niets belangrijks op de agenda
staat. Maar die mensen hebben gewoon iets met
de partij: daar moet je moet je vanaf blijven!’

PRACHTIGE DISCUSSIES
In datzelfde Friesland groeide Tichelaar op als
zoon van een schilder. Hij kreeg diep respect
voor de mensen in het midden- en kleinbedrijf:
‘Wij hadden een familiebedrijf. Of je nu staat te
schilderen, het bestek uitrekent, of de salarisad-
ministratie doet, het is zeven dagen in de week
snoeihard werken.’
Hij zag bij de grotere bedrijven om hem heen,
dat de persoon die het bedrijf leidt belangrijker
werd dan zijn eigen werknemers. ‘Dat heeft bij
mij altijd wel iets opgeroepen van hallo, volgens
mij wordt het bedrijfsleven vertegenwoordigd
door de werknemers en niet door leiding!’
Het wakkerde zijn passie voor de sociaal-
democratie aan. 
Een passie die hij zeker niet met zijn vader deelt:
die is tot op de dag van vandaag lid van de VVD.
Tichelaar: ‘Maar hij vindt het heel leuk dat ik bij
de PvdA zit en het levert prachtige discussies op.’

TOEKOMST
Met zijn eigen toekomst is Tichelaar nog niet
bezig. Ambities om politiek leider te worden,
heeft hij zeker niet: ‘Dat kan ik echt niet. Wouter
is inhoudelijk erg goed en mediageniek. Dat heb
ik niet. En als je je ergens niet prettig bij voelt,
moet je er nooit aan beginnen!’

Terug voor de klas ziet Tichelaar ook niet gebeu-
ren, al lichten zijn ogen wel op als hij over kinde-
ren praat: ‘Ik gaf onlangs een boekpresentatie
voor kinderen tussen de zes en acht jaar. Dat
was geweldig! Kinderen zijn ontzettend open en
worden totaal niet belemmerd door sociaal wen-
selijke antwoorden. Dat blijft mij fascineren.’  

van allochtone jongeren. De PvdA moet er alles
aan doen om hun positie te verbeteren. Daar-
naast is de PvdA een internationale beweging.
Samen met solidariteit en emancipatie de peiler
waarop je elk inhoudelijk voorstel moet
beoordelen.’

VALKUILEN 
Jacques Tichelaar is inmiddels ruim vier maan-
den fractievoorzitter. Een leuke, maar soms ook
lastige baan: ‘Je leert veel in korte tijd. Ik kan niet
zeggen dat er een gebrek aan externe ontwikke-
lingen is: hoe staat de partij ervoor, wat is er in
de campagne misgegaan? Het is een harde leer-
school, dus je leert in snel tempo ook wel alle
valkuilen kennen.’

RAZEND KNAP
Tichelaar is erg te spreken over de onderlinge
verhoudingen in de fractie en heeft veel respect
voor de bewindslieden. ‘Zij maken steeds meer
helder dat er echt sprake is van een trendbreuk
ten opzichte van het vorige kabinet. Of het nu
gaat om het generaal pardon of de ambitie met
de aandachtswijken. En zeker van Wouter Bos
vind ik het razend knap: de verwerking van een
verlies bij de verkiezingen, onderhandelen over
een nieuw regeerakkoord, en dan vice-premier
worden en minister van Financiën. Ik neem er
mijn petje voor af.’
Hoewel fractievoorzitter een prachtige functie
is, heeft Tichelaar soms moeite met de hectiek
van zijn baan: ‘Je moet je eens voorstellen hoe
een dag als deze verloopt. Minuut voor minuut
is vol gepland. Vol! Terwijl ik iemand ben die
ervan houdt me even rustig voorbereiden op
wat er bijvoorbeeld over drie weken gaat plaats-
vinden.’
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Op 9 mei, de Dag van Europa, presenteerde
europarlementariër Max van den Berg het
eerste exemplaar van zijn boek Werkplaats
Europa; uit de praktijk van een europarle-
mentariër aan minister van onderwijs Ronald
Plasterk. 
Het boek is geschreven voor iedereen die
belangstelling heeft voor de Europese Unie,
en in het bijzonder voor de laatste klassen van
havo en vwo, en het eerste jaar van het hbo.
‘Er wordt nog steeds veel te technisch over
Europa gesproken. Voordat je het weet, pra-
ten mensen over regelingen, richtlijnen en
instellingen. Jongeren willen juist een wat

minder saai verhaal over Europa lezen,’ aldus
Van den Berg. In Werkplaats Europa behandelt
Max van den Berg Europese thema’s aan de
hand van gesprekken met scholieren, afgewis-
seld met fragmenten uit zijn weblog over de
dagelijkse praktijk, actuele voorbeelden en
verwijzingen naar relevante websites. Door
middel van vragen en opdrachten wordt de
lezer aangemoedigd meer werk te maken van
Europa.

Werkplaats Europa is voor scholen en andere
geïnteresseerden gratis te bestellen via
www.maxvandenberg.nl.

M.m.v. Michael Juffermans, Kirsten Meijer, Annelies Pilon e.a.

OPROEP
Verkiezing nieuw partijbestuur
Partijleden worden uitgenodigd zich kan-
didaat te stellen voor het partijbestuur.
De profielschets van het nieuwe partij-
bestuur en de exacte procedure zijn vanaf
26 juni te vinden op www.pvda.nl. Indien
u niet over internet beschikt, kunt u deze
informatie opvragen bij het partijbureau.
Belt u hiervoor met Michael Juffermans,
Hoofd Kenniscentrum: 020-5512219. Het
interim-bestuur stelt zelf de voordracht
voor een nieuw partijbestuur op. Indien
nodig zal het interim-bestuur partijgeno-
ten benaderen om te solliciteren. 
Kandidaten worden dringend geadvi-
seerd de profielschets ter harte te nemen
alvorens zich kandidaat te stellen.
Kandidaten voor het partijbestuur heb-
ben tot 19 augustus 2007, 24.00 uur de
gelegenheid om zich te kandideren.
Indien men solliciteert voor de functie
van voorzitter, vice-voorzitter, penning-
meester of internationaal secretaris,
dient dat expliciet in de sollicitatie ver-

meld te worden. Ten aanzien van de ver-
kiezing van de partijvoorzitter, geldt dat
kandidaten die interesse hebben voor het
partijvoorzitterschap, 50 ondersteunings-
verklaringen (op een speciale tekenlijst,
op te vragen bij het partijbureau) dienen
in te leveren. De deadline voor het
inleveren van de 50 ondersteunings-
verklaringen is gesteld op donderdag
30 augustus 2007 om 17.00 uur. 
Indien er twee of meer kandidaten voor
het partijvoorzitterschap zijn, worden
deze gedurende de periode van 3 tot en
met 15 september a.s. in de gelegenheid
gesteld zich te presenteren aan de partij
tijdens enkele bijeenkomsten in het land.
Van zondag 16 september tot en met
23 september a.s. vindt de ledenraad-
pleging voor het partijvoorzitterschap
plaats. In oktober komt vervolgens het
congres bijeen met de verkiezing van het
partijbestuur op de agenda.

Op zaterdag 8 september a.s. organiseert de reüniecommissie in het Tweede-Kamergebouw een
reünie voor (oud-)Kamerleden en medewerkers die werkzaam zijn geweest bij de Tweede-
Kamerfractie van de PvdA. De Reüniecommissie wil zoveel mogelijk Kamerleden en medewerkers
bereiken, die vanaf 1945 een periode voor de Tweede-Kamerfractie van de PvdA werkzaam zijn
geweest. Omdat onze informatie niet zover teruggaat, vragen wij u dit bericht zo veel mogelijk te
verspreiden. Beschikken wij over uw adres, dan ontvangt u automatisch een uitnodiging. Voor
een geslaagde reünie en een grote opkomst, is het handig dat u zich aanmeldt. Dat kan via:
reunietweedekamerfractie@pvda.nl. Vermeldt u daar ook uw huidige adres bij? Tot 8 september!

Werkplaats Europa

Reünie

Op 31 mei jongstleden is de officiële uitslag van de
Eerste-Kamerverkiezingen bekendgemaakt. De
PvdA behaalde 14 zetels. Vanwege het indirecte
karakter van deze verkiezingen – de leden van de
twaalf Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste-
Kamerleden – geldt binnen de PvdA dat Staten-
leden via hun stemgedrag niet mogen tornen aan
het congresbesluit. Een aantal Statenleden hebben
zich hier niet aan gehouden. Joyce Sylvester is daar-
door met voorkeursstemmen alsnog gekozen. 
Hoewel het partijbestuur haar met klem had ver-
zocht de zetel niet in te nemen, heeft zij daar wel
toe besloten. Interim-partijvoorzitter Ruud Koole:
‘Ik betreur de gang van zaken zeer, omdat dit
afbreuk doet aan gemaakte afspraken. En daarmee
aan de interne partijdemocratie.’

De Alfred Mozer Stichting organiseert de komende
twee jaar de Europa Landen Tour. In elke provincie
van Nederland worden manifestaties georganiseerd
met als thema’s arbeid, solidariteit en de nieuwe
lidstaten van de Europese Unie. 
Europa begint dicht bij huis. Voor bedrijven, werk-
nemers, gemeenten en regio’s is Europa een reali-
teit. We verdienen ons geld in Europa en dat is een
mooi resultaat. Toch leidt Europa ook tot onzeker-
heid. Bedrijven verdwijnen en buitenlandse werk-
nemers komen de grens over. Mogen we hopen of
moeten we vrezen? Tijdens de Europa Landen Tour
willen wij mensen informeren en het debat aangaan.
Geïnteresseerd? Kijk voor aankondigingen en meer
informatie op www.alfredmozerstichting.nl. De eerst-
volgende bijeenkomst vindt plaats in september.

De Europa 
Landen Tour

Eerste Kamer

kort
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Aan bod komt het idee dat veel
vrouwen weliswaar op eigen
benen zouden moeten kunnen
staan, maar dat daarvan tot nu toe
bar weinig terechtkomt – en dat
die situatie in Nederland aanmer-
kelijk schrijnender is dan elders
in de westerse wereld. 
Van Royen: ‘De Nederlandse
vrouw is helemaal niet zo geë-
mancipeerd. Die is voor haar geld
afhankelijk van anderen. Dat is
toch schokkend? Vrouwen mogen
betaald werken en ze kunnen het,
maar ze doen het liefst zo weinig
mogelijk. Ze hebben het te goed.’
Dekkers: ‘Voor mijn werk reis ik
de hele wereld over. Je ziet dat de
arbeidsparticipatie van vrouwen
overal normaal wordt gevonden,
maar in Nederland...’
Mannen hoef je niet verantwoor-
delijk te houden voor de rol waar-
in vrouwen gemanoeuvreerd zijn,
vindt Van Royen. Met instemming

citeren ze in Stout de ex-vrouw
van voormalig wielrenner Lance
Armstrong, Kristin, die zichzelf
opeens terugvond als slovende
huismoeder en daaraan haar
huwelijk kapot zag gaan. ‘Pas later
realiseerde ze zich,’ zegt Van
Royen, ‘dat ze dat uit zichzelf was
gaan doen. Dat Lance het nooit
van haar gevraagd had.’
Dekkers: ‘We hebben een sprook-
je in ons hoofd, een beeld waar-
aan we willen voldoen. Dat zit in
ons DNA, het archetype zit heel
diep in ons.’
Van Royen: ‘Wij moeten nu
eenmaal appeltaarten bakken.’
Dekkers: ‘Maar we kunnen nu
tegen ons instinct ingaan, en we
moeten leren inzien dat we daar
uiteindelijk gelukkiger van wor-
den. Veel vrouwen moeten zich-
zelf bij de kladden pakken en zeg-
gen: wat je nu doet, daar wordt
niemand blij van.’

Novum maakt in februari 2007 melding van
het feit dat het emancipatiebeleid op de
Nederlandse ministeries beter moet. 

De aandacht voor de verschillen
tussen de positie van vrouwen en
mannen is veelal ‘weggezakt’.
Dat meldt de Visitatiecommissie
Emancipatie dinsdag in een
tussenrapportage. Volgens de

commissie wordt niet consequent
nagedacht over emancipatiebeleid.
Op de meeste departementen zou
onvoldoende kennis aanwezig zijn
dat goed te doen.

MEDIA

Grijp die kans!

In de Volkskrant van 12 februari 2007 spreken lingerie-
ontwerpster Marlies Dekkers en schrijfster Heleen van
Royen over emancipatie naar aanleiding van hun boek
over vrijgevochten vrouwen Stout.

Emancipatiebeleid
ministeries laat te
wensen over
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Oud-minister De Geus riep dat de vrouwenemancipatie in
Nederland voltooid is. Uit de Emancipatiemonitor van het
Sociaal Cultureel Planbureau blijkt echter het volgende:

‘Hoewel door de gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen het
beeld bestaat dat de emancipatie inmiddels wel geregeld is, blijkt
op veel terreinen de voortgang van het emancipatieproces traag te
verlopen.’ De belangrijkste doelstellingen van het emancipatie-
beleid worden niet gehaald; het is niet goed gesteld met de eco-
nomische zelfstandigheid van vrouwen en er zijn nog niet genoeg
vrouwen aan het werk. Op initiatief van de PvdA werd er een
emancipatieparagraaf in het regeerakkoord opgenomen. Daarin is
vastgelegd dat de overheid in samenspraak met werkgevers meer
moet doen om: de ongewenste uitval van vrouwen in de leeftijd van
35 tot 40 jaar tegen te gaan en hun kansen op herintreding te ver-
groten, meer vrouwen in topposities te brengen en een einde te
maken aan de ongelijkheid in salaris tussen mannen en vrouwen.
Het kabinet heeft aangekondigd dat zij in het najaar met een
emancipatienota zal komen.

BASISVOORZIENINGEN TREFFEN
Waarom gaat het in Nederland slechter dan zoveel andere landen?
Volgens Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer moeten er eerst een
aantal basisvoorzieningen getroffen worden: ‘Mannen en vrouwen
zijn gelijk. Maar er zal eerst aan verschillende randvoorwaarden
moeten worden voldaan. Gelukkig kan de politiek daar nog een
handje bij helpen. Zo willen veel leden een cultuurverandering in
Nederland met betrekking tot fulltime werken en kinderopvang.
Afgelopen jaar heb ik daarom een initiatiefwetsvoorstel ingediend
om van kinderopvang een basisvoorziening te maken gericht op
het kind en de ontwikkeling van het kind. Ook het overblijven is iets
waar ik al lang mee bezig ben. De PvdA probeert al tijden iets te
doen aan een goede verlofregeling.’ 

'WEG MET HET DEELTIJDFEMINISME' 
Heleen Mees, columniste van NRC Handelsblad én vice-voorzitter
van de PvdA-afdeling New York, bracht onlangs het boek Weg met
het deeltijdfeminisme uit. Mees wil dat vrouwen meer uren bui-
tenshuis werken dan ze nu doen om de kosten van de vergrijzing
op te vangen. Het gebrek aan emancipatie ligt volgens Mees
mede aan de vrouwen zelf. Het zogenaamde ‘anderhalfverdie-
nersmodel’, waarin de man een volledige baan heeft en de vrouw
in een kleine deeltijdbaan werkt, is volgens haar de nieuwe norm
geworden. Vrouwen die fulltime werken worden al snel, juist door
vrouwen, als slechte moeder bestempeld. Volgens Mees heeft de
Nederlandse vrouw de verantwoordelijkheid om vast te houden

Het gaat niet goed met de emancipatie van vrouwen in
Nederland. Uit alle cijfers blijkt dat de emancipatie
stagneert en als het gaat om vrouwen in topfuncties
bezet Nederland samen met Pakistan zelfs de laatste
plaats op een internationale ranglijst. Waar ligt dat
aan? Rood sprak met PvdA Tweede-Kamerlid Mariëtte
Hamer, columniste Heleen Mees en Joop Schippers,
hoogleraar Arbeids- en Emancipatie-economie. 

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

Hoe geëmancipeerd    
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maar de Nederlandse vrouw zit gewoon vast in een nieuw rolpatroon.
Mees: ‘Er moeten nieuwe sterke vrouwen opstaan die dat rolpatroon
doorbereken, no guts no glory!’ 

DEELTIJDVAL
Joop Schippers, hoogleraar Arbeids- en Emancipatie-economie is het eens
met Mees dat het ‘anderhalfmodel’ de nieuwe norm is geworden, maar de
discussie daarover is er vooral een tussen hooggeschoolden. Hoe reëel
deze discussie ook is, het is volgens Schippers niet de kwestie waar het in
het emancipatiedebat over moet gaan: ‘De PvdA is een echte emancipatie-
partij en daarom moeten we ons vooral richten op de vrouwen die nu niet
in staat zijn om betaald te gaan werken en geen kansen hebben op de
arbeidsmarkt. Die moeten we ze wel geven, zodat ze economisch zelf-
standig worden. Want dat lukt nu nog slechts een minderheid.’ 
Schippers vindt dat de PvdA scherper kan inzetten op het treffen van maat-
regelen om het aantrekkelijker te maken van een kleine deeltijdbaan naar
een grotere deeltijdbaan te gaan, bijvoorbeeld door middel van fiscale
maatregelen. ‘Dan richt je je voornamelijk op de minder hooggeschoolden
en vermijd je de deeltijdval; dat is het verschijnsel dat als je van 12 uur wer-
ken naar 20 uur zou willen gaan je er nauwelijks op vooruit gaat, omdat je
bijvoorbeeld minder huur- en zorgtoeslag krijgt en meer voor de kinder-
opvang moet gaan betalen. Bovendien vinden hoger opgeleiden hun werk
ook vaak leuk. Maar als je als laaggeschoolde saai en weinig uitdagend
werk moet doen én je netto vrij weinig overhoudt aan meer werken, dan is
zo’n stap naar meer uren al snel weinig aantrekkelijk en kom je nooit aan je
economische zelfstandigheid toe.’

Interesse in het boek Weg met het deeltijdfeminisme van Heleen Mees?
Stuur een kaartje naar: Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.
De eerste vijf inzenders krijgen het boek thuisgestuurd.

        DEZE KEER: VROUWENEMANCIPATIE platform

FORUM Het forum op pvda.nl heeft een stelling gewijd aan vrouwenemancipatie:
Vrouwen zijn medeverantwoordelijk voor het gebrek aan emancipatie in Nederland omdat
ze te weinig werk van hun carrière maken. Dit leverde een levendige discussie op.

Een ruim aantal mensen is het eens met de
stelling. Zo ook Anja van Gorsel. Zij vindt dat
vrouwen medeverantwoordelijk zijn: ‘Het ligt
aan vrouwen én natuurlijk aan de mannen die
niet bereid zijn een deel van de zorg- en huis-
houdelijke taken op zich te nemen. Die kun je
overigens voor een groot deel uitbesteden. De
universiteiten zitten vol met talentvolle ambitieu-
ze vrouwen! Ophouden met zeuren en eindelijk
door het glazen plafond heen breken dat er in
mijn ervaring wel degelijk is.’ 
Anderen zijn het niet eens met de stelling. Zoals
Rosa Eversteijn: ‘Ik ben zelf bezig met het
opbouwen van een carrière, maar zie op dit
moment geen mogelijkheid om een fulltime
baan met een gezin met kinderen te combine-

ren. In mijn omgeving zie ik veel jonge vrouwen
worstelen met dit probleem. Wij willen graag
kinderen en een carrière, maar dat is in onze
huidige samenleving volgens mij onmogelijk.
Onze maatschappij is niet ingericht op fulltime
werkende moeders die een carrière willen
opbouwen. Bedrijven zitten daar absoluut niet
op te wachten en dat is een van de redenen
waardoor steeds meer jonge vrouwen geen
kinderen willen.’
Een groot aantal mensen vindt dat emancipatie
juist betekent dat je vrij bent om je eigen keuzes
te maken. Els Gasseling-Boone: ‘Emancipatie is
meer dan het bereiken van een topfunctie, het is
ook vrij zijn om te kiezen hoe je je leven wilt
indelen.’ 

Ingrid Groenewegen zet daar kanttekeningen
bij: ‘Wat maakt Nederlandse vrouwen zoveel
anders dan bijvoorbeeld Belgische of Zweedse
vrouwen? Hoe vrij zijn onze keuzes eigenlijk?
Mijn persoonlijke keuzes zijn, naast andere
zaken, niet los te zien van onze Nederlandse
cultuur, en de beschikbaarheid en organisatie
van de Nederlandse kinderopvang. Ik ben ervan
overtuigd dat vrouwen medeverantwoordelijk
zijn voor het in stand houden van onze eigen
situatie. Wij zijn geen slachtoffer, maar dragen
zelf ons steentje bij.’

Start Zoek Contact

   is de Nederlandse vrouw eigenlijk?

aan werk buitenshuis, niet alleen aan de samenleving maar ook aan hun
dochters en hun kleindochters. Mees: ‘Als vrouwen meer en langer gaan
werken, gaan de mannen vanzelf meer huiselijke en zorgtaken overne-
men. Bovendien kunnen die taken voor een groot deel uitbesteed wor-
den.’ Keuzevrijheid als ultieme vorm van emancipatie is een mooi idee,

Tekst: Ottolien van Rossem Foto: Spaarnestad Photo

Discussieer mee op
www.pvda.nl > forumU
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Hooggeëerd publiek…

Circus Europa sloeg zijn tenten op in Amsterdam.
Op 12 mei jongstleden organiseerde de PvdA
Eurodelegatie een Europees circus van politieke
debatten, workshops en velerlei vermaak. Want
Europa staat dit jaar weer volop in de belangstelling:
de EU bestaat 50 jaar, Europese leiders proberen
met man en macht de impasse na de mislukte
invoering van de Europese Grondwet te doorbreken,
en in 2009 liggen er Europese verkiezingen in het
verschiet. Rood vroeg de bezoekers van Circus
Europa wat zij met Europa hebben.

reportage

‘Wordt de EU ook
een machtsblok?’

Circus Europa!
‘Ik ben geen lid van de PvdA,
maar zit in de zesde klas van
het Barlaeus Gymnasium
(waar Circus Europa plaatsvond,
nvdr) en veel bezig met
Europa. Ik heb net een profiel-
werkstuk gemaakt over vijftig
jaar Europese samenwerking
en ik heb met school meege-
daan aan het Europees Jeugd
Parlement. Ik vind het vooral
boeiend hoe de EU samen-
werkt met de VS, hoe er om-
gegaan wordt met opkomend
Azië. Hoe zal dat in de toe-
komst verlopen? Zal de EU
echt een eenheid worden, een
tegenhanger voor andere
machtsblokken?’
Pelle Baas (18) is scholier en
komt uit Amsterdam

‘Werk samen met Oost-Europa’
‘Er waren bij Circus Europa heel goe-
de sprekers. Ik dacht eerst: ik ga een
uurtje, maar uiteindelijk ben ik de
hele dag blijven hangen. Ik heb het
altijd belangrijk gevonden dat de
PvdA buiten de grenzen kijkt. Vooral
de samenwerking met Oost-Europa
vind ik interessant, dat is letterlijk

en figuurlijk onontgonnen terrein.
Daar kan op vele fronten een wereld
gewonnen worden: economisch,
op het gebied van persvrijheid,
et cetera. Het totale plaatje.’
Desiree Schillings (53) zingt, is recep-
tioniste en secretaris van de PvdA
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
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Tekst Ottolien van Rossem  Foto’s Thomas Schlijper, Olivier Middendorp

‘Betrek mensen
bij Europa’
‘Ik vind Circus Europa echt een
heel goed initiatief en er moet
zeker een vervolg op komen!
Mensen moeten veel meer
betrokken raken bij alles wat er
op Europees niveau geregeld
wordt, zodat er positiever tegen
de Europese Unie wordt aange-
keken. Deze dagen kunnen hier
zeker een goede bijdrage aan
leveren.’
Merel de Haan (26) is studente
en woont in Haarlem

‘Ik werk tijdelijk voor het directoraat-generaal Interne Markt in Brussel.
Daar houden we ons bezig met de Europese interne markt, ik specifiek
met financiële dienstverlening. Ik vind dat de PvdA de afgelopen jaren te
kritisch over Europa is geweest; goed dat er nu ook weer eens iets positiefs
over Europa wordt georganiseerd. Je mag best kritisch zijn, maar het
schoot de afgelopen jaren wel helemaal door in het negatieve.
De interne markt wordt bijvoorbeeld als gevaar gezien in plaats van een
kans voor meer werkgelegenheid. Je hoort vooral over Nederlandse
bedrijven die uitgekleed of opgekocht gaan worden. Hetzelfde met het
beeld dat de Polen alle banen gaan inpikken. In Engeland zijn de grenzen
opengesteld en daar is de werkloosheid juist gedaald. Een cynische
houding voedt alleen maar de angst van mensen.
In Brussel merk ik ook dat het beeld van Nederland is bijgesteld. Ze
dachten dat we een verschrikkelijk tolerant land waren en heel pro-Europa.
Maar toen werd Van Gogh vermoord en was de uitkomst van het
eferendum nee. Nu is het beeld minder rooskleurig. 
Het lijkt wel of Nederlandse
politici zich verschuilen achter
het referendum, we hebben nee
gezegd en nu hoeven we er niet
meer over te praten. Terwijl er
juist een goede discussie nodig
is. We moeten laten zien dat de
EU veel mogelijkheden biedt en
niet alleen maar wijzen op de
risico’s. Natuurlijk horen daar
soms veranderingen bij. Maar
dan is het juist belangrijk om de
positieve kanten te belichten en
de mogelijkheden te laten zien.
En zeker niet alleen maar de
negatieve kant in beeld te
brengen.’
Felix Flinterman (34) werkt
voor de Europese Commissie
in Brussel

‘De EU biedt veel mogelijkheden’

‘Europa is het
helemaal’
‘Ik studeer nu Internationaal en
Europees recht en heb sterk het
gevoel dat ik iets met Europa wil
gaan doen. Daarom ging ik naar
Circus Europa en mijn gevoel
werd zeker bevestigd: dit is het.
De afsluitende speeches van
Max van den Berg, Wouter Bos
en Rasmussen vond ik erg goed.
Dat je mensen via een toespraak
zo enthousiast kunt maken,
vind ik echt boeiend om te zien.
Daar werd ik door geraakt.’
Sara Demir (24) is studente en
komt uit Leiden

Vervolg op pag. 14 >
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Even een blik   
Binnen de PvdA Tweede-Kamerfractie is hij de enige
jurist. Aleid Wolfsen (47) wilde wel eens ‘sparren’
met partijvakgenoten uit het veld. Rechtenstudent
Gijs van Midden (23) deed hem een aanbod. 
Hoe een vrager en een aanbieder elkaar vonden.

Tekst Daniëlle van der Wekken  Foto’s De Beeldredaktie/ Bas Beentjes

‘Meer Europeaan
dan Nederlander’

‘Ik ben zeer geïnteresseerd in
Europa en dit leek me een
goede gelegenheid om wat
meer te weten te komen. En
om onze mensen eens van
dichtbij te zien. Ik ben al van
jongs af aan in Europa geïnte-
resseerd. Ik ben opgegroeid
in een echte rode familie,
mijn vader was onbezoldigd
vakbondsbestuurder en lid
van de SDAP. Zelf werd ik ook
op mijn twaalfde lid van de
Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC) en op mijn vijftiende
van de vakbond NVV (onlangs
zeventig jaar lid, nvdr). Vanaf
mijn 18e werd ik ook lid van

de SDAP, later de PvdA (een 60-jaar-lidmaatschapsspeldje
prijkt op zijn borst, nvdr). Vanuit de sociaal-democratische
beginselen heb ik me altijd meer wereldburger gevoeld
dan Europeaan. Dat is helaas nog niet te realiseren en
dan zet je een stapje terug: ik voel me meer Europeaan
dan Nederlander. 
Ik ben heel enthousiast over de dag; ik betreur het feit dat
ik niet naar alle bijeenkomsten kon gaan. Het leukst vond
ik Maarten van Rossem, hij is erg geestig en sprak veel
dingen hardop uit waar ik het hartgrondig mee eens ben.
Bijvoorbeeld dat we niet meer aan een referendum over
Europa moeten beginnen. Het leuke is dat hij die dingen
er gewoon uitflapt, terwijl veel mensen binnen de PvdA
die dingen niet zo snel hardop zeggen.’
Mijnheer Willems (88) is gepensioneerd en woont in
Amsterdam

Op initiatief van internationaal secretaris Marije Laffeber
organiseert het partijbestuur samen met de PvdA-Euro-
delegatie een PvdA Europatour voor alle afdelingen. De PvdA
wil graag weten welke inhoudelijke punten volgens u in het
Europees verkiezingsprogramma voor 2009 voorop zouden
moeten staan. In april zijn alle PvdA-afdelingen per brief
uitgenodigd hun ideeën en suggesties vóór januari 2008
op papier te zetten en bijvoorbeeld een bijeenkomst over
Europa te organiseren. Bent u geïnteresseerd? Het inter-
nationaal secretariaat en de PvdA-Eurodelegatie helpen u
graag bij het organiseren van bijeenkomsten. Bij uw zoek-
tocht naar een leuke spreker bijvoorbeeld, en door gratis
informatiemateriaal te verstrekken. Meer informatie: pvda.nl/
internationaalsecretariaat. U kunt ook bellen: 020-5512223.

HEEFT U OOK IDEEËN OVER
EUROPA? LAAT HET ONS WETEN!

A leid: jij had toch het initiatief
genomen voor het juristen-
netwerk, of niet?
Gijs: ja, samen met Joost

Gerritsen. (studiegenoot en medebestuurs-
lid van het netwerk, nvdr)
Aleid: er is een hele smalle juridische
bezetting in de fractie. Maar het idee
voor dit netwerk bestond al in de vorige
periode volgens mij…
Gijs: we stonden een keer te praten na
het Politiek Forum in Den Haag
(september 2004, nvdr) en toen kwam het
gesprek op het economennetwerk van
Ferd Crone (PvdA Tweede-Kamerlid,
nvdr). Jij zei: wat mooi, dat zouden we
voor juristen ook moeten hebben! Toen
dacht ik: goed idee, dan organiseren we
dat toch?
Aleid: een netwerk oprichten van jonge

juristen die mee willen
denken over juridi-

sche thema’s… ik
vond het een ont-
zettend leuk en
mooi aanbod. Zo

konden we zo nu en
dan een onderwerp bij

de kop pakken en daarover
met elkaar sparren. In een

besloten omgeving, en met
partijgenoten.

Gijs: Drie jaar geleden zijn we begonnen,
maar toen was het nog niet zo formeel.
Jij zat met een bepaalde vraag en dan
kwamen we eens bij elkaar. Nu adviseren
we de hele partij inhoudelijk. Daar zit ’m
de formalisering in: we zijn een partij-
netwerk geworden. Met, op advies van
het partijbureau, een voorzitter om het
netwerk een gezicht te geven…
Aleid: en dat ben jij, ja. (lacht) Het net-
werk ontstond tijdens de discussie over
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  juristen opentrekken

terrorismewetgeving. Toen kwamen wij op het
idee ook buiten de partij eens met een groep
mensen te praten. Met mensen die de PvdA een
warm hart toedragen, die kritisch en construc-
tief zijn, én die een juridische, maatschappelijke
achtergrond hebben waardoor ze van buiten
naar binnen kunnen kijken. Mensen die mee-
denken en vragen: waaróm vind je dit? Dat was
de behoefte.
Gijs: toen hebben we op jouw verzoek een bij-
eenkomst georganiseerd over de voetbalwet
met Margo Vliegenthart en Gerdi Verbeet. Wij
komen zelf overigens ook wel eens met een the-
ma, zoals laatst de vrijheid van meningsuiting.
Aleid: ja, waar liggen de grenzen van de vrijheid
van meningsuiting? Wat doen we er politiek
mee? In een bijeenkomst met het juristennet-
werk komen daar allemaal ideeën voor boven-
drijven. We hebben ook een keer een avond

gehad over slachtofferwetgeving, over slacht-
offers in een strafproces. Daar zaten strafrecht-
advocaten bij die hun dagelijkse ervaring door
konden geven. Zaten letterlijk met het wetboek
in de hand te puzzelen.
Gijs: en vorig jaar hebben we de verkiezings-
programmacommissie geadviseerd op justitie.
We trommelden in korte tijd een aantal juristen
op. Ik zeg wel eens: we trekken even een blik
juristen open. Maar dat kan niet altijd. Als we de
gevraagde kennis niet in huis hebben, houden
we onze handen ervan af. Op het gebied van
fiscaliteit kunnen we bijvoorbeeld nog wel wat
expertise gebruiken.
Aleid: de bijeenkomst die we laatst hadden, ging
over kunstenaars. In Duitsland hebben zij een
bijzondere positie in de Grondwet gekregen. Ze
zijn daar in beginsel immuun voor het straf-
recht. Zo kan kunst niet snel als bijvoorbeeld
beledigend worden aangemerkt. Is dat iets
om in Nederland op te pakken? Er kwam een
heel nuchter en verstandig beeld uit die
discussie: het is aardig om er iets mee te doen,
maar om het aan te passen in de wetgeving,

daar hebben we onze vraagtekens bij.
De voor mij meest bijzondere bijeenkomst was
die over de terrorismewetgeving. Eentje georga-
niseerd op verzoek van een PvdA’er met een
Marokkaanse achtergrond. Zij zei: die terroris-
mewetgeving zit ons ontzettend dwars. Ze wilde
er wel eens een avond met een klein groepje
juridisch geschoolde PvdA-sympathisanten met
een Marokkaanse achtergrond over praten.
Over wat dat voor hen betekende, hoe zíj daarin
staan. Voor mij buitengewoon informatief en
bruikbaar vanwege die andere invalshoek. Ik heb
er letterlijk vragen uit overgenomen voor de
behandeling van de terrorismewet in de Kamer.
Bijvoorbeeld: wanneer mag de politie opspo-
ringsmethoden inzetten? Zo’n bijeenkomst
werkt echt als een slijpsteen. Het scherpt jezelf.
De andere kant van het verhaal was dat er ook
foutieve beelden bleken te bestaan rondom ter-
rorismewetgeving. Dat je mensen zomaar kunt
vasthouden zonder tussenkomst van de rechter,
bijvoorbeeld. Onzin. Ik vond het even zo nuttig
een aantal van die beelden te ontkrachten.
Zorgen bij mensen weg te nemen. 
Gijs: dat is de toegevoegde waarde van ons
netwerk.
Aleid: een bijeenkomst als deze heeft een soort
voorlichtende functie – wat loopt er allemaal –
en daarnaast voor mij een heel informatieve.
Hoe wordt wetgeving los van de juristerij door
mensen ervaren? Dat is ontzettend bruikbaar
tijdens debatten, dat je feeling hebt met de maat-
schappij.
Gijs: ja, het is heel concreet. Maar tegen het
einde van onze bijeenkomsten verheffen we de
besproken kwesties ook vaak tot een filosofisch
niveau: vinden wij, als sociaal-democraten, dat
een uitkeringsgerechtigde met een boete gekort
mag worden op zijn of haar bijstandsuitkering?
En zo ja, hoeveel? Wat is een acceptabel
bestaansminimum? De filosofische,
sociaal-democratische discussie die
dan volgt, gaat over wat wij ’t uiterste
minimum vinden – een bijstandsuitke-
ring is al laag genoeg – en wat voor
impact dat vervolgens heeft op de strafsanc-
tie. Dat soort discussies zou je met gewoon
neutrale juristen nooit krijgen. Als je tegen onze
juristen zegt: stop die uitkering gewoon tot die

Het PvdA Juristennetwerk adviseert en ondersteunt waar nodig

boete is afbetaald, nou, dan heb je de poppen
aan het dansen, hoor! Dan krijg je ze allemaal
over je heen! (lacht)

Het PvdA Juristennetwerk is opgericht in 2004
en telt 127 leden. Jaarlijks worden gemiddeld
zo’n zes bijeenkomsten georganiseerd. Bent u
jurist en geïnteresseerd in het PvdA Juristennet-
werk? Kijk op www.pvda.nl/rood voor meer info.

‘We adviseren de hele
partij inhoudelijk. Daar

zit ’m de formalisering in.’

achtergrond

#Rood 04-2007 F3  22-06-2007  08:47  Pagina 15



16 ROOD juli 2007

Nederland moet besluiten of de missie naar Afghanistan na augus-
tus 2008 wordt voortgezet of niet. Ten opzichte van het vorige
kabinet heeft Balkenende-4 de deur naar verlenging verder open-

gezet. Balkenende-3 gaf signalen af dat het bij twee jaar zou blijven. Maar in
april dit jaar kreeg de Tweede Kamer een zgn. ‘stand-van-zaken-brief’.
Hierin werd deze positie verlaten. We lazen: ‘Of , en zo ja hoe Nederland
daarna blijft bijdragen aan ISAF zal door de Ministerraad in de zomer worden
besloten. Uw Kamer zal daarover worden geïnformeerd’.  
Die zin, ook wel het Gulfstream-akkoord genoemd omdat de drie ministers
(Verhagen, Van Middelkoop en Koenders) hem terug in het vliegtuig na een
bliksembezoek aan Afghanistan hadden bedacht,  is om verschillende
redenen interessant.
In de eerste plaats staat er in dat de ministerraad, dus niet de Tweede
Kamer, besluit. Herinnert u zich nog hoe de premier begin 2006 goochelde
met besluiten, voornemens tot besluiten, en voorlopige besluiten om naar
Uruzgan te gaan? Dat zou nooit meer gebeuren, de Kamer zou serieus
worden genomen. En zo kwam in het regeerakkoord de toezegging: ‘het
zogenaamde Toetsingskader is leidraad bij de besluitvorming, waarbij
parlementaire instemming is verzekerd’. Instemming, dus geen infor-
meren. Door het parlement, niet door ‘uw Kamer’. Ook de Eerste Kamer
mag volgens het regeerakkoord meebeslissen. De stand-van-zakenbrief
doet het parlement kortom op twee punten tekort.
In de tweede plaats schrijft de brief dat het niet per se om een verlenging in
Uruzgan hoeft te gaan, het gaat om een bijdrage aan ISAF. Een ruil behoort
dus tot de mogelijkheden, al staan andere landen echt niet te trappelen om
de moeilijke provincie over te nemen. Toch maar even vermelden, want de
NAVO afbellen en met de staart tussen de benen afdruipen uit Afghanistan
hoeft dus niet. Die mogelijkheid zou bovendien het voordeel bieden dat
een deel van de investering in de operatie niet na twee jaar hoeft te worden
afgeschreven. Geld speelt een rol, want helaas is het nog steeds zo dat de
deelnemers zelf voor de kosten opdraaien. De thuisblijvers betalen niet
mee. Voor sommigen is dat al een reden om te zeggen dat Nederland het
hard moet spelen en ‘nee’ moet zeggen tegen verlenging.
Maar, ten derde, de belangrijkste vraag is natuurlijk toch of de missie in
Uruzgan succesvol genoeg is om een langer verblijf te rechtvaardigen. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er weinig vooruitgang is. Niet alleen de
wederopbouw komt moeizaam van de grond, zelfs de veiligheid in
Uruzgan is nauwelijks verbeterd. Sterker: volgens het Internationale Rode
Kruis verslechtert de humanitaire situatie met het jaar. De recente VN-rap-
portages van Ban Ki-Moon spreken over een verdubbeling van het aantal
aanslagen, een verdriedubbeling van het aantal zelfmoordaanslagen, geen
succes op het gebied van wapeninzameling, falen van pogingen om tot
akkoorden met lokale stamhoofden te komen, en een opstand die ‘is

versterkt door haar strategische successen’. De NAVO (belast met de ISAF-
missie) vecht tegen zichzelf omdat het aantal burgerslachtoffers door
luchtoperaties aanzienlijk is. Het zijn niet louter ‘vergissingen’ die hieraan
ten grondslag liggen, ook militaire verschillen van inzicht in how to handle
en keiharde Amerikaanse operaties die nog altijd gescheiden van ISAF
plaatsvinden, bederven het imago.
Maar nu mijn pleidooi. Ondanks alles vind ik toch dat Nederland tegen de
NAVO kan zeggen dat het nog een extra jaar in Uruzgan blijft. Vertrekken
zonder vervanging is geen optie. Dat is, om het economisch te zeggen,
kapitaalvernietiging. Maar óók humanitaire ‘vernietiging’, en dat is
ernstiger. De inktvlekstrategie werkt tergend langzaam, maar er zijn wat
dat betreft twee jaar geleden geen valse verwachtingen gewekt. Alhoewel,
misschien wel ten aanzien van het ‘vechtkarakter’ van de missie: er moet
(steeds) meer veiligheid worden bevochten om steeds minder wederop-
bouw te kunnen realiseren. We moeten ons er niet voor schamen toe te
geven dat de missie-Afghanistan ook een veiligheidsbelang dient, al hoort
de gemiddelde Nederlander liever dat wij er vooral voor een ontwikkelings-
missie zitten…
Aan dat extra derde jaar moeten wel voorwaarden worden gesteld. Eén: er
moet een NAVO-partner gevonden worden die door Nederland kan worden
ingewerkt om in 2009 de missie over te nemen. Twee: er moet een akkoord
binnen de NAVO komen, en met de VS, over de grenzen van het militaire
optreden. Dit moet resulteren in meerdere oplossingen. Een oplossing
voor het probleem van burgerdoden, een oplossing voor het bestrijden van
de narcotica-economie, voor het ‘omgangsrecht’ met Talibanleiders en
overige oorlogsvoerders (liquideren of ermee onderhandelen?), én een
eensgezinde benadering van de ‘hearts and minds’-strategie om de bevol-
king achter ons te krijgen. Meer financiële solidariteit van de NAVO zou
mooi meegenomen zijn, maar kan geen hard punt zijn: Afghanistan is nu
eenmaal geen klassieke verdedigingsmissie van het bondgenootschap
maar, oneerbiedig gezegd, een leger des heilsmissie. En last but not least,
drie: Tarin Kowt en Deh Rahwood kunnen misschien niet in twee jaar van
achterstandsgebieden worden omgetoverd in prachtwijken, maar de voor-
uitgang moet over op 1 augustus 2009 zichtbaar zijn. 
Wat is het voordeel van het derde jaar? Nederland geeft de NAVO ruim de
tijd voor een opvolger te zorgen, geeft anderen een ruime inlooptijd, en dit
kabinet houdt twee jaar over om ook een ander beleidsdoel (missies in
Afrika) te realiseren.

Ko Colijn is redacteur/columnist van het weekblad Vrij Nederland, en bijzonder
hoogleraar Internationale Betrekkingen en Mondiale Veiligheid aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Al hoort de gemiddelde Nederlander liever dat het hier een ontwikkelingsmissie betreft, natuurlijk dient

de missie-Afghanistan ook een veiligheidsbelang. Vertrekken zonder vervanging betekent zowel

kapitaalvernietiging als ‘humanitaire’ vernietiging, vindt Ko Colijn. Dus pleit hij voor een jaar verlenging.

opinie

Nog één extra jaar Uruzgan

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 Nebahat?
‘Ik ben open en benaderbaar. Ik werk vrij pragmatisch en ben
geen zwartkijker. Het liefst werk ik veel samen en kijk dan hoe
je tot oplossingen komt. Ik heb een enorm relativerings-
vermogen. Dat is een voordeel, al vindt niet iedereen dat.’ 

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek?
‘Decennia lang gingen we noodgedwongen restrictief (beper-
kend, nvdr) om met migratie. Dit belemmerde het creatief
nadenken over de toekomst van het migratiebeleid. Wat nu
onder mijn verantwoordelijkheid gaat veranderen, is dat we
weer veel breder gaan denken over migratie. We moeten niet
alleen restrictief maar ook selectief zijn. Voor bijvoorbeeld
studenten, onderzoekers en mensen die écht iets kunnen
bijdragen, moeten we het gewoon makkelijker maken naar
Nederland te komen.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek je privéleven?
‘De laatste tien jaar heb ik veel energie in mijn werk gestoken
maar er wellicht nog meer voor teruggekregen in de vorm van
persoonlijke ontwikkeling. Vroeger kon ik nog wel eens op de
bank voor de tv blijven hangen, maar dat geduld is enorm afge-
nomen. Dan pak ik toch liever een tas waar stukken in zitten.
Toch ben ik geen workaholic. Als ik met de familie weg ben, zit ik
niet het hele weekend met de telefoon aan mijn hoofd gelast.’

4 Waar heb je slapeloze nachten van?
‘Wonder boven wonder slaap ik goed. Door mijn relativerings-
vermogen ben ik geen piekeraar. Toch heb ik wel een paar
slapeloze nachten gehad. Die hadden allemaal te maken met
genomen besluiten die direct mensenlevens raakten. Toen ik
nog woordvoerder Asielbeleid was als Tweede-Kamerlid, en met
hongerstakingen te maken kreeg, besefte ik wat een enorme
verantwoordelijkheid ik had.’

5 Wat zijn je ambities?
‘Het generaal pardon is er nu, maar dat is pas het begin. De
mensen die mogen blijven, moeten ook een plek in de samen-
leving krijgen en niet in de bijstand belanden. Je hebt twee
uiterste groepen vreemdelingen: mensen die terug moeten
maar toch een verblijfsvergunning hebben weten te bemachti-
gen, en mensen die hier recht op hebben maar toch terug moe-
ten. Deze twee groepen wil ik zo klein mogelijk houden. Ik sta
voor een humaan en rechtvaardig asielbeleid dat ook streng is
als het moet. Daarnaast hoop ik dat de genomen maatregelen
voor het tbs-stelsel Nederland een stukje veiliger maken. Maar
de ultieme ambitie is heel Nederland duidelijk maken dat er
met de PvdA in het kabinet écht verschil wordt gemaakt. En dat
mensen zien dat Nederland daarmee beter af is.’

NEBAHAT ALBAYRAK (39) houdt zich al jaren bezig met

asielbeleid en minderheden. Eerst als beleidsmedewerker en

Kamerlid, sinds februari als staatssecretaris van Justitie. Een

van de eerste dingen die ze als staatssecretaris regelde, was

de concrete uitvoering van het generaal pardon. 

Tekst Joris Jansen

Foto Duco de Vries

5 vragen aan…
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E
en Afrikaanse jongen van een jaar of
negen neemt, het geweer in de aan-
slag, zijn positie in achter de deur van
een woonhuis. Zijn vader, moeder,
broers en zusjes kijken gespannen toe.

‘Dan kom ik langzaam te voorschijn,’ zegt de
jongen, terwijl hij haast in trance vanachter de
deur vandaan sluipt, ‘en dan schiet ik!’ ‘Fout!’
roept zijn vader geïrriteerd. ‘Dan ziet de vijand je
en schiet hij je overhoop!’
De vader traint zijn zonen. Het is hem diepe
ernst. ‘Als ik wegga, laat ik het wapen altijd
thuis,’ zegt hij. Zo kan een van zijn zonen de
levensgevaarlijke taak de familie te beschermen
van hem overnemen. ‘Liever één zoon kwijt dan
mijn wapen.’ Hij zegt het stellig en ogenschijnlijk
zonder enige emotie. ‘Want met het wapen kan
ik mijn hele familie redden.’
De Afrikaanse jongen en zijn vader lieten zich
filmen voor de politieke filmdocumentaire
Dealing and wheeling in small arms. (zie kader)

VIJFDE VAN DE WERELD
Volgens onderzoeksbureau SIPRI nam
Nederland in 2005 de vijfde plaats in op de
wereldranglijst van wapenexporteurs. Nederland
levert vrijwel geen kant-en-klare wapens, maar
wel componenten. En vele niet in Nederland
geproduceerde wapens vinden via Schiphol en
de Rotterdamse haven hun weg naar ont-
wikkelingslanden. 
In de wapenindustrie gaat enorm veel geld om:
500 miljoen euro in Afrika, 80 miljoen in Azië.
Wereldwijd circuleren meer dan 640 miljoen
small arms, kleine wapens, die samen meer dan
300.000 doden per jaar veroorzaken. Toch is er
nog steeds geen internationale wetgeving om de
wapenhandel te beheersen. Nederland kent wel-
iswaar een eigen wapenverdragscode, maar
controleert maar mondjesmaat. De douane
controleert bovendien steeds meer administra-
tief in plaats van met mankracht. Daardoor

wordt de pakkans voor moedwillige overtreders
en illegale wapenhandelaren beduidend kleiner.
Het wordt hoog tijd dat Nederland de regels
voor doorvoer van militaire en strategische
goederen verscherpt en strenger controleert op
de naleving, vinden PvdA-minister voor
Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders,
PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink, de Evert
Vermeer Stichting, en de Stichting Campagne
tegen Wapenhandel.

CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL:
MEER CONTROLE EN TRANSPARANTIE
De Campagne tegen Wapenhandel (CtW) is een
actief onderzoekscollectief dat de Nederlandse
wapenverdragscode als uitgangspunt neemt.
Volgens deze code bestaat er voor wapens die
korter dan 40 dagen in Nederland zijn een mel-
dingsplicht, en voor wapens die langer in Neder-
land zijn een vergunningsplicht. Deze laatste
regel geldt niet voor de NAVO-partners, omdat
dit het afgesproken vertrouwen tussen de part-
ners zou kunnen beschamen. Voor particuliere
handelaren geldt de vergunningsplicht altijd. 
Martin Broek, verbonden aan de CtW bevestigt
dat we in Nederland maar een weinig trans-
parante aanpak kennen en dat de controle zeer
gebrekkig is. Broek: ‘Een Amerikaanse lading
wapens aan Ethiopië werd gewoon doorgelaten,
terwijl expliciet werd vermeld dat Nederlandse
export niet toegestaan was!’

PVDA: WATERDICHT VERGUNNINGEN-
BELEID, OVERTREDINGEN
AANPAKKEN VIA STRAFRECHT
PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink, woord-
voerder defensie, is niet al te negatief over de rol
van Nederland in de illegale wapenhandel.
‘Nederland staat in internationaal opzicht altijd
vooraan als het gaat om initiatieven om de
wapenhandel beter te controleren en in het
streven naar een internationaal bindend wapen-

handelsverdrag in VN-verband. Daarnaast loopt
Nederland voorop bij pogingen om bepaalde
wapens, zoals landmijnen en clusterbommen, te
verbieden.’ Maar ze vindt wel dat het beter kan
en verwacht dat het nieuwe kabinet zich in de
strijd tegen de illegale wapenhandel sterker gaat
profileren. Bert Koenders zit in het kabinet: ‘Als
PvdA-minister voor Ontwikkelingssamenwerking
ben ik tijdens de eerste 100 dagen op werk-
bezoek geweest in het Grote-Merengebied
– Rwanda, Burundi en Oeganda – in Tsjaad,
Soedan en ook in diverse landen binnen de EU.
Tijdens elk bezoek heb ik het probleem van de
illegale wapenhandel weer aan de orde gesteld.
Het onderwerp ligt mij echt na aan het hart. Het
heeft een zeer destabiliserend effect op een land,
en dat geldt zeker voor de toch al kwetsbare
regio’s. Er moet écht zo snel mogelijk een einde
komen aan de illegale wapenhandel en de grond-
stoffenroof die daarvoor nodig is.’

KOOPMAN BELANGRIJKER
DAN DOMINEE
Volgens Angelien Eijsink kunnen we zelf al veel
doen zonder te hoeven wachten op inter-
nationale afspraken. ‘Het is ook gewoon iets
strafrechtelijks. Frans van Anraat leverde de
grondstof voor het gifgas in Irak en werd eind
2005 veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis-
straf. De uitkomst van die zaak is wat mij betreft
een duidelijk signaal dat we dit soort criminele
praktijken niet tolereren.
‘Maar waar wij ons vanuit de Kamer met name
druk om maken, zijn de lekken in het stelsel van
Nederlandse exportvergunningen voor wapen-
handel.’ Fractiegenoot Luuk Blom heeft daar
tijdens de vorige periode stevig op ingezet. Hij
stuitte echter keer op keer op een Kamer-
meerderheid die de koopman belangrijker vond
dan de dominee. Handel is handel, was de
teneur. Angelien: ‘Dezentjé Hamming van de
VVD zei bijvoorbeeld vorig jaar tijdens een

PvdA wil verscherpte regelgeving en controle op wapendoorvoer

Illegale wapenhandel: 
een hardnekkig probleem
Nederland zegt een stringent wapendoorvoerbeleid te hanteren. Maar in de praktijk wordt er maar weinig
gecontroleerd op Schiphol en in de Rotterdamse haven. En de illegale handel in wapens vaart er wel bij. In 2001
konden 633 NAVO-tanks ongemerkt via Rotterdam naar Afrika worden doorgevoerd. Volgens onderzoeksbureau
SIPRI nam Nederland in 2005 bovendien de vijfde plaats in op de wereldranglijst van wapenexporteurs.
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In de politieke filmdocumentaire Dealing and wheeling in small
arms van onder anderen filmmaker Sander Francken wordt de
schokkende realiteit rond de internationale illegale wapenhandel in
beeld gebracht. De film werd vertoond tijdens de jaarlijkse Afrika-
dag eerder dit jaar, georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting,
en gaat over de ongecontroleerde wereldwijde handel in kleine
wapens die de levens domineren en vernietigen van een groeiend
aantal mensen in ontwikkelingslanden. Door de ogen van verschil-
lende experts wier leven afhangt van small arms omdat ze daar-
mee hun brood verdienen, of omdat ze hun gezin willen bescher-
men, laat de film de oorzaken en gevolgen zien van de internatio-
nale wapenhandel. Zowel de legale, de ‘twijfelachtige’, als de
illegale handel in kleine wapens, en in het bijzonder in de gebieden
waar de Europese Unie en de Verenigde Naties actief zijn, zoals
voormalig Joegoslavië en Kongo. De film is met name voor wester-
se kijkers interessant, omdat het laat zien hoe wapenhandelaren,
veelal onder een georganiseerd legaal masker, wapens kopen die
verzameld zijn door de EU en de VN tijdens hun missie in Bosnië
– waarvoor Nederlands geld beschikbaar is om ze te vernietigen! –
en die vervolgens rechtstreeks naar de Afrikaanse slagvelden
worden getransporteerd. Zodat mensen daar ongehinderd verder
kunnen gaan met het uitmoorden van hele volkeren.
Dealing and wheeling in small arms is in het Europarlement
vertoond en heeft daar voor veel beroering gezorgd. U kunt de
film in het najaar op televisie zien bij omroep LLINK.

Tekst: Daniëlle van der Wekken   Illustratie Pieter M. Dorrenboom

algemeen overleg: ‘De defensie-industrie is een keurige bedrijfstak
en moet ook zo behandeld worden.’ Ongelooflijk. Ik wil best aan-
nemen dat de Nederlandse defensie-industrie een keurige bedrijf-
stak is maar vind wél dat het systeem van exportvergunningen
waterdicht moet zijn.’

VERGUNNINGSPLICHT VOOR ALLE DOORVOER
Op de levering van eindproducten is nog steeds geen controle.
Hierdoor leveren Nederlandse bedrijven zelf geen wapens aan
landen die op de zwarte lijst staan, maar kan de Nederlandse wet-
en regelgeving niet uitsluiten dat geleverde componenten en niet
in Nederland geproduceerde wapens via een omweg tóch in deze
landen terechtkomen. Eijsink: ‘Zolang er geen bindend wapen-
handelsverdrag bestaat waarmee staten wereldwijd dezelfde
criteria voor export hanteren, moeten volgens de PvdA alle wapen-
leveranties gecontroleerd en getoetst worden aan de criteria van
het Nederlandse wapenexportbeleid. Door een eindbestemmings-
verklaring van het importerende bedrijf te eisen, weet Nederland
waar de uit Nederland afkomstige componenten voor wapens
naartoe gaan. Spanje, Finland, Oostenrijk, Luxemburg, Dene-
marken, Griekenland en Frankrijk hebben al een vergunningsplicht
voor alle vormen van doorvoer ingesteld, dus waarom wij niet?’
Moties die de PvdA-fractie over dit onderwerp heeft ingediend zijn
steeds verworpen door een Kamermeerderheid met de stemmen
van CDA en VVD tegen. De ChristenUnie vond de PvdA wel altijd
aan haar kant. Angelien: ‘Dus wellicht lukt het binnenkort wél om
die regels aan te scherpen. Uiteraard komt dan ook de handhaving
aan de orde. Ik denk dat die zich vooral moet richten op het crimi-
nele circuit. Ik ga er vanuit dat de reguliere handel zich vrijwillig
aan een verscherpte regelgeving zal onderwerpen.’  
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Ed van Thijn
ED ALS POLITICUS  22 maart 2005. Bij de behandeling van het wets-
voorstel de door de Kroon benoemde burgemeester uit de grondwet te
schrappen, stemt senator Van Thijn samen met de andere PvdA Eerste-
Kamerleden tegen. Als woordvoerder in deze kwestie geeft hij aan dat de
PvdA, evenals GroenLinks en de SP, het niet eens is met de snelheid waar-
mee het kabinet de door het volk gekozen burgemeester wil invoeren. Het
voorstel wordt verworpen en Thom de Graaf (D66), minister van Bestuur-
lijke Vernieuwing, neemt ontslag. De ‘Nacht van Van Thijn’ is een feit. 

Ed van Thijn begint zijn politieke carrière in 1962 als PvdA-gemeenteraads-
lid in Amsterdam. Terwijl hij tot 1971 zijn werk als gemeenteraadslid en
fractievoorzitter aldaar voortzet, wordt Van Thijn in 1967 ook lid van de
Tweede Kamer. Hij is fractievoorzitter tijdens het centrum-linkse kabinet-
Den Uyl en na de verkiezingen in ’77 onderhandelaar bij de kabinetsforma-
tie. In 1981 is Van Thijn formateur en in het daaropvolgende kabinet-Van
Agt II korte tijd minister van Binnenlandse Zaken. In januari ’94 vraagt
Wim Kok hem Ien Dales op te volgen als minister. Van Thijn zegt ja en
wordt juichend binnengehaald. Vier maanden later echter, houdt ook zijn
tweede ministersschap op: hij moet als (demissionair) minister aftreden
als gevolg van de IRT-affaire. Van 1983 tot 1994 is Ed van Thijn burgemees-
ter van Amsterdam. Deze functie is hem op het lijf geschreven, hij voelt
zich ‘von Kopf bis Fuß met Amsterdam verbonden’. Voor hij uiteindelijk in
1999 lid wordt van de Eerste Kamer, bekleedt Van Thijn twee leerstoelen als
bijzonder hoogleraar aan twee universiteiten.
Hij is acht jaar Eerste-Kamerlid als hij begin 2007 besluit zich niet meer
verkiesbaar te stellen.

ED ALS SCHRIJVER  Het is ergens midden jaren vijftig. Diep onder de
indruk en tot tranen geroerd luistert de hoogleraar voor zijn groots opge-
zette boek over de jodenvervolging twee uur lang naar het verhaal van een

van zijn studenten. Politicologiestudent Ed van Thijn vertelt aan zijn
docent Jacques Presser voor het eerst hoe hij als kleine, joodse jongen op
het nippertje de oorlog heeft overleefd. Hoe hij van onderduikadres naar
onderduikadres werd versleept om uiteindelijk op zijn achttiende en laat-
ste adres aan te komen: Westerbork. Van Thijn hierover: ‘Na afloop van
het gesprek keek hij me indringend aan, en zei: U moet dat verhaal
opschrijven. Ik antwoordde: Dat is goed.’ Maar het duurt nog tot 1999
voor Ed zijn belofte aan Presser kon inlossen: in dat jaar verschijnt Het
verhaal, zijn indrukwekkende autobiografie.
Naast zijn politieke carrière is Ed van Thijn enige tijd columnist bij dagblad
Het Parool en schrijft hij diverse artikelen. Hij heeft uiteindelijk elf boeken
op zijn naam staan plus een aantal waaraan hij meewerkte. Van Thijn debu-
teerde in 1978 met Dagboek van een onderhandelaar, evenals Retour Den
Haag (1994) en BM (2003) een boek over zijn politieke belevenissen. Maar
hij heeft meer in zijn mars: Van Thijn schrijft ook fictie, waaronder een
‘zomerthriller’ met Kees Brusse en het oorlogsverhaal Judica/Judy (2006).

ED PERSOONLIJK  Naïef is een woord dat sinds lang op de politicus
Van Thijn van toepassing is. Na lezing van Het verhaal blijkt waarom.
Oorlogservaringen drukken een krachtig stempel op een mens, en op een
politieke loopbaan. Van Thijn gaat ‘gezagsgetrouw voort op een uitgestip-
pelde weg naar de top, die hij als brave politicus per se moest bereiken’,
aldus Elsbeth Etty in haar bespreking van Het verhaal. En dat, terwijl hij
eigenlijk verzetsheld wilde worden, ‘zijn vader en iedereen die hem de oor-
log had doorgesleept evenaren. Maar dit was zijn lot, de last die hij droeg,
en die hij met Het verhaal eindelijk van zich lijkt te hebben afgeschud.’ 
Vanwege zijn Joodse afkomst komen Ed en zijn moeder begin 1943 in het
doorgangskamp Westerbork terecht. Zijn vader weet hen daaruit door mid-
del van een list te bevrijden. Dan volgt een periode van onderduiken. Op
27 november 1944 wordt de tienjarige Ed op een onderduikadres gepakt
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Overtuigd PvdA’er, bijzonder hoogleraar en schrijver verlaat na 45 jaar de politiek 

Leven en werk
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door de Duitsers. Voordat hij opnieuw naar Westerbork wordt gestuurd, zit
hij twee maanden in de Zwolse gevangenis. Zijn beste herinnering aan die
angstige tijd, is dat hij van zijn celgenoten leerde schaken. En daar is hij
goed in geworden: vorig jaar nog werd Van Thijn kampioen van de parle-
mentariërs bij het jaarlijkse internationale Corus Chess-toernooi.
Ed van Thijn, 72 jaar en een van de voormannen van de twintigste-eeuwse
sociaal-democratie, kan zich na 45 jaar politiek bezinnen op leven en werk.

Tijdens een interview met Tomas Vanheste en Emile Fallaux (Vrij Neder-
land) zegt hij: ‘Zestig jaar heb ik gewacht voordat ik het thema oorlog
aansneed. Ik wou de politiek verlaten hebben en schoon schip hebben ge-
maakt.’ De politiek had hij ten tijde van Het verhaal nog niet verlaten. Met
dat oorlogsdocument, en de twee die volgden, maakte hij na al die jaren
zijn belofte aan professor Presser waar. Maar nu is het dan toch zo ver: Ed
beëindigt zijn bijzondere en intense politieke carrière.  

Nette mijnheer
‘Ed van Thijn is in de politiek van alles geweest.
Een nette mijnheer, dus. Een vertegenwoordiger
van de gevestigde orde. Nouja, dat viel wel mee.
Halverwege de zeventiger jaren zou het roem-
ruchte kabinet Den Uyl Nederland wel eens flink
hervormen! Het werd daarin gesteund maar voor-
al ook aangejaagd door de PvdA Tweede-
Kamerfractie onder leiding van Ed van Thijn.
Binnen het parlement, maar óók daarbuiten als
het moest. Toen de abortuskliniek Bloemenhove
dreigde te worden ontruimd op last van minister
van Justitie Van Agt, voegde een deel van de
Kamerfractie onder aanvoering van Van Thijn zich
bij de bezetters. Doel: ontruiming voorkomen. En
het werkte, de PvdA-fractievoorzitter buitenparle-
mentair in actie tegen de minister van Justitie. De
abortuskliniek bleef open. En terecht.’
Berend Jan van den Boomen (59), voormalig assis-
tent van TK-fractievoorzitter Ed van Thijn in de
jaren ’70

Ongezouten mening
‘Ed gaat uit de politiek. Maar degenen die denken
dat het dan gebeurd is, kennen Ed niet: natúúrlijk
blijven we hem in woord en geschrift tegenkomen
zodra het over belangwekkende zaken gaat. Denk
aan een weerbare democratie, bescherming van
de grondrechten, integratie van allochtonen of
minderheden, de gekozen burgemeester, de
bestaansrechten van een onafhankelijke
Palestijnse staat naast een democratisch Israël,
de verantwoordingsplicht van een gekozen politi-
cus en de beperkte bevoegdheden van de aange-
stelde ambtenaar, topsport en ethiek, en nog vele
andere Amsterdamse en wereldse zaken. En dat
is maar goed ook. Want het is in ons aller (socia-
listisch) belang dat Ed over alles wat er toe doet,
zijn ongezouten mening blijft verkondigen!’
Lo Breemer (60), vriend en voormalig adjunct-
directeur van het Kabinet van Burgemeester
Van Thijn in 1983

Warm en mopperig
‘Ed is een heel bijzondere man. Hij is een van de
meest warme, mopperige mensen die ik ooit heb
ontmoet. Vriendelijk en ongeduldig. Je kunt hem
echt in zijn internationale hart raken. Vraagstuk-
ken als internationale solidariteit en onrecht drij-
ven hem enorm. Als mensen onrecht als een van-
zelfsprekendheid ervaren, raakt hij echt bozig. Hij
heeft mij de afgelopen vier jaar enorm gesteund.
Ik had het niet altijd even makkelijk als fractie-
voorzitter na het overlijden van Johan Stekelen-
burg. Samen kwamen we vrij snel uit de crisis
rond de gekozen burgemeester; we zijn samen
door die storm gevaren. Ik heb hem leren kennen
als een echte collega. Heel bijzonder gezien zijn
statuut, ook omdat hij mij eens zei dat deze
Eerste-Kamerfractie de leukste fractie is waarin hij
ooit gezeten heeft. Razend knap vind ik dat.’
Han Noten (49), fractievoorzitter van de
Eerste Kamer en voormalig fractiegenoot van
Eerste-Kamerlid Van Thijn

Anderen over Ed
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Op 29 mei jongstleden, toen de Statenleden de nieuwe Eerste Kamer

kozen, sloot hij zijn politieke carrière af. Ed van Thijn (72) is maar liefst

45 jaar politicus voor de PvdA geweest. Hij bekleedde zoveel politieke

functies, dat het misschien eenvoudiger is te bedenken wat hij níet

heeft gedaan. Naast zijn indrukwekkende politieke carrière was Van

Thijn enige tijd bijzonder hoogleraar en bijna dertig jaar publicist.

Tekst Daniëlle van der Wekken   Foto’s privébezit/ Hollandse Hoogte
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Tekst Jan Schuurman Hess

Nieuws uit deRegio
Somberheid troef in de partij. Verkiezingen verloren, bestuur afgetreden en het functioneren van de
politiek leider openlijk ter discussie gesteld. En dan ook nog eens het rapport Vreeman, dat fijntjes uit
de doeken doet wat er allemaal verkeerd ging tijdens de campagne. Niks om vrolijk van te worden.
Rood ging op zoek naar zinvolle, mooie en vooral hoopvolle initiatieven in het land, die op kleine
schaal PvdA-leden en belangstellenden binden. En die hebben we gevonden. Laat u inspireren! 

AMSTERDAM – Lux Voor is een
typisch hoofdstedelijk kosmopoli-
tisch initiatief van waaruit politieke
bijeenkomsten worden georgani-
seerd. Geen gesomber en geklaag,
niet voorbehouden aan de incrowd
van slechts één politieke partij
maar wel door PvdA’ers gedomi-
neerd. Daarbij is Lux Voor naar
eigen zeggen ‘wars van de gevestig-
de orde’. 

Hoe lang een succesvol initiatief
weg kan blijven van de gevestigde
orde zal moeten blijken. Lux Voor
organiseert in ieder geval met
enthousiasme interessante debat-
ten en exclusieve etentjes die niet
elitair zijn. Informatie over de
debatten is eenvoudig via de websi-
te van Lux Voor te bemachtigen.
Over de Luxvoorgerechten: er is
een gast, bijvoorbeeld een wethou-

der, een Kamerlid of een hoge
ambtenaar met een bijzondere por-
tefeuille, en zo’n twintig belangstel-
lenden. Dit gezelschap dineert in
een huiskamerrestaurant. Wie zich
opgeeft via de mailinglijst (zie web-
site) krijgt de kans om van tevoren
per mail vragen te stellen aan de
genodigde. Die worden geïnventa-
riseerd en gegroepeerd door de
organisatoren en behandeld tijdens

het eten. Het leuke is dat je niet
alleen serieus met een professional
of politicus kan praten, maar ook
dat je aan tafel zit met mensen die
zich met een vergelijkbare belang-
stelling of nieuwsgierigheid heb-
ben opgegeven. Eenvoudig maar
doeltreffend recept om bijvoor-
beeld in het slop geraakte afdelin-
gen te reanimeren. Voor meer
informatie: www.luxvoor.nl

Lux Voor: eten, politiek en netwerken 

KATS – Het Kats Beraad houdt zich op informele basis
bezig met de toekomst van de PvdA. Gepoogd wordt om
contrasten op te zoeken en vervolgens te verbinden aan de
vraag wat de PvdA hiermee zou kunnen doen. Dat klinkt
vaag, maar dat is het niet. Denk bijvoorbeeld aan stad en
platteland, hoog en laag opgeleide mensen, werk versus
werkloosheid en ongebreidelde consumptiedrift versus
milieuproblematiek. Ook de organisatie van de partij,
landelijk versus lokaal, vrijwilligers versus professionals,
is een belangrijk onderwerp. Bij het Kats Beraad zijn partij-
leden uit het gehele land en met allerlei verschillende
verantwoordelijkheden in de partij betrokken, waaronder
Kamerleden, Statenleden en gedeputeerden, lokale
bestuurders en raadsleden. Het Kats Beraad wil op het
congres in oktober een kort manifest gereed hebben. Vanaf
dat moment kunnen ook andere politici en bestuurders
van PvdA-huize toetreden.

Het Kats Beraad

UTRECHT – De meeste levens-
krachtige afdelingen in grote ste-
den hebben werkgroepen waarin
leden actief zijn. De afdeling
Utrecht, met ruim 1700 leden,
kent een groot aantal werkgroepen,
bijvoorbeeld de werkgroep
Dynamiek. Deze werkgroep is
bedoeld voor jonge PvdA’ers in
Utrecht die zich nog in de partij
oriënteren. Voor de tweedemaal
hebben zij daartoe de Annie
Brouwer Leergang ontwikkeld. Dit
is een reeks van drie scholings-
activiteiten, met een sterk Utrechts
karakter. De eerste avond was een
debattraining, geleid door een

externe trainer. ‘Veertien mensen
namen er aan deel,’ vertelt
coördinator Maarten de Bruyn.
Vervolgens werd een bezoek
gebracht aan een gemeenteraads-
vergadering in Utrecht en er staat
nog een inhoudelijk debat op
stapel over de problemen op de
Utrechtse woningmarkt. ‘De prij-
zen in Utrecht rijzen de pan uit,
maar we willen ook niet bouwen in
het groene Hart. Hoe kom je dan
aan betaalbare woningen?’ Een
volgende activiteit wordt mogelijk
een serie over de geschiedenis van
de PvdA, zo meldt de afdeling
Utrecht.

Annie Brouwer
Leergang in Utrecht
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’S HERTOGENBOSCH – ‘Ik
ben Sjef Marcelis, 64 jaar en al
45 jaar gehuwd met mijn vrouw
Loes. Wij hebben drie kinderen
en zeven kleinkinderen die
mijn grootste hobby zijn. Ik ben
supporter – luidkeels – bij het
sporten van deze drie jongens
en vier meisjes. Voetballen, ten-
nis, hockey, turnen en volleybal.
Weer of geen weer: ik ben er!’
Sjef is gemeenteraadslid in
’s Hertogenbosch.
‘Belangenbehartiging is mij op
het lijf geschreven. Vanuit de
vakbond waar ik 49 jaar lid van
ben en vanuit de medezeggen-
schap. Nu wil ik een luisterend
oor zijn voor de burgers van
’s-Hertogenbosch. Opkomen
voor de zwakkeren en er naar
streven dat de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten dragen,’
aldus Marcelis.
Vanuit die gedachtegang gaat
Sjef elke twee weken op de
koffie bij een inwoner uit
’s Hertogenbosch en om-

streken. Wie zich aanmeldt,
krijgt bezoek. Sjef neemt de
Bossche bollen mee. ‘Mijn eer-
ste bezoek was aan Evi Vismale,
een sociaal bewogen en welbe-
spraakte man van 93 jaar. Hij
was en is een muzikant in hart
en nieren, nog steeds actief,
ook in de cliëntenraad van
woon- en verzorgingshuis De
Nieuwehagen. Evi had twee
boodschappen voor de Partij
van de Arbeid. De eerste bood-
schap was: gewoon door blijven
knokken zodat iedereen van de
welvaart kan genieten. De twee-
de boodschap was een oproep
aan ons om ervoor te zorgen dat
er meer vrijwilligers in het
woon- en verzorgingshuis
komen. Heel veel bewoners
komen hun kamer niet meer
uit, omdat er onvoldoende
capaciteit is deze mensen te
begeleiden naar beneden of
naar buiten. Beide boodschap-
pen waren ons uit het hart
gegrepen.’

SLIEDRECHT – ‘De Ombudsman
van de PvdA’ is in Sliedrecht een
begrip. Wie tegen de muren van
de bureaucratie oploopt, lid of
geen lid, kan sinds 1975 bij het
ombudsteam van de PvdA terecht.
Jan Koppelaar, tot voor kort
afdelingsvoorzitter, is vanaf de
start van het team in 1975 bij het
ombudsteam betrokken. 
‘Je kan het zo gek niet noemen,’
vertelt hij, ‘of we hebben ermee te
maken gehad. Van foutieve uitke-
ringen, onterechte korting of pro-
blemen met de kinderbijslag, tot
verkeerde aankopen en zelfs
incest. Ik heb mensen geholpen
met het schrijven van brieven, van

bezwaarschriften, ben mee
geweest naar het kantongerecht,
noem maar op.’
Het ombudswerk is heel praktisch
en belangrijk als basisactiviteit
van een afdeling. Jan Koppelaar:
‘Wat je merkt, en niet alleen bin-
nen de Partij van de Arbeid maar
ook bij de bond of de voetbal, is de
afnemende strijdbaarheid.
Mensen willen van alles maar zich
nergens aan verplichten. En wat je
natuurlijk ziet, is dat het werk
altijd steeds meer door ouderen
wordt gedaan; jongeren laten het
afweten, of gaan naar de SP. Maar
ja, we houden vol. Moed verloren,
is alles verloren.’

ASSEN –  De Partij van de Arbeid in Drenthe heeft een provinciale start-
pagina ontwikkeld. Daarop tref je een overzicht van alle PvdA-afdelin-
gen, en de meest actuele, relevante onderwerpen. Bovendien zijn er
websites van andere PvdA-gewesten, -regio’s en de landelijke PvdA-web-
site te vinden. Zo heb je in één enkel overzicht het belangrijkste politie-
ke nieuws van de PvdA in Drenthe en omgeving binnen handbereik. 

Startpagina PvdA Drenthe

actueel

HAARLEM – In een van de stads-
parken in Haarlem organiseert de
plaatselijke afdeling van de Partij
van de Arbeid op zondagmiddag
2 september aanstaande een
PvdA-festival bij wijze van start
van het nieuwe politieke seizoen.
De Haarlemse PvdA heeft alle
afdelingen uit het gewest Noord-
Holland uitgenodigd met een stand
mee te doen. Voor het festival wor-
den volksvertegenwoordigers uit
Den Haag en Brussel uitgenodigd.
Het festival is bedoeld voor het hele
gezin en zal een vrolijke mix
worden van informatie, scholing,
debat, spel en cultuur. Afdelingen
die willen meedoen, kunnen
contact opnemen met Riet Jacobs:
023-5333159.

Op de koffie met SjefOmbudsteam Sliedrecht 

Opening politiek seizoen Noord-Holland

#Rood 04-2007 F3  22-06-2007  08:48  Pagina 23



24 ROOD juli 2007

Je hoort en leest er veel over: Nederland verrommelt. Maar wat is ‘verrommeling’ nu precies en hoe
pakken we het aan? Met de Nota Ruimte kregen provincies en gemeenten meer te zeggen over de
inrichting van het landschap. Bovendien staat er een nieuwe Wet ruimtelijke ordening op stapel.
Rood sprak met drie gedeputeerden over de regionale aanpak van verrommeling.

Drie PvdA-gedeputeerden geven antwoord op de vraag:

Hoe gaan we de verrommeling

WAT IS VERROMMELING?
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
definieert verrommeling als ‘het onder druk staan van het open
Nederlandse landschap. Met name langs snelwegen en in de stadsranden
vult ogenschijnlijk lukrake bebouwing de eens wijde horizon. Daardoor
krijgt het landschap een versnipperd en verstedelijkt karakter. Verromme-
ling is vaak een sluipend proces, een onbedoeld gevolg van het nastreven
van verschillende belangen in plaats van het resultaat van een vooropgezet
plan.’ De PvdA maakt zich zorgen over de verrommeling van Nederland en
wil meer aandacht voor het karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap.
Het bouwen in de open ruimte moet worden beperkt, de compacte stad
moet worden bevorderd. 

‘DECENTRAAL WAT KAN EN CENTRAAL WAT MOET’
De Nota Ruimte met als motto ‘Decentraal wat kan en centraal wat moet’,
blijft voor minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en
Milieu het uitgangspunt. Met het programma Mooi Nederland legt zij
echter wel een aantal nieuwe accenten. Eén daarvan is het tegengaan van
verrommeling. Het gaat vooral vaak fout bij de aanleg van nieuwe bedrijf-

terreinen, glastuinbouwcomplexen en woningen. Het is volgens Cramer de
afgelopen jaren in de samenleving en in de politiek duidelijk geworden dat
‘centraal wat moet’ meer aandacht behoeft, omdat er soms gebrek aan
regie is op regionaal niveau en het opknappen van oude terreinen meer
geld kost, dan het aanleggen van een nieuw terrein.

REGIE BIJ PROVINCIES
Volgens Roos Vermeij, Tweede-Kamerlid en woordvoerder ruimtelijke orde-
ning, is er op dit moment behoefte aan een gedeelde visie en regie in de
ruimtelijke ordening: ‘Bijvoorbeeld op de ontwikkelingen in de Randstad,
de plekken waar we nog gaan bouwen, hoe om te gaan met bedrijfs-
terreinen. Deze visie is niet terug te vinden in de daarom door de PvdA zo
bekritiseerde Nota Ruimte.’ Vermeij hoopt dat de provincies hun verant-
woordelijkheid daadwerkelijk zullen nemen en de regie gaan voeren. Dat zij
de gemeenten genoeg stimuleren om samen te werken in het tegengaan
van de verrommeling. Vermeij: ‘De sleutel ligt bij de provincies. Zij moeten
heldere keuzes maken op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat bete-
kent soms sneller knopen doorhakken en bij bepaalde projecten gewoon
nee zeggen.’
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Tekst Ottolien van Rossem   Foto’s Hollandse Hoogte, De Beeldredaktie rood in de regio

van Nederland tegen?

‘Verrommeling wordt
vaak verward met het
laten groeien van ker-
nen en steden, maar
dat hoeft niet altijd
verrommeling te zijn.
Als het tenminste net-
jes en volgens een
goed plan wordt
gedaan. In Zuid-
Holland versta ik
onder verrommeling
vooral de kassen; de
glastuinbouw. Die

breiden vaak ongewild uit omdat de tuinders er
al zo lang zitten dat ze bepaalde rechten heb-
ben opgebouwd. Het is nog erger als de kassen
niet meer voor tuinbouw worden gebruikt,
maar bijvoorbeeld worden dichtgeschilderd en
gebruikt als opslag, dat kan toch niet de
bedoeling zijn! Met de nieuwe coalitie hier in
de provincie Zuid-Holland hebben we net

afspraken gemaakt om dat op te ruimen. Dat
opruimen is heel duur, dus in sommige geval-
len staan we toe dat als het glas opgeruimd
wordt, daar op beperkte schaal woningen
mogen worden gebouwd. Wel onder voor-
waarde dat het mooi wordt ingepast in het
landschap.’

Lege bedrijfsterreinen
‘Ook de bedrijfsgebouwen en -terreinen langs
veel rivieren zijn mij een doorn in het oog. Van
oudsher werden langs het water bedrijven
gevestigd voor het vervoer over water. Maar die
functie is vaak allang niet meer nodig.
Een mooi voorbeeld van hoe dat aangepakt kan
worden, is het appartementencomplex Phoenix
in Bodegraven. Dat is een oud industrieel pand
dat is opgeknapt en er zijn woningen inge-
maakt. Zo kun je verrommeling tegengaan.
Want als je oude panden en ruimte hergebruikt,
hoeft er geen open ruimte verloren te gaan.
Binnen de kernbebouwing en in het stedelijk

gebeid is het ook heel belangrijk om op die
manier met de ruimte om te gaan; welke ruimte
kan er hergebruikt worden? En staan er be-
drijfsterreinen leeg, dan kunnen die misschien
hergebruikt worden voor bijvoorbeeld woning-
bouw. Helaas is het vaak goedkoper om in een
leeg weiland te bouwen. Daarvoor moet je dan
soms simpelweg geen toestemming geven.’

Dilemma
‘Ook in recreatiegebieden moet je opletten. In
Zuid-Holland schieten overal maneges uit de
grond en dat veroorzaakt verrommeling. Maar
je staat ook voor een dilemma: je wilt dat men-
sen kunnen recreëren en paardrijden én je wilt
de schoonheid van het landschap bewaren.’

Martin Huls (42) was tussen 2000 en 2006 lid
van de Provinciale Staten in Zuid-Holland, vanaf
2003 was hij ook fractievoorzitter. Sinds 29 maart
2006 is hij gedeputeerde in Zuid-Holland. 

Martin Huls, gedeputeerde in Zuid-Holland:

‘Hergebruik oude panden en ruimte’

Zuid-Holland, Pijnacker-Nootdorp;

Van der Valk-hotel gelegen pal naast de

A12 en in een VINEX nieuwbouwwijk
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rood in de regio

‘Ik houd me al sinds 1999 bezig
met het zo open mogelijk hou-
den van het landschap. We wer-
ken in Groningen ook samen
met andere provincies, bijvoor-
beeld met Drenthe in de
Regiovisie Groningen-Assen.
Daarin werken we nu met een

kwaliteitsteam. Alle gemeenten die plannen heb-
ben moeten die voorleggen aan dat team. Het is
vooral belangrijk dat het niet langer mogelijk is
zomaar in het groene gebied te bouwen en dat
bedrijven en woningen zoveel mogelijk gecon-
centreerd worden.’ 

Oude rommel
‘We hebben in Groningen een verbod op het
plaatsen van reclamemasten hoger dan zes

meter. Ook windmolens mogen alleen in bepaal-
de gebieden geplaatst worden. Natuurlijk moet
je wel mee ontwikkelen, maar er moet goed gelet
worden op kwaliteit. Verder is het belangrijk om
oude bebouwing en bedrijfsterreinen die nu vaak
aan hun lot overgelaten worden, te herstructure-
ren. Dus als er nieuwe projecten komen moet
eerste de oude rommel opgeruimd worden.’

Nee zeggen
‘Bedrijven worden ook te vaak en te snel uit een
woonwijk gehaald en naar een bedrijventerrein
gestuurd. Het verzwakt de bedrijvigheid en de
sociale verbanden in de woonwijken. Bovendien
zijn die terreinen vaak slecht bereikbaar met het
openbaar vervoer. Dat komt omdat er niet inte-
graal naar de plannen wordt gekeken, maar te
veel sectoraal wordt gedacht. Dat wil zeggen: er

wordt te veel naar de verschillende beleidsterrei-
nen onderling gekeken en niet naar het totaal-
plaatje. Alle ingrediënten kunnen misschien wel
kloppen, maar dat betekent nog niet dat het
gerecht smaakt. Je moet naar het gerecht én de
verhoudingen van de ingrediënten kijken. 
Daarnaast moet er ook vaker nee worden gezegd
tegen projecten en plannen als ze niet voldoen
aan de eisen. Er wordt veel over verrommeling
gepraat, maar er moet niet alleen gepraat, er
moet ook gehandeld worden. Het uitgangspunt
moet zijn: Als het geen goed plan is, doen we het
gewoon niet!’ 

Marc Calon (48) woont al bijna zijn hele leven in
Groningen. Hij is sinds 1999 gedeputeerde en was
in 2007 PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale
Statenverkiezingen in Groningen.

‘Onlangs is in Drenthe een
onderzoek uitgevoerd waarin
bewoners werd gevraagd hun
leefomgeving met een rapportcij-
fer te beoordelen. Daaruit blijkt
dat Drenten hun leefomgeving
met het cijfer acht waarderen.
Een cijfer om trots op te zijn.’

Niet achterover leunen
‘Toch kunnen we niet alleen
maar genieten en achterover leu-

nen. En er zijn in Drenthe ook wel degelijk mis-
kleunen. Neem bijvoorbeeld het industrieterrein
bij Tynaarlo of in Beilen, langs de A28, het indus-
trieterrein Ossebroeken. Willen we het mooie
behouden en verrommeling tegengaan, dan
zullen we daar actief aan moeten werken. Niet
voor niets is het tegengaan van de verrommeling

van ons landschap een van de speerpunten in
ons nieuwe collegeprogramma. We letten hierbij
vooral op landschapsinpassing. Daarmee bedoel
ik dat woningbouw en industrieterreinen, zowel
in steden als in het buitengebied, zo goed moge-
lijk in de omgeving moeten worden geïnte-
greerd. Dat kan soms al met hele simpele maat-
regelen. Bijvoorbeeld door in het buitengebied
om bebouwing heen een natuurlijke afscheiding
aan te leggen. Het resultaat is dat je tegen een
fraaie bomenrij aankijkt in plaats van tegen een
kale muur.’

Duidelijke regie
‘Soms gaat het dus om kleine aanpassingen,
maar vaak is er veel meer nodig. In ons college-
programma hebben we gezegd dat we regie wil-
len voeren op het gebied van ruimtelijke orde-
ning, omdat er in Drenthe een aantal gebieden is

waar veel te winnen is, maar óók veel verloren
kan gaan. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het
Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen,
als daar geen duidelijke regie gevoerd wordt, kan
dat afbreuk doen aan dat mooie gebied.
We doen natuurlijk nog veel meer. Bijvoorbeeld
het principe ‘ruimte voor ruimte’, waar we oude
gebouwen en terreinen opnieuw gebruiken of
opruimen voordat er iets nieuws komt. We geven
ook trainingen aan gemeenten zodat ze daarmee
aan de slag kunnen gaan. Wat we vooral willen,
is een actieve rol spelen in het tegengaan van
verrommeling. Dus niet alleen maar achteraf
met het rode potlood door de plannen gaan.’

Anneke Haarsma (53) is sinds 2003 gedeputeerde
in Drenthe. Bestuurlijke ervaring deed zij onder
andere op als raadslid en wethouder voor de PvdA
in Diever.

Marc Calon, gedeputeerde in Groningen:

‘Stel een kwaliteitsteam in’ 

Anneke Haarsma, gedeputeerde in Drenthe:

‘Zorg voor landschapsinpassing’

‘Er moet vaker nee worden gezegd
tegen plannen en projecten’

Gelderland, Zaltbommel; kantoren

en showrooms langs de A2
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Agnes Wolbert (48), Tweede-Kamerlid voor de PvdA
Deze zomer ‘Ga ik eerst met mijn man en twee van mijn drie kinderen
kamperen in Europa. We weten nog niet waar, we stappen gewoon de
auto in. Daarna ga ik nog twee weken door Thailand trekken met mijn
dochter, die nu nog in Australië zit.’ 
Mooiste reis ‘Naar Vietnam. We hebben toen een maand met een rug-
zak van de Mekong Delta in het Zuiden tot de bergen in het Noorden
van Vietnam gereisd. Ik heb veel gezien van het land: historie, cultuur,
natuur, oorlog en vrede, en de veerkracht van de Vietnamesen zelf. Erg
indrukwekkend.’
Ultieme vakantie ‘Suriname. Dat land staat al lange tijd bovenaan mijn
lijstje. Er wonen zoveel Surinamers in Nederland en het land is zo ver-
bonden met Nederland, dat ik het graag wil leren kennen. En ik ben
benieuwd naar het contrast tussen Paramaribo aan de ene kant en het
oerwoud aan de andere kant.’ 

Stijn Verbruggen (31), onlangs door de VNG gekozen tot
Jong Gemeenteraadslid van 2007
Deze zomer ‘Ga ik niet op vakantie. Want ik ben twee maanden
geleden vader geworden van een prachtige dochter, Roos.
Misschien gaan we wel af en toe een dagje op stap met de kleine.’
Mooiste reis ‘Naar Zuidoost-Azië. Na mijn afstuderen heb ik daar
een halfjaar lang rondgetrokken. Prachtig, ik ga graag nog een keer!
En vorig jaar ben ik tien dagen op huwelijksreis naar de Malediven
geweest. Ook heerlijk, maar daar hou ik het geen drie weken vol!’
Ultieme vakantie ‘Koh Jum, een prachtig Thais eilandje. We zijn er
een aantal keer geweest. Het is erg authentiek en rustig, en nog
niet zo toeristisch. Boven is het er heerlijk weer en heb je er een
prachtig uitzicht op zee. Echt genieten! Inmiddels hebben we er
zelfs vrienden. Als mijn dochtertje zo rustig en lief blijft als ze nu is,
gaan we met kerstmis wéér.’

Femke Stolker (33), fractievoorzitter van de PvdA in Delft
Deze zomer ‘Gaat een lang gekoesterde wens van mij in vervulling.
Ik ga namelijk de Pennine Way lopen in Engeland. Dat is een wan-
deltocht van 416 kilometer en daar doe je een maand over. Ik ga
een week, dus doe maar een deel daarvan. Ik wil dit al mijn hele
leven maar heb nooit iemand kunnen vinden die met me mee wilde
gaan. Dit jaar heeft een vriend van me aangeboden mee te lopen.
Met tent en gasbrander gaan we op pad!’
Mooiste reis ‘Mijn wandeling van Lapland naar Zweden twee jaar
geleden. Drie weken hebben we erover gedaan, met een groep van
veertien mensen. Het was fantastisch mooi. We trokken van berg-
hut naar berghut en dat was maar goed ook, anders waren we ver-
slonden door de muggen.’
Ultieme vakantie ‘De Pennine Way lopen. Omdat ik hem dit jaar
niet helemaal kan lopen, ben ik nog op zoek naar iemand om hem
af te maken... Geïnteresseerde partijgenoten zijn bij deze uitgeno-
digd!’

Ruben Zandvliet (21), interim-voorzitter van de JS
Deze zomer ‘Ga ik Spaans leren in Spanje. Het is een wereldtaal en
ik wil volgend jaar naar Latijns-Amerika. Na de Spaanse les ga ik
nog een week zeilles geven in Zeeland.’
Mooiste reis ‘Naar Canada op mijn vijftiende. Ik werd uitgenodigd
door mijn neef om bij hem op bezoek te komen. Ik mocht helemaal
alleen op reis. We zijn toen ook een paar dagen in Amerika geweest.
Mijn neef moest daar werken en ik kon overdag helemaal alleen op
stap en doen wat ik wilde. Bijvoorbeeld ’s middags én ’s avonds bij
de Mc Donalds eten…’
Ultieme vakantie ‘Een stedentrip. Ik ben niet zo van het op een
camping staan en aan het strand liggen.’

Nog even en dan is het zover: vakantie! Trekt u er ook op uit? Neemt u het vliegtuig naar een exotische

bestemming, slaat u uw tent op in de Pyreneeën, of wordt het een fietsvakantie in eigen land? Rood vroeg naar de

vakantieplannen en -ervaringen van vier rasechte PvdA’ers. En biedt u bovendien een zonnige cocktail aan. Santé!

Tekst Michiel Reijnen Illustratie CoverMechanics

Vakantie!

RED LIMES
Pak een whiskyglas en vul dat met drie ijsblokjes. Schenk hierover 1/3 deel
rode wodka (Petrikov Red) en vul aan met 7-Up. Voilà!
Garnering is niet noodzakelijk. De kleur van de Petrikov Red zorgt voor een
spectaculair effect. Cocktail in stijl? Overgieten in flûte of platte coupe! (DW)

binnenkort
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Het rapport van de Commissie Vreeman

Een bericht aan onze partijgenoten luidt de ondertitel van De Scherven opgeveegd, het langverwachte rapport van de

Commissie Vreeman over de toestand van de partij en de verloren verkiezingen van november 2006 en maart

jongstleden. Het rapport opent met tien uitvoerige opdrachten aan de partij. Die opdrachten gelden niet alleen de

landelijke partijtop; ze zijn ook bedoeld voor de afdelingen, gewesten, werkgroepen en kenniscentra.

Stevige kritiek, maar ook opbouwend advies:

‘Versterk de  
eigen kracht’

De Commissie Vreeman presenteerde
begin juni jongstleden haar langver-
wachte rapport in de Pulchri Studio, de

deftige kunstenaarsvereniging uit het midden
van de negentiende eeuw aan het Lange
Voorhout in Den Haag. De Tilburgse burge-
meester Ruud Vreeman, oud-partijvoorzitter en
voormalig Tweede-Kamerlid, werd omringd door
de leden van zijn commissie. Dig Istha,
communicatie-expert en lid van de commissie
van Ruud Vreeman, leidde de bijeenkomst
behendig. Interim-partijvoorzitter Ruud Koole,
politiek leider Wouter Bos en de fractietop van
de PvdA in de Tweede Kamer – Jacques Tichelaar
en Mariëtte Hamer – hadden enkele dagen
tevoren het rapport kunnen inzien en hun
reacties al op papier gezet.

De verloren verkiezingen en de toestand van de
partij in het land hadden het zelfvertrouwen van
de PvdA ondermijnd. Inhoudelijk opgejaagd door
eerst de Fortuynrevolte, en nadien door de ont-
wikkeling van de SP en Jan Marijnissen, bleek de

voorbije anderhalf jaar ook de organisatie van de
PvdA in campagnetijd ondermaats. De inhoude-
lijke vernieuwingen van de PvdA in de afgelopen
jaren bereikten de kiezers niet. Zou het rapport
schuldigen aanwijzen en vertellen hoe dan wel?

MEER DAN EEN LEIDERSCHAPSCRISIS
Ruud Vreeman liet er aan het einde van zijn inlei-
ding geen misverstand over bestaan. De verant-
woordelijkheden over de verloren verkiezingen
en de malaise in de partij zijn veel meer dan een
leiderschapscrisis. Hij refereerde aan de WAO-
crisis met Wim Kok in 1991. ‘Toen werd de posi-
tie van onze toenmalig partijleider en vice-pre-
mier door de partij fel bekritiseerd en stonden
we er ook slecht voor. We waren de vierde partij.
D66 was in de peilingen groter dan de Partij van
de Arbeid. Het sociaal-liberalisme was destijds
de dominante stroming. Er werd openlijk
gesproken over de vraag of de sociaal-democra-
tie de 21ste eeuw wel zou halen. Die stemming is
nadien omgeslagen; daarmee zie je de korte cycli
waarin de politiek zich ontwikkelt.’

Tijdens de WAO-crisis in 1991 werd er luid, en
minder luid, groepen om het aftreden van Wim
Kok. ‘Wanneer die roep zo hard klinkt,’ zegt
Vreeman, ‘wordt bij mij op zo’n moment een
tegenovergestelde reactie opgeroepen. Uit dit
rapport blijkt dat het simpelweg vervangen van
een politiek leider de problemen van de partij
niet oplost. Er moet veel meer gebeuren.
Daarom opent dit rapport met tien opdrachten
aan de partij.’ (zie kader)

HET ‘CLUBGEVOEL’ VERSTERKEN
De Commissie Vreeman wil, zo blijkt uit haar
eerste opdracht, dat de partij in haar politieke
praktijk nadrukkelijker beginselen van de sociaal-
democratie verbindt met beleid. ‘Versterk de ide-
ologische hechtheid en het ‘clubgevoel’ binnen
de partij door vier thema’s tot de ruggengraat
van het debat te maken: sterk (economie, arbeid,
ondernemerschap), sociaal (verzorgingsstaat en
publieke sector, integratie, grote steden, gelijke
kansen), groen (klimaat, energie, ruimtelijke
ordening) en internationaal (Europa, transatlan-
tische en Noord/Zuid-verhoudingen). Drie
vraagstukken verdienen topprioriteit: herstel van
vertrouwen in de (semi-)publieke sector; een
adequate rechtsorde van de arbeid en ordening
van de economie; de nieuwe sociale kwestie die
draait om de verhoudingen tussen oude en nieu-
we Nederlanders.’

ORGANISATORISCHE KOERSWIJZIGING
Dat inhoudelijke debat moet worden gekoppeld
aan een organisatorische koerswijziging.
De partij – landelijk, maar ook en vooral in de
afdelingen – moet zich in haar werkwijze aan-
zienlijk verbreden en verdiepen. Het zoeken,
aanspreken en scholen van (politiek potentieel
onder de) leden moet een continue proces

Tien opdrachten aan de partij
1. Zet in op een krachtiger koppeling tussen beginselen en beleid.
2. Neem afscheid van zowel verambtelijkte als overhaaste manieren van rekrutering.
3. Kies kandidaat-volksvertegenwoordigers om hun politiek inhoudelijk gewicht.
4. Maak verkiezingsprogrammacommissies krachtig.
5. Schep voor verkiezingscampagnes een heldere organisatiestructuur.
6. Voer ‘permanent’ campagne.
7. Zorg dat het partijbureau goed functioneert.
8. Verdeel verantwoordelijkheden op basis van vertrouwen.
9. Versterk waar we sterk in zijn.
10. Beoefen politiek met passie.

#Rood 04-2007 F3  22-06-2007  08:48  Pagina 28



Tekst Jan Schuurman Hess actueel

worden en de campagne mag eigenlijk niet meer
stilvallen. Bovendien moet de PvdA af van het
bestuurdersimago en moet politiek met passie
en authenticiteit worden bedreven.

FOUTEN OP BESLISSENDE MOMENTEN
In een uitgebreide analyse wordt brandhout
gemaakt van de voorbije campagne. De kritiek in
De Scherven opgeveegd raakt de partijorganisatie,
de campagneleiding – die als volstrekt chaotisch
en onoverzichtelijk wordt beschreven, maar ook
de positie van de lijsttrekker, die op beslissende
momenten fouten heeft gemaakt. Wouter Bos
maakte in zijn reactie duidelijk dat hij de verant-
woordelijkheid voor de gemaakte fouten op zich
neemt en zei verder: ‘We hebben een herkansing
en moeten overal waar we als PvdA’ers zichtbaar
zijn, laten zien dat we niet bang zijn om verant-
woordelijkheid te nemen, dat we hard werken
om het leven voor heel gewone mensen een
stukje beter te maken. Dat we echte, herkenbare,
moderne sociaal-democraten zijn. Die de
dagelijkse modder van het stapje voor stapje
vooruitgang boeken verkiezen boven het pluche
van de oppositie.’

VERSTERK DE EIGEN KRACHT
Hoewel de analyse van de verloren verkiezingen
hard is, wordt het rapport gekenmerkt door een
opbouwende toon. Versterk de eigen kracht, zo
benadrukt de commissie in haar rapport. ‘Het

probleem van de partij is niet haar bonte achter-
ban van mensen met uiteenlopende posities,
oriëntaties en vooruitzichten. Sterker nog, die
variëteit vormt de essentie en de kracht van een
brede volkspartij (…). Het is nodig om het club-
gevoel te revitaliseren, het potentieel van slapen-
de leden aan te boren, ex-leden te inspireren
terug te keren en nieuwe leden te winnen.’
Volgens Ruud Vreeman heeft de Partij van de
Arbeid, met strategische posities in het kabinet
en in de verschillende colleges, volop kansen om
het zelfvertrouwen te herstellen. ‘Je ziet in de
beweging in de Partij een terugkeer naar de
sociaal-democratische wortels. Daarmee kunnen
we met onderwerpen als onderwijs, wijken en
integratie echt laten zien wie we zijn, en waar-
voor we staan. Ik hoop dat we met dit rapport de
balans hebben opgemaakt van een ontwikkeling
en dat we de defensieve periode kunnen afslui-
ten.’

EIGEN GEZICHT TONEN
Hoewel de PvdA door haar positie binnen het
kabinet, in provinciebesturen en in steden en
gemeenten veel kansen heeft om haar waarde en
kracht te laten zien, zal het herstel van de partij
niet vanzelf gaan, voorspelt de Commissie.
‘Besef tegelijkertijd dat de partij (…) niet auto-
matisch herstelt van de klap die zij bij de verkie-
zingen van 22 november 2006 heeft gekregen;
kiezers zullen de PvdA niet zomaar belonen voor

het feit dat het kabinet doet waarvoor het is aan-
gesteld, namelijk verstandig beleid voeren. De
partij moet haar eigen gezicht tonen, durven
contrasteren met andere partijen en blijk geven
van de moed om bij de uitvoering van het
coalitieakkoord scherp aan de wind te zeilen, in
parlement en kabinet.’

POLITIEK MET HARTSTOCHT
‘Als iets duidelijk is geworden bij de verkiezingen
van de afgelopen jaren, dan is het wel dat men-
sen passie, authenticiteit en strijdlust meer waar-
deren dan tactiek en strategische manoeuvres.
Op alle bestuurslagen van lokaal tot Europees
geldt: politiek is geen marketing en een politicus
moet meer in huis hebben dan management-
kwaliteiten. Politici moeten hun betrokkenheid
bij maatschappelijke problemen tonen, com-
plexe ontwikkelingen duiden, mensen inspireren
en het voortouw durven nemen. De PvdA heeft
een lange traditie van dit soort politieke gedre-
venheid: de wil om de wereld te verbeteren. Die
traditie leeft voort, ook onder de 60.000 leden
die de partij verenigt. Koester die leden. Maak
goed gebruik van hun collectieve denk- en werk-
kracht. En beoefen het politieke vak, van dag tot
dag, met hartstocht.’

In een reactie op het rapport, na de presentatie
in het Haagse Pulchri, zeggen interim-partij-
voorzitter Ruud Koole, fractievoorzitter Jacques
Tichelaar en vice-fractievoorzitter Mariëtte
Hamer dat ze hopen dat het rapport van de
commissie écht begrepen wordt als een
opdracht aan de partij om de sociaal-demo-

cratische waarden en beleid met elkaar te ver-
binden. ‘In iedere afdeling zou het rapport

besproken moeten worden,’ verklaarde
Ruud Koole. ‘Val niet terug op alleen

maar pragmatisme. Maak van scho-
ling en rekrutering een permanent

proces. Koppel de uitvoering van
het beleid aan onze beginselen

en laat zien dat we staan
voor solidariteit en

emancipatie.’ 
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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 verduide-
lijkt. De winnaar ontvangt  het boek De uitdaging van het populisme
van Arie van der Zwan. Voor het serieuzere werk, zo na de vakantie.

Stuur uw oplossing vóór 11 september 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.3 is Anja Segers uit Delft. Het
onderschrift : ‘Wat jammer dat we
geen dames aan tafel hebben.... Hoe
komen we nu aan koffie?’ werd door
de redactie het meest origineel bevon-
den. Het werkelijke onderschrift luid-
de: Onderhandelaars Balkenende, Bos
en Rouvoet bij informateur Wijffels om
tafel.

Breinbreker 17
HORIZONTAAL: 1+1 verticaal. Nooit meer alleen thuis en op de zaak
volgens het kabinet (5+6+5+5); 6. Blijk van waardering op rijm (3);
8. Bewindspersonen op wacht (15); 10. Reeds ginder op die plek (6);
11. Hamertje-tik-speler uit de 15e eeuw (6); 14. Hij is een kei in algebra
(11); 17. Deze koning bevindt zich ook wel eens aan de grond (5);
18. Hij vertelt het op zijn Madame Tussauds (8); 19. Niemand op visite
vragen; 21. Zie 4 verticaal; 23. Samen geven we die dames een zetje (7);
24. Officier van justitie gaat overstag (2); 26. In een vloek en een zucht
krijgt hij het heen en weer (3); 28. Niet vanzelfsprekend (14); 31. Gaat
vaak samen met een maar (4).
VERTICAAL: 1. Zie 1 horizontaal; 2. Kabinetsadvies (12); 3. Regel van
Meden en Perzen (3); 4+12 horizontaal. Vreemd peultje (4+7); 5. Verdeelt
Amsterdam in oost en west en voor en tegen (12); 6. Van grond ontdoen
(9); 7. Ooit instemming (4); 9. Huwelijk op afstand (10); 12. Deze 2e
noot staat in je e-mail antwoord (2); 13. Niet te vergelijken met appels
(5); 16. Engels-Japans bordspel?(2); 18. Heb je dit op je brood dan heeft
het varken geen poot meer om op te staan (7); 20. Hier heeft Wouter zijn
hand op liggen (4); 21. Ondeugend biertje (5); 22. Niet slim (5); 23. Een
spaarlamp kan een hoop schelen (4); 25. Valt van het dak bij hoge tempe-
raturen (3); 27. Uitroep van een gek (2); 29. Gelegd door Columbus (2);
30. Bijna de hoogste noot (2). 

Stuur uw oplossing vóór 1 september a.s. naar PvdA, redactie Rood,

Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. De winnaar ontvangt het boek

Verloren slag van Frans Becker en René Cuperus (red.) over de PvdA

en de verkiezingen van 2006. Voor de nodige diepgang na al die

weken aan het zwembad.

DE PRIJSWINNAAR VAN DE BREINBREKER IN HET VORIGE

NUMMER IS: Piet Ruiter uit Heerenveen. Hij ontvangt binnenkort

een prachtig PvdA T-shirt voor zomerse dagen.

varia

OPLOSSINGEN BREINBREKER 16: Horizontaal: 1. Salonsocialist; 8. O.R.; 10. Heidens
karwei; 11. Eenheid; 12. Wetje; 15. Hen; 18. Naar; 19. U.L.; 20. Exprespost; 23. Wave; 25. Rijk;
26. Enorm (5); 28. Bijtring; 29. A.P; 32. Monoloog; 34. Loo; 35. Etmaal; 38. Bandopname; 40. A.R.;
41. Autoverzekering.   Verticaal: 1. Schijnhuwelijk; 2. Leiden; 3. Niet Nix; 4. Oostenrijk; 5. Aart;
6. Ideeënstroom; 7. T.O.; Regeringsploeg; 13. T.A.T.; 14. Ja; 16. Elan; 17. Op zijn gemak; 20. Eer;
21. P.R.; 22. E.K.; 24. Volmaakt; 27. Man; 30. Polo; 31. Loon; 33. Loper; 36. Tere; 37. Abri; 39. La.

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

Onlangs kwam het boek Dat hoort u mij
niet zeggen van PvdA’er Sanderijn Cels uit.
Cels is zelfstandig beleidsadviseur in Den
Haag. Daarvoor was ze voorzitter van

Kabinetonline, een
denktank voor over-
heid en ‘informatie-
samenleving’, en
hoofdredacteur van
de politiek-satirische
website Stemhok.
Cels schreef nog
meer boeken: Grrls!,
De Keukenprinses en
Wat jij wilt, schat.

Dat hoort u mij niet zeggen is volgens Cels
bedoeld ‘als een praktische introductie
voor iedereen die naar het nieuws kijkt en
zich afvraagt waarom politici zich soms zo
eigenaardig presenteren. En dat doen ze
maar al te vaak.’ Ze legt uit hoe politici
vaak een ‘frame’ gebruiken om hun uitin-
gen in een bepaald kader of perspectief te
plaatsen zodat wij er een bepaalde beteke-
nis aan toekennen. Ze draagt het boek dan
ook op aan George W. Bush, omdat de
enorme vlucht die het ‘framen’ volgens
haar genomen heeft, vooral aan hem te
danken is: ‘Wij winnen in Irak. We zullen
winnen. Wij moeten winnen. Wij zijn aan
het winnen.’

Het boek probeert de geheimen van de
presentatie van politici bloot te leggen: de
eerder genoemde ‘frames’ die ze gebrui-
ken, de strategische woordkeuze en de
trucjes die ze uithalen met beeld. Hoe
proberen politici onze interpretatie te
sturen? Het is leuk om over de talloze
voorbeelden te lezen die Cels hiervan geeft.
Maar Cels’ uitleg daarbij is niet erg opzien-
barend. Als een politicus met een baby’tje
poseert weet de gemiddelde lezer of kijker
ook wel dat hij dat doet om positief over te
komen. Bovendien wordt er weinig gezegd
over de effectiviteit van het ‘framen’; we
lezen welke bedoelingen de politici hebben
met hun uitspraken, maar hebben ze ook
het beoogde effect? Toch, om de bekendste
‘frames’ zo op een rijtje te zien staan is
best leuk. En misschien kunnen sommige
politici er nog wat van leren. (OR)

Sanderijn Cels - Dat hoort u mij niet zeggen.
Hoe politici u de werkelijkheid voorspiegelen,
uitgeverij Bert Bakker, ISBN 978 90 351
31125, prijs 16,95 euro, 248 pagina’s
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Vorige maand verscheen het rapport van de commissie Vreeman over
het zetelverlies bij de laatste verkiezingen. Ik ben blij met dit rapport en
accepteer mijn verantwoordelijkheid voor de in de campagne gemaakte
fouten. Ik accepteer ook de verantwoordelijkheid om er met het
partijbestuur voor te zorgen dat we de aanbevelingen uitvoeren. 
De commissie adviseert door te gaan met de vernieuwing van de PvdA.
Immers, het is te gemakkelijk om bij de analyse van de verkiezings-
nederlaag alleen maar te kijken naar fouten in de campagne. Het zegt
ook iets over het onvoltooide proces van vernieuwing. Over hoe we tal
van standpunten hadden maar de rode draad onzichtbaar bleef. 
De PvdA staat nu voor grote uitdagingen. Resultaten boeken, de
diversiteit en kracht van de achterban benutten, het verhaal verder
uitbouwen en werken vanuit zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen dat stoelt in
de wetenschap dat we in een pracht van een traditie staan en dat we in
gemeenten, provincies en het kabinet tal van mensen hebben die wat
voor elkaar kunnen krijgen: de kansen liggen voor het grijpen.
In de eerste drie maanden hebben we in dit kabinet resultaten geboekt
waar we jaren voor vochten en die nooit mogelijk waren. Resultaten voor
WAO-ers, asielzoekers en huurders. Daar gaan we mee door. Ahmed

Aboutaleb haalt samen met de gemeenten 100.000 mensen uit de
bijstand, Ella Vogelaar haalt de hysterie uit het integratiedebat, Bert
Koenders zet Afrika op de kaart, Jacqueline Cramer werkt aan een
koploperspositie voor Nederland op het gebied van schone en zuinige
energie, en dan heb ik het over zoveel collega’s in het kabinet, de Kamer,
de gemeente en de provincie nog niet eens gehad.
We hebben een unieke herkansing gekregen om aan onze
herkenbaarheid te werken. Door overal te laten zien dat we niet bang
zijn verantwoordelijkheid te nemen, dat we een emancipatiepartij zijn,
dat solidariteit voor ons niet bij de landsgrenzen ophoudt. Dat we
herkenbare, moderne sociaal-democraten zijn. Die de dagelijkse modder
van het stapje voor stapje vooruitgang boeken verkiezen boven het
pluche van de oppositie. Omdat de mensen voor wie we het doen daar
uiteindelijk het meeste aan hebben.
Met passie en hard werken zijn we eerder tegenslagen te boven
gekomen. Met dank aan de commissie Vreeman en met een knipoog
naar onze traditie is dat ook wat we nu gaan doen. Voorwaarts! Maar
niet vergeten!

Wouter Bos, Partijleider

Foto Hollandse Hoogte

De volgende Rood verschijnt in oktober

column

Voorwaarts!
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