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Sterk en sociaal

Agnes Jongerius: 
De schaduwzijde van de vooruitgang

Paul de Beer: ‘We hechten te veel 
belang aan verdere welvaartsgroei’

Ahmed Aboutaleb (46),staatssecretarisSocialezakenenwerkgelegenheid

Ahmed Aboutaleb:

‘We moeten meer 
 en langer werken’

t h e m a n u m m e r  a r b e i d



2RooDmei2008 mei2008RooD3

De rode loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die normaal 
gesproken achter de schermen werken. Deze keer: 
Gerard Verspuij, gemeenteraadslid in Den Haag en sinds een 
halfjaar ook betrokken bij het ombudswerk in deze stad.

Hij is een doener die ‘het sociale gezicht 
van de PvdA, ook buiten het stadhuis, 
wil laten zien aan de kiezers. De partij 
is zichtbaar via een maandelijkse “Rood 
op straat” waarin we als Haagse PvdA 
op een vaste hoek staan en zo een 
aanspreekpunt zijn voor het winkelend 
publiek. En sinds een halfjaar zijn we 
aanspreekbaar via het ombudswerk.’

GerardVerspuijvindtdathetombudswerkbijde
PvdApastomdat‘heteensociaal-democratische
traditieisomoptekomenvoorderechtenvan
mensen.Ookhelpthetombudswerkdepartij,
jeweetwaterleeftonderdemensenenjegeeft
invullingaanhetsocialegezichtvandepartij.De
mensenindestadverwachtennogaltijddatde
PvdAsocialerisdananderepartijen.´
Hetombudsteamheefttwaalfledendieinkorte
tijdaldertigzakenhebbenbehandeld.‘Erzijn
zakendielokaalafgehandeldkunnenwordenvia
eenwethouderofdoorsimpelwegmensende
wegtewijzenbinnenhetwoudvanpapierenen
instanties.Anderedossiers,zoalsdewetgeving
rondomhuisuitzettingen,moetenlandelijkaan-
gepaktworden,datdoenweinsamenwerking
methetombudsteamindeTweedeKamer.’
Datjenietaltijdeenprobleemkuntoplossen
beseftGerard:‘Webelovenaanmensendatwe
onsbestgaandoen,maardatwenietskunnen
garanderen.Bijechtearmoedevraagstukken
kunjenietveelmeerdoendanluisterenen
doorverwijzen.’Verspuijvindtluisterensowieso
belangrijk:‘Luisteren,maarjeookinlevenen
ervoorzorgendatiemandsprobleemnietjouw
probleemwordt,anderskunjeditwerkniet
meerdoen.’
Overdeandereombuds-teamledenzegt
Verspuij:‘Jeprobeertmensenookopspeciali-
satieopeenzaaktezetten.Afhankelijkdaarvan
wijsjezakentoe.Wewerkeninteamsvantwee
mensendiegoedmetelkaarkunnenwerken
enelkaaraanvullen.Nooitalleen,hetzijnvrij-
willigers,daarmoetenwezuinigopzijn.’

Er is ook een landelijk ombudsteam actief. 
Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact 
opnemen met Vera Smits via het telefoon
nummer 070 – 31 82 742. 

‘Zuinig zijn op 
de vrijwilligers’

Tekst TanjaBroere
Foto TessaPosthumadeBoer derodeloper

Partijgenoten,
Enkelewekengeledensprakikopde1mei-viering.
Dédagwaaropwijdestrijddiegeleverdisvoorde
achturigewerkdag,fatsoenlijkearbeidsvoorwaarden
enomstandigheden,herdenken.
Hetbelangvandezestrijdisonverminderdactueel.
Arbeidisdekerntaakvandesociaaldemocratie.Dat

wasvroegerzoendatisnunietanders.DePvdA,ontstaanuitdestrijdom
eenrechtvaardigepositievandearbeidersklasse,hoortzichteallentijdeninte
zettenvoorkwalitatiefhoogwaardigearbeid.Voorgoedearbeidsverhoudingen.
Voorarbeidalsmotorvanemancipatieenverheffing.Vanuithaartraditiestaat
desociaaldemocratiedaarbijpalvoordeuitgangspuntenvanzekerheiden
rechtsbescherming.Doorgarantievanfatsoenlijkewerkomstandigheden.Door
socialezekerheidbijziekteofwerkloosheid.Doorbeschermingtegenonge-
rechtvaardigdontslag.Hetuitgangspuntparticipatieiseveneensvangroot
belangvooronssociaaldemocraten.Wienietkánwerken,moetzichverzekerd
wetenvaneensociaalvangnet.Maargeenrechtkanzijnwaarplichtontbreekt.
Wantalleendoordeplichttotparticipatievanhendiekunnen,houdenwehet
rechtopsolidariteitvoorhendieonverhooptuitvalleninstand.
Dehuidigesamenlevingwordtechtergeconfronteerdmetnieuwevraagstuk-

kenrondomarbeidwaardesociaaldemocratieeenantwoordopmoethebben.
Indediscussieoverhetontslagrechtwasdathetvraagstukvandeverhouding
tussendegewensteflexibiliteitenzekerheid.Maarerzijnernogveelmeer:
Hoezorgenweervoordateendrukkebaantecombinerenblijftmetopgroei-
endekinderen?Hoezorgenwedat55-plussersenmensenmeteenhandicap
nietonnodiguitgeslotenwordenvandearbeidsmarkt?Hoezorgenweervoor
datwerknemersdekanskrijgen,énnemen,omhunkennisenvaardigheden
continubijtespijkeren?En,last but not least,hoedragenwezorgvooreen
eerlijkeinkomensverdelingenbestrijdenwezelfverrijkingaandetop.Vooreen
partijdiehaaroorsprongvindtindestrijdvoorfatsoenlijkearbeidsvoorwaar-
denenomstandighedenzeerwezenlijkevragen.Mijnpartijbestuurheeftarbeid
enparticipatiedanooktothétthemavanhetaanstaandecongresverheven.
Dekomendewekenzullenwijmetudebatterenoverdezevraagstukken.De
uitkomstenzullenwordenneergelegdineenresolutievanhetpartijbestuur
ophetcongres.Eenresolutiewaarinwijdefractieenonzebewindspersonen
oproepenzichinhunwerktevergewissenvandevertalingvanonzeuit-
gangspuntennaardetoekomst.Omdatdezevanonverminderdewaardezijn.
Gisteren,vandaagenzekermorgen!

Lilianne Ploumen
voorzitter@pvda.nl,www.lilianneploumen.pvda.nl
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U  Kijk voor meer reacties op www.pvda.nl > forum

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. 

(Deredactiebehoudtzichhetrechtvoorbrievenintekorten.)

‘Ikschrikeenbeetjealsikleesdatdemeestemenseneenboycotonzinvin-
den.Alsiktochvanéénpartijenhaarledenverwachtdatzijeenstatement
“voordegoedezaak”zoudenwillenmaken,danishetwelvandePvdA.
DeverkramptheidvandereactievanChinaenhetfeitdatdeChinezennu
weeringesprekgaanmetdeDalaiLama,gevenaandatChinagevoelig
isvoorsignalenvanbuitenaf.Wemoetendezesignalendanookblijven
geven.Hetboycottenvandeopeningsceremonieisnietmeerdaneen
extrasignaal.Enishetargumentdatwejarennietshebbengedaan,Tibet
indekouhebbenlatenstaan,noueenredenomniksmeertedoen?’

SamenstellingMichielReijnenFoto’sDeBeeldredaktie

‘Buitengewoon hypocriet’

Geert van der Varst(28,Leiden),studeertpoliticologieenis
voorzittervandeLeidseuniversiteitsraad.

In het PvdAforum drie opmerkelijke meningen van PvdA
leden over een actueel en relevant onderwerp.  Bezoekers 
van de site konden reageren op de stelling: ‘om een 
statement te maken tegen de mensenrechtenschendingen 
in china moeten nederlandse politici de openings
ceremonie van de olympische Spelen boycotten.’

‘HetIOCverdedigdedekeuzevoorPekingmethetargumentdat
Chinesepoliticimeerincontactmetdebuitenwereldzoudenmoeten
treden,watwinstzouopleverenvoordemensenrechtensituatie.Niet
dus.DereactievanhetIOCisvanhetsoort:“Hetisonsfeestendat
latenwenietverstorendoorliedenmeteenpolitiekeagenda.”Duidelijk
isechterdatdeChineseregeringdeOlympischeSpelenvoorpolitieke
doeleindengebruikt,maarhetIOCsluitdaarvoordeogenenweigert
publiekstellingtenemen.Ishetdaaromgeentijddatnationaleoverhe-
denzichconsistentermetsportenhetIOCbezighoudenenmindereen
speelbalzijnvansportbobo’s?EnmoetdeNederlandseoverheidhierbij
eenvoortrekkersrolspelen?Datiseenzinvollerediscussiedandebete-
kenislozehypeovermogelijkeboycotvandeopeningsceremonie.’

Arnoud Schoondorp(63,DenHaag),wasbedrijfsjurist

‘Betekenisloze hype’

Eveneenmedelevendereactieopdeingezon-
denbriefvandeheerDeBaatAmsterdam en 
de auto inhetaprilnummervanRood.Zomaar
auto’svaneenbepaaldeouderdomwerenuit
destadiswelergkortdoordebocht.Onze
zoonisdetrotsebezittervaneenChevrolet

vanmeerdan25jaaroud.Iedereenzaldenken
datheteenoudstinkendenbenzineslurpend
dingis.Foutje:ditoudjerijdtoplpgenvervuilt
dusveelminderdaneenkleinautootjevan
eenpaarjaaroud.

Leen v.d.Linde

‘Eenboycotvandeopeningisbuitengewoonhypocriet.Wezijnaljaren-
langintensiefaanhethandelenmetChina,toenhoordejeniemand
overhetstoppenvandehandelomdemensenrechtenteverbeteren.
Endanzounueensportevenementwelaanleidingdaartoegeven?
Mensenrechtenkunnenniethooggenoegopdeagendastaan,maarals
wedeOlympischeSpelengaanboycotten,dangraagookgeenChinees
speelgoedmeerbijBartSmitenNederlandsebankeninPeking.Zolang
wedatnietwillen,moetenwenietineensgaanklagenalsereensport-
evenementgehoudenwordt.’

HetBelastingplan 2008bevateendetail,waardoordemeestkwetsbareburgerserin2009enlater
flinkopachteruitzullengaan.Defiscaleaftrekvanbuitengewoneuitgaven–waaronderdeaftrek
vanziektekosten–komttevervallen.Grotegroepengehandicaptenengepensioneerdenzul-
lenmetmindergeldmeerkostenmoetenbetalen.Datisnietverenigbaarmethetafgesproken
inkomensbeleidvandecoalitie.HetkabinetBalkenende-IVbeloofdeinhetcoalitieakkoord(pag.26
envolgende)eenevenwichtigeinkomensontwikkeling.Decoalitiezouinhetbijzonderaandacht
hebbenvoorhetreëelbesteedbareinkomenvanhuishoudens.Hetkabinetbeloofdetelettenopde
vastelastendiesamenhangenmetwonen(huur),zorgenkinderenendedaaropgeëntetoeslagen.
Bijzondereaandachtzouerzijnvoordesituatievanchronischziekenengehandicapten.Detege-
moetkomingvoorbuitengewonelastenzoubeterophenwordentoegesnedendoordievoorziening
overtehevelennaardewetmaatschappelijkeondersteuning(WMO).Hetafschaffenvandefiscale
aftrekvanbuitengewoneuitgavenheeftopmeerderemaniereneffectophetreëelbesteedbare
inkomen.Zonderdeteruggaveinkomstenbelastingishetbesteedbareinkomenkleiner.Daarnaast
zalhetverzamelinkomenhogerzijndanvoorheen.Datverzamelinkomenisbijveelrijksregelin-
gen–zoalshuur-enzorgtoeslag–nujuistdemaatstafvoordedraagkracht.Deoptelsomvan
minderinkomenenhogerehuurlastenvarieertvan¤600tot¤1.200perjaar.Deregeringdenkt
aaneencompensatievan¤100tot¤400perjaar.Datis¤500tot¤800minderdanhetverlies
aaninkomenendehogerewoonlasten.Hetreëelbesteedbaarinkomenvangepensioneerdenen
arbeidsongeschiktenzalzoachteruithollen.
Hetvoornemenvanhetkabinetstrooktnietmetdebeloftenuithetcoalitieakkoord.Degemeenten
kunnenalvasthunborstnatmaken.Erkomteennieuwedoelgroepaanvoorhetarmoedebeleid:
bejaardenenarbeidsongeschiktenmeteeninkomenietsbovenhetminimaalinkomen.

John van der Pauw, PvdAAlmere 

Doelgroep armoedebeleid groter

cartoonPeterPontiac

Jeroen Top(41,Amsterdam),werktbijdeBelastingdienstJeroen Top(41,Amsterdam),werktbijdeBelastingdienst

PvdA forumbrieven

Hart
HethartvandePvdAkloptnietinhetkabinet,
daarmisthetinmijnogenbezieling.Ookklopt
hethartnietindeTweedeKamer.IndeEerste
Kamerzieiknetzomineenhartkloppen,even-
alsophethoofdkantoor.Hethoofdbestuurzou
welhethartwillenzijn,maarhelaas,daarklopt
hetookniet.
Indeprovincievoelikeenlichteklop,daarzit
levenin,maardanhebjehetookwelgehad.Het
echtehartvandePvdAzijndeafdelingen,daar
werkenmensenmethartvoordezaak.Ikzieeen
aortadoordePvdAlopenmetinhetmidden
deafdelingenalskloppendhartenaanbeide
kantenvandeaortabloedtdePvdAdood.Het
isjammer,maarhetisnietanders.DePvdAwil
graageenlandelijkepartijzijn,maardeplaat-
selijkeafdelingenenregionalegewestenzoals
ParkstadLimburgzijnhethartvandePvdA.
Wehebbengeenpolitiekleidernodig,maareen
bekwamecardioloogdieervoorzorgtdatheel
dePvdAweergaatkloppen.Ikzouhemofhaar
willenaanradenomhetkostbarebloedvande
afdelingenlangzaammaarzekerdoordeaderen
testurennaardieplekkendienunogbloedeloos
ronddwalenindieaorta.
DePvdAishetwaardomweereenpartijte
worden,waarmengraaglidvanisenwaarde
aortatransparantdoorhetdagelijkselevenvan
demenseninNederlandstroomt.Erisnogveel
werktedoen!

Klaas van Eijbergen

‘Statement voor de goede zaak’

Amsterdam en de auto



6RooDmei2008 mei2008RooD7

interview

O
pdedagdatikAhmedAboutaleb
bezoek,staatVerdonkbijMaurice
deHondop21enWildersop14
zetels.‘Wezittenineensfeerwaarin

eenpartijengroteledentallenernietpersetoe
doen,’zegthij,‘eneenpersoonlijkheidscultus
alvoldoendeisomeenmassainbewegingte
krijgen.VerdonkenWilderswillenonsmethun
conservatieveverhalendoengelovendatzij
alleendepijnvandesamenlevingwerkelijkvoe-
leneneralsenigenoplossingenvoorhebben.
Opdieoplossingenkanikzenietbetrappen,
maarzeslagenerindepijntemobiliseren.Als
PvdAmoetenwedaareensociaaldemocratisch
antwoordopvinden.’

cuLTuuRomSLAG
Hetonderwerpvanonsgesprekisarbeid.
Aboutalebmaakterzichalsstaatssecretaris
vanSocialeZakenenWerkgelegenheidinhet
kabinet-BalkenendeIVsterkvoorhetpercen-
tagevolwassenNederlandersdatwerkt,opte
voerenvan73naar80procent.Belevenweeen
cultuuromslagindePvdA?Devroegemarxisten
pleittenvoor‘hetrechtopluiheid’endehele
geschiedenisvandesociaaldemocratiestond
inhettekenvandebevrijdingvanarbeid:het
begonmetdeachturendagenpensioenop
65-jarigeleeftijd,laterkwamdevijfdaagsewerk-
weekenvervroegdeuittredingomstreeksde60
jaar.Ennu:méérwerken?
‘IkherinnermijhetakkoordvanWassenaaruit
’82,’zegtAboutaleb,‘ikwasnognietzolangin
Nederland.Datwastoeneendoorbraaknaar

herverdelingvanarbeid.Mensenmeteenvaste
baanzoudenmindergaanwerkenomjongeren
eenkansopeenbaantegeven,wantdejeugd-
werkloosheidwasheelhoog.Datwassolidari-
teittussendegeneraties:hetontlastenvande
ouderegeneratietenbatevandejongere.Maar
hetisverwordentoteenrecht,eenverworven-
heid,wemoetennueenbewegingdeandere
kantuitmaken.Eriseenenormeschaarste
aanarbeid,dejeugdwerkloosheiddaaltrap
enjongewerknemersmoetjezoekenmeteen
loep.Hetzouons,ookdevakbeweging,sieren
omzakelijkteoverdenkenofjemensenniet
moetbewegenommeerurentemaken.Dan
gaathetnietomwerkwekenvan50uur,maar
dekleinemargetussennu36enstraks38uur
moetbespreekbaarworden,wanterzijnchroni-
schemaatschappelijkenoden.Devergrijzende
samenleving,detoenemendelevensverwach-
ting,vraagtenormekostenaanzorg;jekunt
hetbudgetvanJetBussemakerbijwijzevan
sprekenzometvijfmiljardopplussen.Diezorg
concurreertooknogmetanderenoden,zoals
hetopleidenvanzoveelmogelijkmensenvoor
dekenniseconomie.Westellenterechthoge
eisenenwillennietmeermetzijnzessenin
eenziekenhuiszaaltjeliggen.Maardanmoeten
wezorgendatschaarsteaanarbeideenander
sociaaldemocratischeelementnietgaattegen-
werken:onzewelvaart.

STILLE REVoLuTIE
‘ErheeftdelaatstedecenniainNederlandeen
stillerevolutieplaatsgevonden:vrouwenzijnin

grotengetalegaanwerken.Datheeftonsgered,
ondermeerdoordebelastingenenpremies
diezeopbrengen.Maartegelijkverliezenwe
evenveelofmeermensendiegepensioneerd
worden.Die73procentisopEuropeesniveau
nietslechtmaarvolgensdeSER,inclusiefde
vakbeweging,gedijtdewelvaarthetbestals80
procentvandeberoepsbevolkingparticipeert
–dankunnenwedevoorzieningenbetaalbaar
houden.’

VAn ALFA nAAR BèTA
AboutalebwerdinMarokkogeborenenkwam
alsvijftienjarigenaarNederland.‘Ikwaseerst
eenpaarmaandenzoekende:hetNederlandse
onderwijssysteemisnamelijkaaneenbuiten-
landernietuitteleggen.Mijnvaderkwamop
hetideemijnaareenlageretechnischeschool
testuren,wanthijhadvoorogendatikeen
vakmoestleren,dankwamhetwelgoedmet
mij.Ikwistnietwatmijoverkwam,ikhadgeen
flauwideevantechniek.Opdemiddelbare
schoolinMarokkowasikdetypischealfaleer-
linggeweest,geïnteresseerdinArabischelitera-
tuurenpoëzie.Ikwildedichterwordenenin
Bagdadgaanstuderen,wantdatwas–jekunt
hetjenunietmeervoorstellen–hétcentrum
vanArabischecultuurenmuziek.Maaropdie
ltswasmijngroteontdekkingdatikheelgoed
meekonmetdebètavakken.Daarnabenikvoor
luchtvaartelektronicanaarde,tamelijkelitaire,
AnthonyFokkerschoolgegaan,deenigediedat
vakgaf.Vervolgensnaardehtswaarikin’86
afstudeerde.’

VADER
AhmedsvaderwastienjaareerderinNederland
danzijngezin,hijstondachterhetbuffetvan
hetEuropahotelinDenHaag,thansbehorend
totdeBilderbergketen.‘Hijwasimamineen
bergdorp,kondaarnauwelijksvanrondkomen
enmochtdaaromvandegemeenschapals
landarbeidermeewerkenbijhetbinnenhalen
vandeoogst.HijisvertrokkennaarAlgerije,
datnogFranswas,ombijeenFranseboerte
gaanwerken.Viahemkwamhijophetideeeen
paspoorttebemachtigen,watenormmoeilijk
was,enzobelanddehijindePyreneeën,inde
bouw.Hijhadheterongelooflijkkoud.Mijn
stiefopa,detweedemanvanmijnoma,werkte
alinNederlandenalduskwammijnvader
terechtinDenHaag.Deeersteavondmoest
hijzijnhorlogeverkopenomergenstekunnen
slapen,maarnaeentijdjevondhijwerkbijNS:
treinenschoonmakenophetCentraalStation.
Hijissteedsblijvenwerkenenpaseenpaarjaar
geledentoenhijbijnazeventigwas,gestopt,om
medischeredenen,anderswerktehijnog.Hijis
nooitwerkloosgeweest,evenminalsik.’

ZoEKEn nAAR BALAnS
‘DePvdA,’zegthij,‘isaltijdopzoeknaareven-
wichttussenhetbiedenvanweerwoordaanhet
patronaatdoorwerknemerstegenuitbuiting
tebeschermen,enhetkoesterenvanarbeid
alsmiddelomeensamenlevingwelvarender
temaken,maarookommensenzichtelaten
ontwikkelenenteverheffen.Endatgeldttegen-
woordigookvoorstratenmakers–kijkeens
watdievoorprachtigesierbestratingenmaken
inboulevards!Jemoeterkennendathetheel
zwaarwerkisenjekuntzulkewerknemersdan
ookalleenvragenlangerteblijvenwerkenalsje
zeeenanderaanboddoet.Ikwasalswethou-
derinAmsterdamheeltrotsopdestichting
Herstelling,uitdegrondgestamptdooriemand
dieindebouweenongelukhadgehadenover-
schakeldeopditproject:werkervaringsplaatsen
voorjongerenopdefortenvandeStellingvan
Amsterdam.Vandoenernaarcoach.BijBatavus
inHeerenveenisnueenheleafdelingwaar
mensenvanronddezestigfietssturenmaken.
Jemoetmenseninzwareberoepennietafschrij-
ven,maartijdiglatenswitchen.Daarmoeteen

anderecultuurvoorontstaan,wantnuishet
alsofouderenaandekanthórentegaanstaan.
Ikbenblijvoorjou(67,red.)dathetindejour-
nalistiekwelgewaardeerdwordtalsjemeeblijft
draaien,maareriseenprobleem:onzewereld
isgeorganiseerdrondjongzijn,strakkelijvenen
Idols,metdefoutecultuurperceptiedatouderen
ernietmeertoedoen.Datgeldtookvoorpart-
timers,vooralvrouwen.Omdatmenaanneemt
datzegeencarrièrewillenmaken,krijgenze
lagerefunctiesdanwaarvoorzegekwalificeerd
zijn,wattotongelijkebeloningleidt.Hetzou
geweldigzijnalswerkendevrouwennumassaal
32uurgingenwerken–dankunnendewerk-
geversnietmeerbewerendateenbehoorlijke
baannietinvierdagenkan.’

FLExIBILISERInG En LIBERALISERInG
Hettekortaanarbeidskrachtiszonijpenddat
Aboutaleb,opwerkbezoekinOost-Groningen,
partijgenotendiehemaansprakenopdehoge
werkloosheid,onlangsvoorhield:‘Umoetnu
blijzijnmetdievoorraadwerklozen,hetiseen
kans:bedrijvendieopzoekzijnnaarpersoneel
zullennaarutoekomen!’Enwatleesthijtotzijn
genoegenindekranten:‘Werkloosheiddaalt
hetsnelstinhetNoorden.’Maar,zegthijerbij:
‘Desociaaldemocratiemoethetpatronaatin
degatenblijvenhouden:geenuitbuiting!Jeziet
hetrisicobijillegalearbeid.’Maarookbijflexibi-
liseringenliberalisering,voegikeraantoe:want
terwijldewerknemersvanTNT-Postvechten
vooreengoedecao,wordenbijhunburendoor
Sanddenormezakkenpostbezorgddiezeals

Hij pleit voor meer en langer werken, vindt dat er een cultuuromslag moet komen 

wat ouderen en werk betreft. Ahmed Aboutaleb, staatssecretaris Sociale zaken 

en werkgelegenheid over zijn jeugd en de toekomst van arbeid in nederland: 

‘We moeten zorgen dat schaarste aan arbeid onze welvaart niet gaat tegenwerken.’

Tekst JohnJansenvanGalenFoto TessaPosthumadeBoer

‘Je moet mensen in zware 
beroepen niet afschrijven, 
maar tijdig laten switchen’ mister Arbeid
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nersvoordatzenaarhetachterlandverscheept
worden.Zokunjearbeidscheppenvoorwie
doordeglobaliseringarbeidverliest.’

ScHoLInGSPLIcHT
Aboutalebspleidooienvoormeerenlangerwer-
kenlijkenhaakstestaanopzijnrecenteafschaf-
fingvandesollicitatieplichtvooralleenstaande
moeders.‘Datisgeendingvanchristelijke
partijen,’veerthijop,‘hetheefteenduidelijke
sociaaldemocratischedimensie.Vandealleen-
staandemoedersindebijstandheeftliefst68
procentgeenofeenlagereopleiding!Alsik
tegenhenzeg:gasolliciteren,dames,jaagikze
feitelijkopdearbeidsmarktvanhetenenaarhet
anderelaagbetaaldebaantje,indeschoonmaak
ofeencafetaria,envanwegedatkindooknog
parttime.Ishetdangeensociaaldemocratisch
principeomdievrouweneenfundamentonder
devoetentegevendoorzetijdelijkvrijtestel-
lenvandiesollicitatieplicht,maarzetegelijk
teverplichtentothetopdoenvankennis;een
scholingsplicht,zodatzemetbetereverenbeter
kunnenlerenvliegen.GroenLinksisdaartegen,
omdatjezoeencultuurvanwerkloosheidzou
bestendigen,maarmenvergeetdatdievrouwen
nutwintiguurperweeklaagbetaaldwerkdoen
entocheenaanvullendeuitkeringnodigheb-
ben,zodatzeindearmoedeblijvenzitten.En
hunkinderen?Wewétenalhonderdjaardat

huntoekomstsamenhangtmethetonderwijs-
niveauvanhunouders.Ikbendusbangdat
diekinderendanookinlaagbetaaldebanen
blijvensteken.Ikstreefnaardeverheffingvan
diemoedersénhunkinderen.DathetCDAen
deChristenUniezicheromandereredenenin
herkennen,vergroothetdraagvlak.’

VRIJWILLIGERSWERK
Komtbijhetstrevennaarlangerwerkenhetvrij-
willigerswerk,dathetcementisvandesamen-
leving,nietverderinhetgedrang?Dat‘gevaar’
neemtAboutaleb‘absoluutserieus’,maar:‘aan
deanderekanthebbenwenoggrotereservoirs
voorvrijwilligerswerk,vooralonderjongerenen
allochtonen.Deeerstegeneratieallochtonen
doetwelvrijwilligerswerkmaaruitsluitendin
eigenkring.Voorjongeallochtonenkanheteen
grotetoegevoegdewaardehebben.Ikspoorhen
altijdaan:alsjehetmoeilijkvindteenbaante
krijgen,gadanvrijwilligerswerkdoen.Wantzo
bouwenzenetwerkenopdiezenumissenen
dietoegangkunnengeventotdearbeidsmarkt.’

SELEcTIEVE WERVInG
‘Mijnvaderkwamhieropeigenhoutjeenvond
zelfwerk,’vertelthij,‘maardemeestegastar-
beiderswerdendoorNederlandsebedrijven
geworven.Hetwaspuureenkwestievanvraag
enaanbod,netalsnumetdePolen:inhuncon-
treienheerstewerkloosheid,hiergroeidede
vraagnaararbeid.Erisheelselectiefgeworven.
JaapvanMeekren,mijncoachtoenikalsver-
slaggeverbijRTLwerkte,maakteopnamenvan
zo’nwervingscampagneinMarokkowaarbijeen
artsdegegadigdenkeurdezoalszedaarbees-
tenkeuren.ZevroegenofjeFranssprakenals
jezei:Oui,konjegelijkvertrekken,wantdan
wasjetehooggeschoold.Erwastoenkrapteop
dearbeidsmarkt,overalwerdenzwartelonen
betaaldenvoorwerkgeverswashetnaar
Nederlandhalenvanveelgastarbeiderseen
middelomtevoorkomendatdevakbeweging
daarvangebruikmaakteomhogelooneisente
stellen.Maartoennadeoliecrisisdeeconomie
instortteendewerkloosheidonderdezemen-
sentoenam,trokkendewerkgeversdehanden
vanhenaf:zehaddenbelastingenpremiesvoor
henbetaaldzolangzewerkten,dushunviel
nietsteverwijten.DeNederlandseburger
betaaldeviadebijstandderekeningvaneen
beleiddatopinstigatievandewerkgeverswas
gevoerd.Delastenzijneenzijdigafgewenteldop
deburgerij.Depijnkwamterechtbijdegewone
Nederlanderindewijken.’

oproepkrachtintienuurperdagbezorgentegen
eenuurloonvanvijfeuro.‘Flexibiliseringisop
zichnietslecht,’antwoordthij.‘Veelmensen
willennueenmaallievernietinvastedienst.
Maarhetisinsommigesectoren,zoalsde
omroep,doorgeschoten:daarkúnjealbijna
nietmeerinvastedienstkomen.Datmoeten
webewaken,netalsdiepostwereld.DePvdA-
fractieenstaatssecretarisHeemskerkhebben
daaralopderemgetrapt:devoorgenomen
verdereliberaliseringkomternietdoorheen,
zolangdeconditiesnietgoedzijnenergeen
gelijkspeelveldisvooriedereen.’

GLoBALISERInG
‘Doordeglobalisering,’zegthij,‘verlaten
bepaaldetypenarbeidNederlandenandere
komenjuistbinnen,vooralhooggekwalificeerde
banen.DaardoorspringtNederlanderfinancieel
gunstiguit,maareriseenmismatch:degenen
diedoorhetvertrekvanarbeidnaarandere
delenvandewereldhunbaanverliezen,zijn
doorgaansnietgeschiktvoordienieuwbinnen-
komendearbeid.
KijknaardeMaasvlakte:dievreetruimtemaar
allesisgeautomatiseerdendetoegevoegde
waardeinarbeidisbeperkt.InAmsterdam
groeitdehavenenalswethouderzochtikmet
collegaLodewijkAsschernaarbedrijvigheid
waardoorterplaatseietsgebéurtmetdiecontai-

AHmED PRIVé

ontroerd door: geboortevaneenkind,
ineensiserleven
Trots op:mijnvader,eengewone
arbeiderdieacademicivoortbracht
Een hekel aan:hebzucht
Drijfveer:depubliekezaakdienen
Favoriete boek: Het huis van de moskee
Krant: de Volkskrant
Favoriete moment:hetbehalenvanmijn
rijbewijs
PvdAer:inhartinnieren
Favoriete vakantieland:Marokko
mooiste plek van nederland: deDam,
staatvoorvrijheid
Beste tvprogramma:Pauw & Witteman
Slechtste tvprogramma:Goede tijden, 
slechte tijden
Leukste baan:staatssecretarisvanSZW

PAuLInE mEuRS (55) ) is sinds 2007 

Eerste Kamerlid namens de PvdA. Zij heeft 

in haar  portefeuille het vreemdelingen en 

 integratiebeleid, een deel van de gezond heids

zorg, het hoger onderwijs en weten schaps beleid. 

Eerder was zij lid van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid.

1 Typisch Pauline meurs? ‘Ik ben socioloog. 
Ik benader veel zaken met de vraag: “wat betekent 
dit voor mensen die met dit beleid of deze wet 
moeten werken.” Tegelijkertijd kijk ik naar wets
voorstellen vanuit het oogpunt van uitvoerbaar
heid en werkbaarheid.’

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek? ‘Voor de manier 
waarop je migranten ontvangt en opneemt in de 
nederlandse samenleving. Zeker nu er gewerkt 
wordt aan een harmonisatie van beleid op het 
Europese niveau. We moeten ervoor zorgen dat 
we de goede aspecten van het nederlandse beleid 
behouden en versterken. Daar is al veel aandacht 
voor, maar het gaat er ook om dat je de mensen 
zich thuis laat voelen in nederland. Daar wordt 
soms wel erg gemakkelijk over gedacht. Het moet 
wel tweerichtingsverkeer blijven.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek uw privé
leven? ‘Als Eerste Kamerlid profileer je je als lid 
van een politieke partij. Je bekleedt immers een 
functie namens de PvdA. Je wordt aangesproken 
over beslissingen alsof je persoonlijk verantwoor
delijk daarvoor bent. Dat is even wennen, maar 
het hoort er wel bij.’
 4 Waar heeft u slapeloze nachten van? 
‘Ik heb zelden slapeloze nachten. Hoewel het de 
primaire taak van de Eerste Kamer is om wetten 
te beoordelen, zou ik wel willen dat het beleid wat 
minder meteen in wetgeving vastgelegd werd.’ 

5 Wat zijn uw ambities? ‘We hebben deze 
kabinetsperiode de gelegenheid om een humaan 
asielbeleid op de kaart te zetten. En ik wil de 
verworvenheden op medisch ethische kwesties 
verdedigen, zeker in deze coalitie. Bij de medisch 
ethische kwesties speelt het zelfbeschikkingsrecht 
van mensen een rol. Hoe ga je om met dwangtoe
passingen in de psychiatrie? Daar moet je goed 
over nadenken want om mensen op te sluiten, dat 
is nogal wat. Er wordt in de Tweede Kamer al goed 
over gesproken, maar je moet in de Eerste Kamer 
de principes nog eens benadrukken en kijken naar 
de uitvoerbaarheid van wetten. Soms is een wet 
zo vaak gewijzigd dat het een lappendeken van 
aanpassingen wordt, die alleen nog door juristen 
te begrijpen is.’

‘Stel alleenstaande vrouwen in de bijstand 
tijdelijk vrij van sollicitatieplicht, maar verplicht 
ze tot het opdoen van kennis, zodat ze met 
betere veren beter kunnen leren vliegen’

Tekst TanjaBroereFoto TessaPosthumadeBoer
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FRAuDEScoREKAART
OokMarcoFlorijn,wethouderinLeeuwarden,relativeerthetsuccesin
Amsterdam:‘Amsterdamwordtvaakalsgrootvoorbeeldgenoemd,maar
daarhaddenzeeenanderprobleem,zehaddendesluizentelangopen
gehouden.Fraudebestrijdingwerkthetbestaandepoort,inhetvroegste
stadium.WewerkeninLeeuwardenmeteenfraudescorekaart.Bijeen
intakegesprekproberenweiemandeerstaanhetwerktehelpen.Alser
tocheeninkomensondersteuningnodigis,danstellenweeenaantalvra-
genomeenprofieloptestellen.Daarbijishetbelangrijkdatjemensen
bewustmaaktvanhetproces,dathettransparantenduidelijkiswatje
doet.Opdezemanierhoudjedebijstandsconsulentenookscherp,ze
moetengoedopdesignalenlettenenbijvermoedenvanmisbruikvande
voorzieningen,kanereenhuisbezoekplaatsvinden.’
EenhuisbezoekisvolgensFlorijnduseentamelijkprimitiefinstrument:
‘Wemogenfraudeniettolereren,datmoetenwevoortdurendbenadruk-
ken.Maarwemoetenwelnaardegevolgenvandesanctieskijken.Door
eenafschrikbeleidbereikenweeengroepnietdiewelhulpnodigheeft,dat
hoorikvanmedewerkersvanvoedselbanken.Dankrijgjeeengroepdie
buitenhetsysteemgaatfreewheelen.Ongeoorloofdsamenlevenkunje
ookopsporendoorbestandentekoppelenofhetwatergebruiknategaan,
jehoeftnietindewasmandtesnuffelen.’

JuISTE HuLP
WoordvoerderindeTweedeKamerHansSpekmaniseenvoorstandervan
onaangekondigdehuisbezoeken.‘Eenhardeaanpakvanfraudeisnodig
omdesocialesolidariteiteneenruimhartigarmoedebeleidinstandte
kunnenhouden.Alleenzokunjezorgendathetgeldbijdejuistemensen
terechtkomt.Maarjemoetweleengoedprotocolopstellen,jekuntniet
zomaariedereendieeenuitkeringaanvraagtthuisgaanbezoeken.Datis
ooknietefficiënt.’

Weinig verschijnselen zijn zo 
uitvoerig in kaart gebracht als de 
armoede in Nederland. Verborgen 
armoede; Armoede in Groningen; 
Armoede in Friesland; Allochtone 
armoede; Kinderarmoede – het 
is maar een greep uit de recente 
rapporten. Volgens de definitie 
van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) leeft 10 procent 
van de Nederlandse bevolking in 
armoede (zo’n 680.000 huishou-
dens).

Bijna vijf procent van de 
Nederlanders vindt dat er in 
Nederland geen armoede is, blijkt 
uit een onderzoek van bureau 
Motivaction dat deze week ver-
schijnt. Dat zijn vooral mensen 
met inkomens hoger dan 3.000 
euro netto per maand. Ruim een 
kwart van de bevolking ziet wel 

armoede en legt de oorzaak bij de 
overheid. Dat zijn vooral de men-
sen met lage inkomens. Ongeveer 
9 procent vindt dat de overheid 
niet meer geld of hulp moet bie-
den. De helft van de bevolking 
vindt dat de overheid dat wel moet 
doen, maar in combinatie met een 
strengere controle op misbruik. 

Volgens Frits Spangenberg, direc-
teur van Motivaction, is het tijd 
voor een meer ‘confronterende’ 
benadering van de arme mens. 
Het Motivaction-onderzoek, zegt 
hij, laat zien dat daar steun voor 
is. Zo is 80 procent van de bevol-
king vóór huisbezoeken ter con-
trole van uitkeringsgerechtigden. 
En vindt 68 procent dat de verloe-
dering in arme wijken de schuld 
is van de bewoners zelf. 

In 2006 kopt Trouw:

Adresfraude gaat tegenwoordig 
onbeschaamd in het openbaar: 
mensen bieden op internet hun 
woonadres te huur aan. Zo hel-
pen ze anderen meer geld op te 
strijken van een uitkeringsin-
stantie of de studiefinanciering. 
De aanbieders zijn niet strafbaar, 
maar degenen die van de adressen 

gebruikmaken wel. 

Door zich in te schrijven op een 
adres waar ze niet gaan wonen, 
kunnen mensen bijvoorbeeld een 
bijstandsuitkering voor een alleen-
staande ontvangen, terwijl ze in 
werkelijkheid samenwonen. 

mEDIA

‘Directeur onderzoeks -
 bureau pleit voor
 confronterende aanpak
 van armoede’

Over armoede en bijstandsfraude worden regelmatig  
meningen geventileerd in de media. Rood knipte er 
twee uit. De NRC in 2007:

‘Uitkeringsfraude verloopt
 openbaar via Marktplaats’

IndeWetwerkenbijstand(Wwb)staat‘werk’centraal.
Mensendiegeenwerkhebben,maarhetwelkunnen,krijgen
hulpomwerktevinden.DeuitvoervandeWwbissinds

2004inhandenvandegemeenten.Zijdringenerallangetijd
opaanmeermogelijkhedentekrijgenommisbruikvanbijstand
aantepakken,bijvoorbeelddoorhetinzettenvanonaange-
kondigdehuisbezoeken.Datmagnualleenalsdegemeente
duidelijkevermoedensvanfraudeheeft.Maarhetcontroleren
vandewoonsituatieisergbelangrijk,aangeziendehoogtevan
deuitgekeerdebijstandafhankelijkisvandesamenlevingsvorm.
Zokrijgteenalleenstaandebijstandsgerechtigde70procentvan
hetminimumloonensamenwonendenieder50procent.Veel
gemeentennoemendeaanpakvanAmsterdamalsvoorbeeld,
daardaaldehetaantaluitkeringensterk,nadatalleaanvragers
vaneenuitkeringonaangekondigdbezochtwerdendoorde
gemeente.

SuccES oVERDREVEn
LeoHartveld,FederatiebestuurderFNV,plaatstkantekeningen
bijhetinzettenvanhuisbezoeken:‘Fraudemoetinderdaadwor-
denaangepakt.Huisbezoekenkunnendaarbijeenmiddelzijn,
maarzekerniethetenige,enuitkeringsgerechtigdenmoeten
nietaanwillekeurwordenblootgesteld.Alsdeoverheidbijeen
burgereenhuiszoekingwiluitvoeren,dangeldenerterecht
allerleiregelsomditopeenzorgvuldigemaniertedoen.Jegaat
nietzomaarbijmenseninhunkastensnuffelen.Alshetgaatom
mensenmeteenbijstandsuitkering,dandenktmendaaropeens
eenstuklichtvaardigerover.Inverschillendestedenheeftde
ombudsmanaandebelgetrokkenvanwegedebotteenintimi-
derendewijzewaaropcontroleurssomstewerkgaan.Uitde
LokaleMonitorWerkenInkomenvandeFNVblijktbovendien
datdemeestegemeentennieteensdemoeitenemenomuitke-
ringsgerechtigdenfatsoenlijkteinformerenoverhunrechtenen
plichtenbijditsoorthuisbezoeken.Verderweetniemandwater
gebeurtmetdemensendiedoordestrengereaanpakworden
afgeschrikt.’
Het‘succes’vandehuisbezoekenwordtvolgensHartveldover-
dreven.‘Erwordenuitkeringenstopgezet,inderdaad,maareen
deeldaarvanisonterechtenmoetweerwordenteruggedraaid.
Persaldoleverendecontrolesveelminderopdanvaakwordt
gedacht.NietvoornietszijngemeentenalsAmsterdamgestopt
omzesystematischbijiedereenuittevoeren.Gemeentenheb-
benalveelmogelijkhedenomcontrolesuittevoeren.Zemogen
alwoningendoorzoekenalsdaareenconcreteaanleidingvoor
is.Wemoetenderegelsnietverderopgaanrekken,maarjuist
zorgendatzeopeenfatsoenlijkemanierwordenuitgevoerd.’

Iedereen in nederland heeft er recht op 
volwaardig mee te kunnen doen in de 
samenleving. Dat betekent ook dat mensen 
die het even niet redden, worden geholpen. 
De Wet werk en bijstand biedt iedereen 
een inkomen op het niveau van het sociaal 
minimum. Helaas wordt er ook misbruik 
gemaakt van deze voorzieningen. 

oP PVDA PLATFoRm KomEn PARTIJDEBAT, InTERnET           En REGuLIERE mEDIA BIJ ELKAAR. DEZE KEER: HuISBEZoEKEn BIJSTAnD 

Tekst OttolienvanRossemBeeldHollandseHoogte

platform

Demeningenblijkensterkverdeeld.Eenruim
aantalreageerdersisheteensmetdestelling,
zoookHans Pietersma:‘Iedereendierechtheeft
opwelkeuitkeringdanook,heeftdeplichtde
spelregelstevolgen.Deoverheidheefthetrecht
endeplichtdenalevingervantecontroleren.
Daartoemogenzowelonzichtbare(uitwisse-
lenvanbestanden)alszichtbare(huisbezoek)
maatregelenterhandhavingwordeningezet.Bij
vaststellingvanovertredingdientdemaatregelin
overeenstemmingtezijnmetdeernst.’Eenvan
detegenstandersisHoukje Rijpstra:‘Fraudehard
aanpakken,daarbenikhetmeeeens.Alwashet
alleenmaaromdevangnetvoorzieningovereind
tehouden.Maaralleenonaangekondigdehuisbe-
zoekenalseraanwijzingenuitmeerdanéénrich-

tingzijn.Jekuntnietiedereenalseenpotentiële
fraudeurbehandelen!’Ookkwamereenaantal
reactiesbinnenvanervaringsdeskundigen.Egbert 
Buiter:‘AlsvoormaligwethouderSocialeZaken
onderschrijfikdestellingvanharte.Gemeenten
wordenteveelbeperktinhunmogelijkheden
doordedoorgeslagenprivacywetgevingende
interpretatiedaarvan.Anderzijdszijnerooknog
teveelgemeentendienagenoeggeenhandha-
vingopdeWwbuitvoeren.Onbegrijpelijk!De
Wwb-geldenmoetenbesteedkunnenwordenaan
demensendiehethardnodighebben.Endie
zijnernogsteedsteveelinNederland.Misbruik
moetdaaromkeihardwordenaangepaktomde
regelinginstandtekunnenhouden.’m. Schelvis:
‘AlsklantmanagerdiedeWWBuitvoert,benik

vanmeningdatermeerruimtemoetzijnombij
eenaanvraagvooreenuitkeringzondertoestem-
mingenzonderfraudesignaleneenhuisbezoek
aftekunnenleggen.Hetisvaakvoorgekomen
datbijbeoordelingvandeaanvraagoprecht-
matigheiddesituatiecorrectleekterwijlbijeen
onaangekondigdhuisbezoekdewoonsituatieniet
conformdeopgegevenverklaringbleektezijn.
Waarnahetrechtopuitkeringvervielendeaan-
vraagwerdafgewezen,danweldoordeaanvrager
ingetrokken.Onaangekondigdehuisbezoeken
dienenduszekerweltervoorkomingvanhetver-
strekkenvanonrechtmatigeuitkeringen.’

DIScuSSIE  op pvda.nl deze keer discussie over de stelling: ‘Gemeenten moeten meer ruimte 
krijgen om onaangekondigde huisbezoeken af te leggen, bijvoorbeeld om de woonsituatie te controleren 
wanneer iemand een bijstandsuitkering aanvraagt.’

Start Zoek Contact

U   Discussieer mee op www.pvda.nl 
 > discussie

‘Je hoeft niet in 
 de wasmand
 te snu¤elen’
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Ookwordtdezorginkleinestukjes
geknipt,erkomtiemandvoorhetver-
zorgenenweeriemandandersvoorhet
verplegen,datisnietprettigvoorde
cliënten.Demarktwerkingindezorg
zoumisschiengoedkunnenzijn,maar
ikhebdevoordelennognietgezien.Het
zoubovendienvoorcliëntenmakkelijker
moetenzijnomdeverschillentussende
diversezorgaanbiederstezien,zodatze
beterkunnenkiezen.Ookmoetenwenu
veelmeerpapierwerkdoen,waarwegeen
extraurenvoorkrijgen,terwijlzejuistwil-
lendatwemeerurenindewijkzijn.’

TekstOttolienvanRossemFoto’sDeBeeldredaktiePvdA-leden&arbeid

‘Ikwerkvooreenthuiszorg-organisatie.
Hetisafwisselendwerk,jekomtbijieder-
eenthuis,waarmensenmeerzichzelf
zijndaninhetziekenhuis.Naasteen
inkomengeeftmijnwerkmeookveelvol-
doening.Hetisheelnuttigenleuk.Ikga
erelkedagmetpleziernaartoe.
Sindskortwordenmijndienstenflexibel
ingepland,datisminderleukwantikhad
altijdvastedagenennumoetiksoms
opeens’savondswerken.Datisonhan-
digomdatikdanopvangmoetregelen,
terwijlmijnzoonoverdaggewoonop
schoolzit.Doordeflexibeledienstenis
erookeenaantalcollega’sweggegaan,
waardoorernogmeeroponzeschou-
dersterechtkomt.
Ikmaakmezorgenoverhettekortaan
personeelindethuiszorg.Nietalleende
mensenvergrijzen,maarookonzeteams
enikziemaarweinigjongemensendie
kiezenvoorditwerk.Dekwaliteitvande
zorggaathierdoorachteruit,endatiserg
jammer.

Adelt  arbeid?
Voor dit themanummer over arbeid vroeg Rood 
een aantal PvdAleden wat de betekenis is van 
werk voor hen. Waar maken ze zich zorgen over 
en wat zou er in hun ogen beter kunnen?

‘Het werk geeft me 
veel voldoening’

Saskia van der Graaf (45) breng post rond voor Sandd. 

‘Ikmoeternietaandenkendatikmijn
baanzouverliezen,datzoueenrigou-
reuzerampzijn.Hetismijnlustenmijn
leven.Hetisheerlijkdatikveelvrijheid
hebenikmijneigentijdkanindelen.Ook
hetcontactmetmensenvindikergleuk.
Bovendienhebikeenleukebaas.
Tweedagenindeweekwordtdepost
netjesbijmijthuisbezorgdendangaik
metplezieraanhetsorterenenvervol-
gensbezorgen.Alleenbijextremeweers-
omstandigheden,bijvoorbeeldalshet
spek-enspekgladis,staikniettejuichen.
ErmoetbijSanddwelzosnelmogelijk
eencaokomenendeliberaliseringmoet
doorgaan.Maarverderwiliknietwegen
wilikditwerkdoenzolangalsikkan.
Ikhebeenhandicap,eenversmald
gezichtsveld.Nudoeikmijnwerk
metdefiets,maaralsmijnhan-
dicapergerzouwordenzouhet
ooknoglopendkunnen.
DePvdAzoudeproblemenin
desocialewerkvoorzieningeens
goedmoetenuitzoeken.DeSPis
bezigomklachtenteverzamelen,
maardePvdAzouervoorkunnen
zorgendatdeonderstesteen

bovenkomt.Veelmensenzijnbangom
eenklachtintedienen,omdatzevoorhun
baanvrezen.Ikheberzelfgewerktenik
benblijdatikerbenweggegaan.Ikhad
hetzelfsveeleerdermoetendoen.Jewordt
alleenmaargeconfronteerdmetjebeper-
kingen,erwordteenaccentgelegdopwat
jenietkunt,datisergstigmatiserend.’

‘Het werk is mijn 
lust en mijn leven’

Peter de Jong (42) is locatiebeheerder bij 
nSpoort, een bedrijf van de nS dat stations 
en vastgoed beheert en exploiteert. 

‘Werkenzorgtervoordatikoverdagwat
tedoenheb,datikmenietverveel,want
vervelendoeikmenooitopmijnwerk.Als
locatiebeheerderzorgikdatdestationsen
depandenschoon,veiligengoedonderhou-
denzijn.Hetiselkedagweereenuitdaging
omhetbedrijfendereizigerstevredente
houden.
Ikkanhetwelvervelendvindenalsdingen
nietgaanzoalsikwildatzegaan.Maarsom-
migedingenkaniknietzelfbeïnvloeden,als
eengroepjejongerenbijvoorbeeldbesluit
allerleidingenopeenstationteslopen,dan
hebjedatnietindehandendaarkanik
zwaarongelukkigvanworden.
DeafstandvandeNStenopzichtevande
overheidendeklantenbaartmewelzorgen.
Goedopenbaarvervoerisessentieelvoorde
helesamenlevingendeoverheiddienthet
daaromgoedindehandtehouden.
Ermoetookgenoegaandachtengeldzijn
omallesteonderhouden.DePvdAzouer
daaromvoormoetenzorgendatdeover-
heid,RijkswaterstaatenPro-railgenoeg
budgetzoudenvrijmakenvooronderhoud,
zodatwijnietineenspagaatkomentezit-
ten.Wehebbeneenkapitaalaangoedeen
mooiestations,maardiemoetenwewel
onderhouden.
Wemoetenüberhauptzorgendathetopen-
baarvervoeropeenhogerniveaukomt.Er
moetenmeertreinenkomen,meerspoor,
meersystemenomstationsgeschiktte
makenvoormeertreinen.’

‘Elke dag weer een 
uitdaging om de reizigers 
tevreden te houden’

Hanneke Verheij (37) is moeder en verpleegkundige in de wijk in Delft.
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Beleidmakeniskiezen,beleidmakengaatoverhet
scheppenenhandhavenvanzekerheden.Beleid
makenimpliceertperdefinitiedatjeopenigerlei

wijzedeuitkomstenvanmarktprocessenprobeerttecor-
rigerenoftegentegaanalszejenietbevallen.
Tothalverwegejarentachtigindevorigeeeuwleekhet
allemaalwelhanteerbaar.Jewildealspolitiekepartijeen
andereinkomensverdelingenmaaktedaaroverafspraken
ineenregeerakkoord.Allekabinettenwareninmeerofwat
minderematevóórhetproducerenvanpubliekegoederen
endienstenendaarinpastegeenmarktwerking.Jewilde
alssamenlevingkwalitatieveeisenstellenaanproducten
dieindeprivatesectorwerdengemaakt,endatkwamredelijkinorde.Je
steldealsvakbewegingeisenaanproductieprocessenenwerkprocessenen
maaktedaaroverafsprakenmetdewerkgeversenmetdepolitiek.
Natuurlijk,erblevenmisstanden,verschillenvaninzichtoverdebeleids-
doseringenzelfsconflicten,maarhetwaswerkbaar.
Indezenieuweeeuwgaathetmoeizamer.Deglobaliseringcreëertnieuwe
onzekerheden.Nederlandsewerknemersmoetenconcurrerenmetcol-
lega’suitChinaofIndiawaarallesgoedkoperkanendecontroleoppro-
ductenenproductieprocessenbeperktis.Jebedrijfofzelfsjebankwordt
overgenomendooreenbuitenlandsbedrijfofeensyndicaatvanbuiten-
landsebanken.Arbeidsvoorwaardenkomenonderdruktestaan,wantde
arbeidsmarktwerktalsiedereanderemarkt:meeraanbodbetekentlagere
prijzen.
Depijlsnelletechnologischeontwikkelingenvereisendatjejevoortdurend
aanpast,opjewerkenthuis.Alsjenietopenstaatvoornieuweontwik-
kelingen,jenietlaatscholenalbenjedevijftigalgepasseerd,dannemen
zevoorjoueenander.Enalsjedenieuwstetechnologischesnufjesnietin
huishaalt,danloopjedekansomgeïsoleerdteraken,buitengeslotente
worden.
Tochmogenweoverdieglobaliseringentechnologiseringnietnegatief
zijn.Zebrengenuitdagingenenkansendiebenutmoetenworden.Iedere
anderebenaderingisondenkbaarenleidttotbenepenheid.Globalisering
entechnologiseringontsluitenongekendebronnenvaninformatievoorbij-
naiedereen.Zebiedeneenpersoonlijkmediumaantallozendieeeneigen
geluidwillenlatenhorenenhunstemwillenverheffen.Zegevenbijna
iederindividueenveelheidvanmogelijkhedenomtecommunicerenmet
mensenuitandereculturen.Zecreërennieuweeconomischeactiviteiten.
Nieuweontwikkelingenbrengenechterooknieuweonzekerheden.Hetis

niettoevalligdatpopulistischepartijendiedebekrompen-
heidenangstexploiterenhetgoeddoen.Wantiedereen
wordtdoordetechnologiseringendeglobalisering
geraakt,maardewezenlijkebeslissingenwordenopeen
onbereikbaarniveaudooreenbeperktaantalmensen
eninstellingengenomen.Datleidttotvervreemding,tot
wantrouwenenvreesvoordetoekomst.
Opiederebeleidsmakerrustdeverantwoordelijkheiddat
teonderkennenenerrekeningmeetehouden.Somsgaat
hetdaarmeeechtervolkomenmis.
Neemdeinternationalefinanciëlecrisis.Door
Amerikaansebankenverstrektekredietenblijkenzeepbel-

len,eensysteemfoutdievolgenssommigeeconomenkanleidentoteen
crashalsindejarendertig.Overalindewereldgroeithetwantrouwen
tegenfinanciëleinstellingen,deeconomischevooruitzichtenverslechteren.
Enwaarachtig,dankomtNoutWellinkvandeNederlandseBankonsver-
tellendatweinNederlanddaaromtochvooraldelonenmoetenmatigen.
Inderdaad:vervreemding,wegvandewerkelijkheid,geenbeginvaneen
oplossingvoordenieuweongekendeproblematiek,maardeoudegram-
mofoonplaatdieiederjaarweerwordtafgedraaid,deloonmatigingals
Haarlemmerolietegenallekwalen.
Indealmaarveranderendewereldvormeninkomenenwerknogsteedsde
basisvoorwaardenomalthanseenaantalzekerhedenaftedwingen.Met
deglobaliseringendetechnologiseringkanhetvoorhethandhavenvan
diebasisvoorwaardenalleenmaargoedaflopenalsdepolitiekdiehelpt
veiligtestellen,principiëlekeuzesnietuitdeweggaatendeuitkomsten
vanmarktprocessendurfttecorrigerenentegentegaan.Dátisdeultieme
uitdaging.Onderkennendusdatdetoenamevanflexibelearbeidsrelaties
deelsookeengevolgisvanverschuivendemachtsverhoudingenopde
arbeidsmarkttennadelevandewerknemers.Onderkennenookdatdie
marktouderewerknemersalsminderproductiefzietendusookminder
kansenbiedt.Doorziendatdeontslagbeschermingeencorrectieophet
marktmechanismeisendathetverminderenvandeontslagbescherming
geenbanenschept.Beseffendathetmarktmechanismegeenethische
normenkent.
Werkeninkomen,fatsoenlijkwerkeneenfatsoenlijkinkomenvoorieder-
een,daardraaithetom.Datstaatcentraalbijhetalhetdoenenlatenvan
deFNV.Endatvragenweookvanallepolitiekepartijeninonsland.

Agnes Jongerius, voorzitter FNV

naast nieuwe economische activiteiten creëren globalisering en nieuwe technologische 
ontwikkelingen nieuwe onzekerheden op de arbeidsmarkt. Agnes Jongerius over de rol 
van de politiek bij het veiligstellen van werk en inkomen.

opinie

Arbeid en markt

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 email: rood@pvda.nl.

Henk Teunissen (45) werkt in een transforma
torenfabriek en woont met zijn vrouw en twee 
kinderen in nijmegen. 

‘Opmijnvijftiendebenikaandeslaggegaan,
eersttwaalfjaarineenslachthuisendaarna
indetransformatorfabriek,waariknogsteeds
werk.Werkisvoormijopdeeersteplaatsvan
belangvoorhetlevensonderhoudvanmijn
gezin,daarnaastishetcontactmetmijncolle-
ga’sbelangrijk.Ikzouzeechtnietwillenmissen.
Elkedaggaikfluitendnaarmijnwerk,verge-
lekenmetmijnwerkinhetslachthuisishet
erschoonenheerlijkwarmenikkanhetwerk
zelfindelen.Maarhetallerfijnsteisdatikaan
nieuwsgaringkandoen;ikluisterdeheledag

‘Elke dag fluitend 
naar het werk’

PvdA-leden&arbeid

naarRadio1ofBNR,viaspecialeoordopjes
opmijnorthoplasten(speciale koptelefoon, 
red.).
Ikmaakmezorgenovermensendie
onderbetaaldworden,datzijnvooralOost-
europeanen.NuzijnhetdePolen,maartoen
ikbegonmetwerkenwarenhetTurkenen
Marokkanen.Hetisbelangrijkdatookzijeen
goedehuisvestinghebbenalszehierwerken
ennormaalinhunlevensonderhoudkunnen
voorzien.Zijmoetenhiertochookgewoon
kunnenetenendrinkenenleukedingen
doen.DePvdAmoetzicherhardvoormaken
datookzijbijvoorbeeldondereencaogaan
vallen.’

‘Ik heb geen behoefte om 
minder te gaan werken’

ot Wierda (55), werkt al 34 jaar in het onder
wijs en is nu directeur van een basisschool. 

‘IkhebHBS-agedaanendaarnadePabo,
wattoennogPedagogischeacademieheet-
te.Daarnabenikhetonderwijsingegaan,
eerstvoordeklasennubenikaltwintig
jaardirecteur.
Werkbetekentheelveelvoorme,hetis
natuurlijkietswaarjedagelijksmeebezig
bent.Ikwerknogsteedsvijfdagenenheb
geenbehoefteommindertegaanwerken,
wantandersblijftertochwerkliggen.De
Bapo-regeling(waarbij leraren vanaf 52 jaar 
minder kunnen gaan werken, red.)isdanook
nietaanmijbesteed.
Ikgeeféénàtweedagenindeweekles,
daarnaasthebikmijndirectietakendieveel-
omvattendzijn.Dieafwisselingisheelleuk.
Zelflesgevenisnietgekvooreenschool-
directeur,hoegrootdeschoolookis.De
kinderenkennenjeenjijkentdekinderen.

Enjekuntookbeterin-enmeevoelenmet
jecollega’s.
Hetzwalkendebeleidvandeoverheidop
hetgebiedvanonderwijsisergvervelend.
Numoetenerbijvoorbeeldweeracade-
mischgeschooldenvoordeklas,terwijlwe
juisteenaantaljarengeledengeïnvesteerd
hebbenomlageropgeleideonderwijs-
assistentenvoordeklastekrijgen.Datis
ookderedendatiklanggewachthebomlid
tewordenvandePvdA,wantdePvdAheeft
eengroterolgespeeldindeonderwijspoli-
tiekendierolwasnietaltijdevennetjes.’
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D
ein1889opgerichteSocialistische
Internationale,overkoepelingvan
diversesociaal-democratischepar-
tijen,riepdeeerstemeivan1890uit
toteenstrijddagvoordewettelijke

achturendag.ErwerdgedemonstreerdinBerlijn,
Parijs,Londen,Praag,WenenenLeeuwarden.De
leuzewas:‘Achtuurwerken,achtuurrust,acht
uurvrij’.Dewerkelijkheidwasanders.Zozette
dedalendeturfprijsdeverhoudingenindeFriese
venenopscherp.Lagelonen,langearbeidstijden,
gedwongenwinkelnering,gekoppeldaanjenever-
gebruikenfalendekerkelijkeondersteuningleer-
dendearbeidersdatzeaanzichzelfwarenover-
geleverd.Zewenddenzichafvankerkenalcohol.
Sommigenverkochtenhunlaatstebezittingen
omteemigreren.Anderenorganiseerdenzichin
kiesrechtverenigingenenvakbeweging.
Dein1901opgerichteSociaaldemocratische
studieclubvanintellectuelenindeSDAPonder-
bouwdedebewegingvoordeachturendagmet
derapportenArbeidsduurinNederland(1904)
enArbeidsverhoudingeninNederland(1905).De
rapportenbevatteneendekkendoverzichtvan
arbeidsduuren(ontbrekende)rechtspositievan
werkers,inclusiefverpleegsters.DeSDAP-fractie
konditmateriaalgebruikenbijdebehandeling
vandeWetophetArbeidscontractin1907.

VAKBonDSVERDEELDHEID 
DeEersteWereldoorlogenrevolutiedreiging
warennodigomnaasthetalgemeenkiesrecht
in1919tekomentoteenwettelijkeachturendag.
Devakbewegingwastoteenmassaorganisatie
uitgegroeid,maardearbeiderswarennaargeloof
verdeeld.KendehetNVVin191040.660leden,
in1920wasdataantaluitgegroeidtot247.748.
HetCNVvertienvoudigdevan6.587ledenin
1910naar66.997ledentienjaarlater.Derooms-
katholiekevakbeweginggroeidevan11.650naar
141.002leden.Dezevakorganisatieshaddeneen
‘moderne’organisatiestructuur,methogecontri-
butiesensterkeweerstandkassen.Maardoorde
vakbondsverdeeldheidkreegTroelstra’s‘sociale
meerderheid’geenpolitiekevertaling.Vakbonden
inNederlandwarentezwakvooreenorganisatie
binnenbedrijven.

RATIonALISATIE
Deinvoeringvandeachturendagleiddeertoedat
ondernemershetarbeidsprocesintensiveerden
door‘rationalisatie’.Detraditionelevakkennisvan
arbeidersmoestvandewerkvloerverwijderdwor-
den.HetSDAP-KamerlidTheovanderWaerden
hadin1916alopgemerkt:‘Dearbeidindemoder-
negrootindustrieverliestdoortoenemende
ontscholingdatgenewatvroegereenprikkeltot

werkenopzichzelfwas,namelijkhetoverzicht
vanhetgeheelenhetbesefdatdemandieaan
hetwerkstond,persoonlijkzijntotstandkoming,
degestaltevanzijnmaakselbeïnvloedde’.
Rationalisatieleiddetothetopschroevenvanhet
arbeidstempo,verminderingvanautonomiein
hetarbeidsproces,chronischegeestelijkever-
moeidheidenvluchtuitdesfeervandearbeid.
Voordevakbewegingresteerdedestrijdvoor
ontspanningdoorvakantie,dieindejarendertig
voor80procentvandearbeidersindecaokon
wordenvastgelegd.

DooRBRAAKPARTIJ
Dekernvanhetnaoorlogsesociaaldemocrati-
scheprogrambestonduiteencombinatievan
Keynesiaansebijsturingvandeeconomieen
eenherverdelingspolitiekviadewelvaartsstaat.
Hettraumavandemassawerkloosheidvande
jarendertigleiddetoteenabsoluteprioriteitvoor
industrialisatie.Devakbeweginggingakkoord
meteengeleideloonpolitiek.Aandachtvoor
arbeidsverhoudingenwasgeenonderwerp.
PartijvoorzitterKoosVorrinkvonddatdesoci-
aaldemocratiezijnsocialeroepingtegenoverde
arbeidersklasseingrotelijnenhadvervuld‘zodra
eenredelijkouderdomspensioenzalzijnverze-
kerd’.Dewettelijkeregelingvandeoudedag-

voorzieningwasin1957totstandgekomen.Als
doorbraakpartijkondePvdAzichophetpolitieke
middenrichten;zebevrijddezichindejaren
vijftigvanhaarproletarischeafkomst.Debanden
metdeAJC,hetNVV,deVARAenhetInstituut
voorArbeidersontwikkelingwerdengeslaakt.
Devakbondsrepresentantenverdweneninde
jarenzestiguitdeTweedeKamerfractie.DePartij
vandeArbeidveranderdevansamenstelling.
Goedopgeleidedertigers,werkzaambij(semi-)
overheidsinstellingen,domineerdenindejaren
zeventigdepartij.Hierdoorginghetzichtopont-
wikkelingenindemarktsectorverloren.

BEDRIJFSDEmocRATISERInG 
ZonDER ARBEIDERS
Deaanhoudendehoogconjunctuurvande
jarenzestigenzeventigleiddetotnieuwe
belangstellingvoorindustriëleverhoudingen.
Bedrijvenwerdengetroffendoorverloopen
verzuim.Devakbewegingprobeerdedoor
hetbedrijvenwerkarbeidersbinnenbedrijven
teorganiseren.WoutBuitelaarendelatere
PvdA-voorzitterRuudVreemanpubliceerden
Vak bondswerk en de kwaliteit van de Arbeid. 
Ondernemersdedenhunbestdoorwerkoverleg
enwerkstructureringmensenaanhetbedrijf
tebinden.‘Bedrijfsdemocratiseringzonder
arbeiders’noemdedesocioloogRamondt
dit.In1979bevestigdedenieuweWetopde
Ondernemingsraden–nogeenvoorstelvan
hetkabinet-DenUyl–desterkerepositievan
deondernemingsraad,in1980aangevuldmet
deArbeidsomstandighedenwet(ARBO).De

PvdA-werkgroepWerkgelegenheidenbedrijfsde-
mocratiseringhadvakbondskaderenonderne-
mingsraadsledenbijdevoorbereidingvandeze
wetgevingbetrokken.Dewerkgroepwerdnade
WAO-crisis(1991)tengravegedragen.Deher-
structureringvandesocialewetgevingeistealle
aandacht.

AKKooRD VAn WASSEnAAR
Degureliberalewindvanderegulering,flexibilise-
ringenoplopendewerkloosheidleiddeindejaren
tachtigtotaanhoudendedrukopsocialevoorzie-
ningen.In1982sprakenondernemersorganisaties
envakbeweginginhet‘AkkoordvanWassenaar’
afdoormatigingvandelonen,arbeidsduurver-
kortingendeeltijdarbeidmensenaanhetwerkte
krijgen.Pijnlijkeingrependiendenzichnochtans
aan.Langzaamdrongookhetbesefdoordatte
veelmensenaandekantstonden,eenberoep
opsocialewettendedenenbeslaglegdenop
gemeentelijkebijstandsmiddelen.

mELKERTBAnEn
AlsministervansocialezakenmaakteAd
MelkerthetonderPaars1(1994-1998)mogelijk
datmensenmeteenaanvullingophunuitkering
aanhetwerkkonden.Zededenmaatschappelijk
nuttigwerk,leverdeneenprestatievoorhuninko-
men,werdeninsocialeverbandenopgenomen.
VanafdeinvoeringvandeWetWerkenBijstand
per1januari2004werdenooklokalewethouders
vanondermeerdePvdAveelactieverinhetaan
hetwerkhelpenvanmensenenhetbeperken
vanhetverstrekkenvaneenuitkering.Oplokaal

niveaufungeertdePvdAthansalsmotorvan
eenactiverendeverzorgingsstaat.Maardat
losteenanderetrendindemaatschappijniet
op,namelijkdetrendvanflexibiliseringvande
arbeidsmarkt:velenopdeonderstesporten
vandearbeidsmarktdoennietveelanders
danvandeenetijdelijkebaannaardeandere
doorschuiven.Flexibiliteitopdearbeidsmarkt
leidttotcynisme,totprijsgevenvansociale
loyaliteit.Stressalsgevolgvanwerkisdeziekte
vandeeeuw,berichttedeinGenèvegevestigde
InternationaleArbeidsorganisatie(ILO)inhaar
WorldLabourReport1993.Erwaséénopvallen-
deuitzondering.Inhetdoorsociaaldemocraten
gedomineerdeZwedenblekenarbeidersminder
bevattelijktezijnvoorhartkwalenendepressivi-
teit.IndeZweedsesituatiehaddenzedeelaan
beslissingenoverdeinrichtingvandearbeiden
kendenzeeeneigenverantwoordelijkheidvoor
hetarbeidsproces.
Decommissie-VreemangafdePvdAalsopdracht
meeeenvisieoparbeidteformuleren.Eenvisie
opdebindendebetekenisvanarbeid,enophet
belangvandekwaliteitvandearbeid.Ons
Beginselmanifestvan2005dienthiervoorals
basis:‘Zeggenschapoverdekwaliteitvande
arbeidenarbeidsverhoudingenisessentieel.
Deorganisatievanwerknemersbinnenenbuiten
deondernemingverdientwaarderingenonder-
steuning.’ 

Bertus Mulder was docent sociale geschiedenis; van 
1995 tot 2007 was hij gedeputeerde. Momenteel is 
hij voorzitter gewest Fryslân PvdA.

De geschiedenis van de PvdA en arbeid Tekst BertusMulderFoto’s IISG,e.a. achtergrond

1890 uitroepen1meitotstrijddag
wettelijkeachturigewerkdag
1899 oprichtingInternationale
(overkoepelingsocialistischepartijen)

1901 oprichtingSociaaldemocratische
studieclub
1907 behandelingWetopArbeidscontract
inTweedeKamer

1919 Wettelijkeachturendagingevoerd
1935 PlanvandeArbeid
1957 invoeringAOW
1979 Wetopondernemingsraden

Achtuurwerken,achtuurrust,achtuurvrij

1980 Arbeidsomstandighedenwetingevoerd
1982 AkkoordvanWassenaar
1991 WAO-crisis
1993 InhetWorldLabourReportvande

InternationaleArbeidsorganisatiestaatdat
minderstressophetwerkzorgtvoorminder
hartklachtenendepressiviteitonderwerknemers
1994-1998PaarsI,AdMelkertministervan

SocialeZakenenWerkgelegenheid
1995 invoeringMelkertbanen
2005 BeginselmanifestPvdAmetdaarinher-
waarderingvoorzeggenschapopdewerkvloer

Hoewel de steeds sterker wordende arbeidersbeweging al vanaf 1890 wedijverde voor een achturige 
werkdag, duurde het nog bijna dertig jaar voordat die er wettelijk was. maar het was wel het begin 
van de veranderende gedachte over arbeid. Een proces waarin de PvdA een belangrijke rol speelde. 

1890 1899 1901 1907 1919 1935 1957 1979 1980 19931994 20051995
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Toekomst economie en samenleving Tekst MichielReijnenFoto HollandseHoogte

maakt u zich zorgen om de crisis op de financiële 
markten die van de VS naar nederland dreigt over 
te slaan? ‘Nee.Zorgelijkishetpasalshetfinanciële
systeemdreigttegaanklappen.Datsysteemhangt
vanvertrouwenaanelkaar.Jezietditafentoeafbrok-
kelen,bankenwillendannietmeeraanelkaarlenen.
Datistotdusverreredelijkopgevangen.Oferdoor-
werkingopdeNederlandseeconomieis,datkaneen
tikkiezijnzoalsWouterzegt,maarhetkanookeentik
zijn.Datismoeilijktevoorspellen.Maarwatikdaar-
vanwelweerweet,isdatnaregenzonneschijnkomt.
Netzoalsjeweetdatnazonneschijnregenkomt.’

Toch verliezen mensen het vertrouwen dat vorige 
generaties wel hadden, namelijk dat onze kinderen het 
beter zullen hebben dan wij. ‘Wehebbentweehonderd
jaaraaneconomischegroeiachterderug,endan
zouhetplotselingophouden?Jekunthetwelhebben
overdekwaliteitvandiegroei.Eenvandegrootste
problemenvanonzesamenlevingisdatwemondiale
ontwikkelingenhebben,maargeenmondialeinstitu-
ties.Kijkmaarwatergebeurtopdefinanciëlemarkten
doorgebrekaanmondiaaltoezicht.Ophetgebied
vanklimaatenmilieuzijnweooknogsteedsbezig
ominstitutiesopterichtendieertoeleidendat
wehetprobleemonderdekniekunnenkrijgen.’

Globalisering leidt dus tot problemen? ‘Het
isdezorgvanlinksdatglobaliseringleidt
totuithollingvanarbeidsvoorwaarden.
Diezorgwordtgevoeddoorrechts
enbedrijvendiezeggen:alsweniet
dit,dandat.Daarverzetikmehevig
tegen,omdathetnietklopt:80pro-
centvanonzehandelvindtbinnen
Europaplaats.Enbedrijvenwillen
indebuurtvanconsumentenzitten.

Sterkernog,zewillenookindebuurt
vanwerknemerszitten,omdatzehen

nodighebbenomdemarkttebedienen.
Bovendienkopenmensendieplattebeeld-

schermenenaldatplasticspeelgoed,ikkan
hetbeamenalsvader.Alswerknemerzijnwe

beduchtvoorglobaliseringmaaralsconsument
vindenwehetfijn.Enterecht,daarligtookgewoonde
winstvanglobalisering.
Deglobaliseringishetprobleemniet.Tinbergen(een 
Nederlandse econoom die ooit de Nobelprijs won, red.).
sprakalindejarenzeventigovereen‘race  between 
technology and education’.Dieracebestaateruitdat

technologieleidttotmeervraagnaarhogeropgelei-
denterwijlonderwijsleidttoteenhogeraanbodvan
hogeropgeleiden.Dathoudtelkaartotdusverredelijk
inevenwicht.Maarhetisgeengarantievoordetoe-
komst.
Hetkanzijndatdemensenaandeonderkantinde
problemenkomen,maarhetprobleemisbreder.
Mensenzijnbangdatzeopenigmomentnietmeer
meekunnen.Jeziethetvaakbijouderemenseninje
omgeving,dienietwetenhoezeeenvideoapparaat
moetenbedienen,ofhoezemetcomputersmoeten
omgaan.Jemoetdaarominvestereninmenselijk
kapitaal,zorgendatmensenmeegaanmetdietech-
nologischeontwikkelingen.Hoeversterkjedepositie
vanouderewerknemersopdearbeidsmarkt,hoe
zorgjedatzebijblijven?Daarmoetenweaanwerken,
bedrijvenhebbendaarookeenbelangrijkerolin.’

Heeft de overheid hier ook een rol in? ‘Jezietietsheel
raars.Wevindenbeslissingenoverbijvoorbeeldpen-
sioenenzoingewikkeldenlastig,datwijmensenver-
plichtentesparen.Wanneerwehetovereenandere
belangrijkeinvesteringhebben,dieinmenselijkkapi-
taal,latenwedatvrijwelvolledigoveraanindividuen.
DatkunnenwijooknietvanuitDenHaagregelen,
maarhetiswelbelangrijkdatmensendaarbijafen
toebijdehandwordengenomen.Ondernemingen
zoudendaargoedbijkunnenhelpen.Wemoeten
ervoorzorgendatwerkgeversenwerknemersaan
elkaargebondenblijven.Endaterindieverhouding
steedswordtnagedachthoeeenwerknemernaver-
loopvantijdweerverderkan.Ofbinnenhetbedrijf
ofbuitenhetbedrijf.Ikbedoel,elkerelatieheefteen
seven-year itch,datvindenweheelgewoon.Waarom
nietbijeenverhoudingwerkgever-werknemer?Na
zevenjaarmoetereenevaluatiezijn:hoegaanwij
verder?Investereninmenselijkkapitaalbetekentniet
datwehetalsoverheidaltijdmoetensubsidiëren.
Investereninmenselijkkapitaalkandusookzijndat
jeverandertvanfunctiebinnenjebedrijf.Hetkanook
jebesluitomwegtegaanzijn,datwerkgeverenwerk-
nemeruitelkaargaan.’

Enig idee wat u over tien jaar doet? (Lacht)‘Ditisheel
erg.Ikkanpratenoverdetoekomstvandeeconomie
endesamenleving,maarmijnpersoonlijketoe-
komst…Ikhouervanomernietteveelovernate
denkenwantdatvindikweleenswatbeangstigend,
gekgenoeg.Dathoudtindatjemoetplannen.Enals
ikééndingweet:plannen,datluktniet.’ 

Lange tijd was Paul Tang econoom 
bij het centraal Planbureau, de 
Wetenschappelijk Raad voor het 
Regeringsbeleid en het ministerie van 
Economische Zaken. Als Kamerlid 
wil hij zijn stem laten horen en het 
verschil maken. Rood sprak met hem.

profiel

‘Een van de grootste problemen van onze 
samenleving is dat we mondiale ontwikkelingen 
hebben maar geen mondiale instituties’

Hoe komt een econoom plotseling in de Kamer terecht? 
‘Omdatdepolitiekmoetgaanovermeerdaneenindividu
alleenenikgrootbelanghechtaaneenrechtvaardige
inkomensverdeling,werdikin1987lidvandePvdA.Juist
omdateengrotepartijinvloedheeftenjedusietskunt
betekenen.Ikraaktesteedsmeerbetrokken,schreefwel
eensvoorSocialisme & Democratieengingooknaarwork-
shopsofconferentiesvandeWBS.
NagewerkttehebbenbijhetCPBendeWRRmaakteikde
stapnaarhetministerievanEconomischeZakenommeer
invloedtekunnenuitoefenenophetbeleid.Maarikvond
hetdaarnogaltechnocratisch,erwasweiniggevoelvoor
waterleeftindesamenleving.
Omdatikmijnstemwildelatenhoren,hebikjagezegd
toenmewerdgevraagdtesolliciterenvoordeTweede
Kamer.IndeKamerhebjetweerollen:Jekunthethebben
overbeleid,hetnemenvanbeslissingen,maarjekuntook
hetdebatoverhetbeleidbeïnvloedenendatiszekerzo
belangrijk.WantDenHaagisnatuurlijktochhetforumvan
Nederland.Opdatforumprobeerje,heeltraditioneel,op
tekomenvoordezwakkerenenervoortezorgendatde
solidariteitinstandblijft.’

Hoe past het aanpakken van excessieve topinkomens 
daarin? ‘Ikgeloofdatikinheteerstedebatnogzeidatik
geensymbolischemaatregelenwil,maareffectieve.Ikrea-
liseermenudatdieeffectievemaatregelenookheelsym-
bolischzijn.Zegeveneensignaalaanhetbedrijfsleven:
houddeontwikkelingenvaninkomensaandetopinde
gaten.Jekuntnietongegeneerdjeeigenganggaan.Jeleeft
hiernietlosvanGodengebod,jestaatookindesamen-
leving.Indiesamenlevingzijnermensenmetveelminder
mogelijkhedenendanishetgênantalsmensenzoveel
verdienen.Enhetspeeltmeedatbestuurdersvoorbijgan-
gerszijngeworden,passanten.Datwringtalsjezietdat
werknemerszichlangetijdaaneenbedrijfverbinden,maar
bestuurdersmeteenpaarmiljoenindehandzomaarweer
kunnenvertrekken.TegelijkertijdmoetdePvdAopkomen
voordekwetsbaregroepenindesamenleving.’

De rode econoom
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Tekst JanSchuurmanHessMeer inspraak voor leden? achtergrond

Fien Lochtenbergh, PvdAlid: 

‘meer inspraak 
via internet’
‘Eriseengrootnadeelaanhethuidigesysteemvan
stemmenophetcongresviadeafgevaardigden.
Minderheidsstemmenenanderevisieskomennietaan
bod.Doordebeperktedeelnamevanledeniserinde
afdelingvaakteveelmachtbijeenbepaaldegroepinde
afdeling.Wanneerjejealsliddanviaanderewegenkan
organisereninervarings-enkennisgroepen,komtjouw
inspraakooktotzijnrecht.Ikbendanookvoorhetvoor-
stel.Ermoetmeechternogietsvanhethart.Nietalle
ledenzijnzomobieldatzeoveralaanwezigkunnenzijn.
Isernietmeerinspraakteverzinnenviainternet?

Philip van Praag is politicoloog en verbonden 
aan de universiteit van Amsterdam: 

‘niet zo pessimistisch 
over het voorstel’
‘Mijnindrukisdathetvoorstelnietnoodzakelijkerwijs
degreepvanhetpartijbestuuropdekoersvandepartij
vergroot.Jezoudenkendatdeorganisatievanoppositie
binneneenpartijmoeilijkerteorganiserenvaltwanneer
individueleledenmeermachtkrijgen,enafdelingenmin-
der,maarindepraktijkblijktdattochnietzotezijn.We
hebbenbinnendeVVDgeziendatookindividueleleden
oproepenkunnendoentotorganisatieenmeningsvor-
ming.Ikbendusnietzopessimistischoverditvoorstel,
vooralnietomdatdeinvloedvanafdelingenendeindivi-
dueleledengelimiteerdis.
Maarjemoetwelwaakzaamzijnvoorrepresentativiteit,
wantwanneerjeindetoekomsteencongresinZwolle
ofinGroningenzouwillenorganiseren,zullenerminder
ledenkomenuithetzuiden.
Ietsandersisdathetvoorpolitiekepartijensteedsmoei-
lijkerwordtomledenaanzichtebinden,vooraloplokaal
niveau.Erisopallerleimanierengeprobeerdommeer
mensentebetrekkenbijhetdemocratischprocesmaar
zonderveeleffect.Erzijninteractievebeleidprocessen
opgezet,wehebbendeexperimentenmetdereferenda
gezienendepogingenommetcursussenburgers,oude-
renenjongerentebinden,maartotdusverheeftdatniet
veelopgeleverd.Jezoukunnendenkendatjedebeloning

Louis Plas, secretaris afdeling Schiedam:

‘Haal de besluitvorming 
uit de achterkamertjes’
‘Hetiseenoersociaaldemocratischvoorstel.Hetideeom
iederlideenstemtegeven,goedtecommunicerenmet
deachterban,leefdealvanafdeoprichtingvandeSociaal
DemocratischePartijinDuitsland.
Decongresvoorbereidinginafdelingen,voorzoverikdat
kanoverzien,gaatnietgoed.Deinvloedvandeledenvande
afdelingopdecongresafgevaardigdenisechtheelbeperkt.
Daaromishetgoedomdebesluitvorminguitdeachterka-
mertjestehalen.Wemoetenafvaneenpartijdieadvertenties
zetomkandidatentewervenendiezichnietbewustisvan
degeschiedenisenontwikkelingvandePvdA.Ditvoorstelis
geenoplossingvooralleproblemenvandePvdA,maarzo
kunnennualleledenwelinvloedkrijgen.Daaromisditeen
stapindegoederichting.’

Piet Boekhoudt, gewestelijk bestuurder Groningen: 

‘Het wordt de ondergang 
van de partij’
‘Ditvoorstelhelptdedemocratieindepartijomzeep.Het
zalertoeleidendatdekleineclubvanbobo’sindepartijnog
meerdannualhetgevalis,machtkrijgt.Bijgevolgwordthet
voordeafdelingenmoeilijkerominvloeduitteoefenenopde
koersvandepartij.Andersgezegd,methetvoorstelvanhet
partijbestuurzettenweeenvolgendestapopwegnaareen
kiesvereniging,gaanwedewegopvanVerdonkenWilders,
dienieteenseenboodschaphebbenaaneenpolitiekepartij.
Maakdeafdelingenbelangrijk,zevormenderuggengraatvan
onzevereniging.Organiseerhetpolitiekedenk-envakwerk
vanonderop.Demaatschappelijkeontwikkelingisdatintoe-
nemendematemaatschappelijkeverantwoordelijkhedennaar
deregioennaardegemeentenwordenverschoven.Dankan
desociaaldemocratietochnietnetdoenalsofdebasisniet
meervanbetekenisis?Bovendienkanhetnietzozijndateen
querulanthetdebatkangijzelenofviaeenomwegheteigen
standpuntalspartijstandpuntkanpresenteren,zoalsEsfan
Jamideed.Hetvoorstelvanhetpartijbestuurgetuigtvaneen
grenzelozenaïviteitenleidtuiteindelijktotdeondergangvan
departij.’

‘Een oer sociaaldemocratisch voorstel’
voorraadsledenwatkuntverhogen,maarofdatveeluit-
haalt,valttebetwijfelen.Overigensishetnietzodatalleen
politiekepartijenlasthebbenommensenaanzichtebin-
den,hetgeldtvoorallemaatschappelijkeorganisaties.Hoe
jedietendensmoetofkuntombuigenisnognietduidelijk.’

michiel Emmelkamp, landelijk voorzitter van de 
Jong Socialisten: 

‘Geen wondermiddel 
voor een partij op drift’
‘HetprobleemvandePvdAisnietdeledendemocratie.
Daarmoethetcongresdusnietovergaan.Deledenlopen
massaalweg;indepeilingengaathetverderenverderach-
teruit.Ledendemocratieisechtgeenwondermiddelvoor
eenpartijopdrift.HetisvijfvoortwaalfvoordePvdA.Het
leiderschapindePvdAisnietovertuigend,daargaathet
om.Wezijnnogsteedsregenteskenhebbengeenheldere
visie.Niemandkanovertuigenduitleggenwatdemeer-
waardeisvanonzeaanwezigheidinditkabinet.Watisons
unique selling point?GroenLinksismilieu;VVDisvrijheid,
Wildersisanti-islam;CDAwaardenennormen…watis
onzekern?Bovendienwordenwenogsteedsbeschouwdals
departijvandedraaikonten.Hetgaatomdegrote,funda-
mentelepolitiekelijn.’

In een poging de partij 
democratischer te maken wil het 
bestuur individuele leden stemrecht 
geven op het congres. Het voorstel 
daartoe is de afgelopen maanden 
uitvoerig in het land en op de website 
van de partij besproken. Rood peilde 
de meningen en politicoloog Philip 
van Praag van de universiteit van 
Amsterdam geeft zijn visie op het 
individuele stemrecht.

Veelledenzijnactiefviadeafdelingen.Deafdelingenzijnderuggengraat
vandepartij.NuishetzodatdePvdA-afdelingennaargelanghungrootte
afgevaardigdensturennaarhetcongres.Deafgevaardigdenhebbenstem-en
spreekrechtopdePvdA-congressen.Dezemaniervaninspraakvertegen-
woordigtechtermaareendeelvandeleden.Diegenendienietviadeafdelin-
genactiefzijn,maareeninhoudelijkestemwillenhebbenindepartijworden
nunietopdecongressengehoord.Ditpartijbestuurwildezeledensteviger
bijhetdebatendebesluitvormingindepartijbetrekken.Daartoeheefthet
verschillendevoorstellengedaan.Eendaarvanisdatinhoudelijkegroepen
ennetwerkenspreekrechtkrijgenophetcongres.Individueleledenkrijgen
spreek-enstemrechtopinhoudelijkethema’s,dusnietbijstemmingenover
statutenenreglementenenpersonen.Afgevaardigdenkrijgen75procentvan
destemmen,individueleledenengroepen25procent.Hetstem-enspreek-
rechtophetcongresismaareenvandevoorstellenvanhetpartijbestuurom
deinvloedvanledenteverstevigen.Zieopwww.pvda.nl/congres2008alle
voorstellenenhetprogrammavanhetcongres.

LEDEnDEmocRATIE
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Tekst en foto’sMichielReijnen

zetdeministerhaarhandtekeningonderhetconvenant.

16.00 uur GuusjeterHorststaptstevigdoor,richtingtouringcar.Toch
neemtzedetijdomtesprekenmeteeninvalidemandiemiddelseen
typemachineopzijninvalidenwagentjemetdeministercommuniceert.
Eenmaalindebusnesteltdeministerzichaandevergadertafelachterin,
samenmetenkelehogepolitiefunctionarissen.

17.00 uur Doordefileietslaterdangepland,wordtTerHorsthartelijk
onthaaldinHouten,waarzijhetfonkelnieuwearrestantencomplexzal
openen.Deministerisonderdeindruk.Hetvalthaaropdatdecellenerg
soberzijn:‘Hierzitjeechtnietvoorjeplezier,maardatisnatuurlijkook
nietdebedoeling.’Derondleidingisvooraleenfeestvoordeaanwezige
fotografen.Deministerineenarrestantenbusje,deministerineencel:de
toestellenklikkenaanéénstukdoor.

17.30 uur Deofficiëleopening.Omdateroverdagteveelgeoefendis,
blijkendebatterijenvandemicrofoonleeg.Evenwachtendus.Voorvelen
eenmooiegelegenheidombijdeministeraantafeltegaanstaaneneens
methaartepraten.Alsdegeluidsinstallatiefunctioneert,opentzehet
complexmethetoverhandigenvandesleutel.‘Weljammerdaterniemand
vandebewonersbijaanwezigis,’graptze.

18.00 uur SnelindeautonaarhetpolitiekcaféinUtrecht,dateigenlijk

nualzoumoetenbeginnen.OnderwegnemenTerHorstenhaarpolitiek
adviseurnogsneldevolgendedagdoor,waarinzeondermeervragen
moetbeantwoordenoverhetberichtdatdeChinesemaffiaChinatown
beheerst.Ondertussenvraagtzezichafwaaromeenwetsvoorstelnogniet
afis:‘Waaromduurtdatallemaalzolang?’

18.20 uur Nasneleenbroodjetehebbengegeten,beginthetpolitiekcafé
vandeUtrechtsePvdA.Ineenoudekerkdebatterendedertigaanwezigen
overveiligheidinUtrechtenalleswatdaarmeesamenhangt,zoals‘sms
alerts’,buurtpreventiegroepen,‘twaalf-minners’enwijkagenten.Veelvan
dezelfdeproblemenwaardeministervanmiddageerderoversprak,komen
ookhiertertafel.Deministerbenadruktdatnietalleslandelijkkanworden
geregeld,maardatdegemeenteookzelfkandoen.Ookhierblijfthetniet
bijwoorden:Omderelatietussenlandelijkenlokaalteversterken,wordt
afgesprokeneennetwerkvan(PvdA)specialistenophetgebiedvanveilig-
heidoptezetten,metvertegenwoordigersuitverschillendegemeenten.

20.00 uur Wanneerhetpolitiekcaféisafgelopen,isernauwelijkstijdom
nogteblijvenhangen.Dechauffeurisalvoorgereden,deautovolmetdos-
siers.GuusjeTerHorststaptsnelin.Opwegnaarhuisnogsnelwatstuk-
kendoorlezen.MorgenwachtdeKamer.

14.30 uur AlsGuusjeterHorstarriveertbijdehetpolitiebureauin
Amersfoort,staateraleengrotedelegatieklaaromhaarteverwelkomen.
OnderhendeUtrechtseburgemeesterenkorpsbeheerderAleidWolfsen,
dekorpschefendehoofdofficiervanJustitie.Naeenkortgesprekmeteen
paaragentenophetbureauvertrekthethelegezelschapnaardebriefing-
ruimtevandeAmersfoortsepolitie.

14.45 uur Deministerluistertaandachtignaartweewijkagentendie
vertellenhoehunwerkeruitziet.Zesteltvragenenmaaktaantekeningen
methaarrodepen.Hetwerkenmetwijkagenteniseensucces:indewijk
waarzijactiefzijnisdecriminaliteitenormgedaald.Dejongerenindewijk
dievoorproblemenzorgden,kennendeagentenenwetendatdiedebaas
zijnindewijk.Kortom:Blauwopstraatwerkt!Tijdgebrekblijfthetgrootste
probleem,bijvoorbeeldomookgeweldachterdevoordeuraantepakken.
Hetpapiermethetdagprogrammaisdooralleaantekeningeninmiddelsal
aardigroodgekleurd.

15.00 uur GuusjeterHorstlijkttebeseffendathaardagprogramma
bomvolisenneemtdetaakvanvoorzitteropzich:‘Zullenwedoorgaan
naarhetvolgendeonderwerp?’Datisdesamenwerkingtussendepolitie
endemoskeeën.Eenmedewerkervandenoodhulpheeftsamenmeteen
collegacontactgezochtmetdemoskeeën.Endatheefteringeresulteerd
daterooktweevertegenwoordigersvandeElFathMoskeebijhetgesprek
aanwezigzijn.Erzijnresultatengeboekt:opdedagdatFitnaverscheen

wasergeensprakevanpaniek,maarkwamendepolitieenjongerendie
demoskeebezoeken,inallerustsamen.Marokkaansejongerendiede
moskeebezoeken,wordengeholpenmetstageplaatsen,ookbijdepolitie.
Endiezelfdejongerensurveillereninhunwijk:goedvoorhuncv,goedvoor
dewijk.

15.20 uur Zelfdelocatie,anderemensen,nieuwthema:geweldtegen
depolitie.Drieagentenvertellenoverhunsomsheftigeervaringen.Die
variërenvaneenflinkeklaptoteengerichtekaratetrapwaarbijeenagent
bijnaallesinzijnbeenscheurdewatertescheurenviel.Gelukkigziethet
ernaaruitdathijnamaandenrevalidatiebinnenkortdestraatweerop
kan.Hoeweldeministerdeverhalenkentuithaartijdalswethouderin
AmsterdamenburgemeestervanNijmegen,schriktzetoch.Allegetrof-
fenagentenzithetzelfdedwars:terwijlzijnogrevalideren,looptdedader
alweervrijrond.OnderhetministerschapvanTerHorstisalafgesproken
dathetOpenbaarMinisteriehogerestraffeneistindergelijkegevallen.Dat
blijktnognietaltijdtegebeuren.HetpapiervanGuusjekleurtweerwat
roder.

15.50 uur TerHorstisnietalleengekomenomteluisteren,maarook
omactietenementegengeweldtegendepolitie.Erwordtondermeer
afgesprokendatwordtonderzochtwatvoormaatregelengenomenkunnen
worden‘ophetterreinvanagressieengeweldtegenfunctionarissenmet
eenpublieketaak.’Meteendrukfotograferendepersopdeachtergrond,

MetGuusje ter Horstdewijkin

minister Guusje ter Horst was 
de afgelopen tijd vooral in het 
nieuws vanwege de moeizame 
cAoonderhandelingen met de 
politievakbonden. In tegenstelling 
tot het soms heersende beeld 
heeft zij een prima relatie met de 
politie. Rood volgde haar tijdens 
een werkbezoek aan de politie.

roodinderegio
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geleden.Iniedergeval,in2003werdikdanburgemeesteren
haddenwenogdriejaartegaantotdevolgendeverkiezingen.’

Wat heeft u toen veranderd waardoor de atmosfeer in de stad 
letterlijk openbrak? ‘Eennieuwe,openbestuurscultuurgeor-
ganiseerdwaarindeproblemenwerdenerkendenaangepakt.
Weschreveneenvisieopeenopen,moderneWest-Europese
wereldstad,waariniedereeneenplaatsheeft,iedereenmeedoet
enbetrokkenis.Wezijnookmetdebezemdoorhetambtelijk
apparaatgegaanendatwasvoorveleneenschok.Openheid,
integriteit,luisteren,dienstbaarzijn.Vervolgenszijnwevolks-
vergaderingengaanorganisereninbuurtenenwijken,weheb-
bengeluisterdnaardemensen,naarhunproblemenenoplos-
singenenwezijndaarmeeaandeslaggegaan.’

Wat was het plan? ‘InenomAntwerpenligteenzeerverfijnd
spoorwegnet,waardooriedereenvanbuitengemakkelijkde
stadkanbereikenomertekomenwerken,om’savondsweer
buiten,inheteigendorpinhethoftekunnenwerken.De
stadwas,indewoordenvanhetVlaamsBelang,eencentrum
vancriminaliteit,vanprostitutieenvervuiling.Wijzijndeuit-
wassengaanaanpakken,maarhebbentegelijkeenvisieop
wonenenstedenbouwontwikkeldenzijngaanzorgenvoor
watjedesoftwarevandestadkuntnoemen,cultuur,festi-
vals,pleinenopknappen,desaamhorigheidorganiseren.Kijk,
Antwerpenarenhebbendeneigingdepositievandeunderdog
tekiezenenzichaftezettentegendebezetter.Vroegerwaren
datdeSpanjaarden,jullieHollanders,maarookFransenen
Oostenrijkers.DelaatstejarenwashetStadhuisdebezetter.
DatongenoegenvoeddehetVlaamsBlok.Wijlietendatbeeld
kantelenenhetVlaamsBlok,nuVlaamsBelang,bleekvervol-
gensgeenantwoordmeertehebben.Enwatikgedaanheb,is
datikmelosmaaktevandeSP.A.Ikwilde,zoalsbijjullie,een
burgemeesterzijnvanalleAntwerpenaren.Daardoorkonikin
devolgendeverkiezingen,in2006,ookbuitendepartijkaders
stemmenwerven.Velenindestad,bekendenenonbekenden
steundenonzelijst,onsprojectvoordestad:Antwerpenisvan
Iedereen.’

Wij hebben in nederland ook te maken met een grote aanwe
zigheid van extreem rechts in de samenleving. Geert Wilders 
scherpt de messen; Rita Verdonk wentelt zich in het populisme. 
Hoe kijkt u daar tegenaan? ‘Mijpastbescheidenheid,maarik
beziedeontwikkelingeninNederlandtochmetdegrootstever-

 H
etSchoonVerdiepisechteenSchoonVerdiep;ik
benblijdatdeAntwerpseburgemeesterPatrick
Janssensietsverlaatis.Hetgeeftdegelegenheid
ademloosrondtekijkenopdeverdiepingwaar

hetCabinetderBurgemeesterisgevestigdinhetklassieke,
monumentalestadhuisaandeGroteMarktvanAntwerpen.
Hetglimmendmarmeriszozacht,zoprachtiggepolijst,
dewandenzijnbeschilderdmetschakelmomentenuitde
geschiedenisvanAntwerpen,degebintenzijngebeeld-
houwd…degeschiedenisademt,inspireertenbelast,onge-
twijfeld.Jedoethetnietzomaargoed,hierinhetSchoon
Verdiep.
PatrickJanssensdoetiniedergevalwelgoed.Metglansver-
sloeghijbijdelaatsteverkiezingenhetVlaamsBelangvan
FilipDeWinter.Destadherademdenadieoverwinning,want
hetzagerlange,langetijdnaaruitdatextreemrechtsinde
grootstestadvanVlaanderenhetstadsbestuurinhandenzou
krijgen.

Hoe werd u burgemeester? PatrickJanssens:‘Ikwerdals
buitenstaandergevraagdomvoorzittertewordenvande
SocialistischePartijenvanuitdieachtergrondbijdegemeen-
teraadsverkiezingenin1999alsfractievoorzitterverkozen.
LeonaDetiège(SP-ervandeouderegeneratie)bleefburge-
meestervandestad.HetVlaamsBlokwastoenaldegrootste
partijenmethetcordonsanitaire(waarmeealleanderepar-
tijenindeAntwerpsegemeenteraadhettoenmaligeBlokbui-
tenhetstadsbestuurhielden)werdeenbestuursstijlgeïntro-
duceerddieeigenlijkalleenmaarkonmislukken.Menhadin
hetstadsbestuurgeengemeenschappelijkevisieopdestad.
Iedereenaccepteerdeelkaar,maarooknietmeerdandat.Wie
kritiekhadophetstadsbestuur,speeldehetVlaamsBlokin
dekaart,enwasduseenracist.Zoblevenallemoeilijkheden
onbenoemd,enwerdernietsaangepakt.Hetstadsbestuur
wasaltijdinhetdefensief.Enin2003barsttediefailliete
bestuurscultuurmeteenschandaalovervalsedeclaraties.Het
deedinallesdenkenaandesituatieinRotterdam,vanjaren

‘De ontwikkelingen in Nederland 
bezie ik met de grootste verbazing’

‘Ik wilde een burgemeester zijn
 van alle Antwerpenaren’

integratie:eendrieluik deel3
Burgemeester cohen beet het spits af, gevolgd 
door Hassan najja, wethouder in Venray. Beiden 
vertelden over hun aanpak van integratie in hun 
stad. In deze slotaflevering is het woord aan 
Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen.

Tekst JanSchuurmanHessFoto Cabinetvandeburgemeester

bazing.Julliewarenaltijdhetvoorbeeldvaneenopen,trans-
paranteentolerantesamenleving.Nulijkenjulliemeteen
sneltreinvaartalleproblemen,waarmeewijaldecenniaaande
slagzijn,tewillenoplossen.GeertWilderswildestabiliseren,
zoalsFilipDeWinterdatwilde.Wijhebbenhetspeelveldvan
DeWinterweggenomen.’Hoe?‘Eenpaarmaandengeleden
wildeEuropeesextreemrechts,onderleidingvanhetVlaams
BelanginBrusseldemonstrerentegendeislamisering.Die
demonstratiewerddoordeburgemeestervanBrusselverbo-
den,enliepvervolgensuitopeengewelddadigeconfrontatie.
Eenpaarwekenlaterwildenextreemrechtsdatzelfdekunstje
herhaleninAntwerpen.Wijhebbendiebetogingnietverbo-
den,maarmetallepartijenafsprakengemaakt.Debetoging
werdgehoudenenhetwerdniks.Wij,Antwerpenarenvanalle
achtergronden,haaldendeschoudersopengingenovertot
deordevandedag.
Maarwemerkenweldatdesamenlevingbijjullieerggespan-
nenis.ErkomenveelMarokkanenuitNoord-Nederlandzich
inAntwerpenvestigen.Zijkunnenenwillenindatklimaatniet
verder.DebesteMarokkaansebakkervandeTurnhoutsebaan,
hier,spreektNoord-Nederlands.Datistochwelbijzonder.’

In Antwerpen, maar ook in de rest van Vlaanderen heeft u 
de jongerenwerkloosheid kunnen terugdringen. Hoe is dat 
gelukt?‘Jekrijgteenuitkeringnietvoorniets.Iedereendieeen
uitkeringkrijgt,vragenwijdaarietstegenovertestellen.Je
werkt,ofjevolgteenopleiding,maarhetiseenvandetwee.
Jongerenpikkendatop;zijziendekansenenkunnenzichzo
ontwikkelen.’

We zijn dit drieluik begonnen met een interview met uw 
Amster damse collega Job cohen. De geschiedenis van 
Amsterdam is nauw verbonden met die van Antwerpen. op 
welke manier hebben de steden nu nog met elkaar te maken?  
‘DeeerstekeerdatikJobCohenontmoette,wastijdenseen
conferentieinBarcelona.IkbewonderburgemeesterCohen
omdemanierwaarophijconflictenindestadprobeerttever-
mijden.IkdenkdatditinonzemoderneWestersesteden,met
alleverschillendebelangenenkrachten,deenigelijnisdieje
kuntvolgen.IndiezinisAmsterdameerdereenvoorbeeld
danRotterdam,waardeconfrontatiewordtgezocht.Voorons
ishetbeleidvanJobCoheninAmsterdamgoednieuws.’
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J
ezouhetnietzeggenalsjedesombere
berichtgevingindemediahoort,maarin
sociaaleconomischopzichtgaathetfantas-
tischmetNederland.Dewerkloosheid

ismet4procentophetlaagsteniveauin
zevenjaar,dearbeidsparticipatieisnognooitzo
hooggeweest,ookdewelvaartperhoofdvande
bevolkingishogerdanooittevoren,voorhet
eerstdaalthetberoepopalleuitkeringen–met
uitzonderingvandeAOW.Waaromdantoch
aldiesomberebespiegelingen?Natuurlijk,de
internationalekredietcrisiszouindeloopvan
hetjaarookonzeeconomiekunnentreffen.
Maarhetisonwaarschijnlijkdatdegevolgen
daarvanernstigerzullenzijndaneengroeiver-
traging–maarnogaltijdgroei!Danzijnerde
zorgenoverhetgebrekaandynamiekenflexibi-
liteitvanonzearbeidsmarkt,dieverderegroei
vandearbeidsparticipatienaar80procentzou
belemmeren.DeCommissie-Bakkerzaldaar
binnenkortoveradviseren.Maarondanksde
vermeendestarrearbeidsmarktkomenerdui-
zendennieuwebanenbijenisdearbeidspartici-
patieinNederlandhetafgelopendecennium,op
IerlandenSpanjena,hetsnelstgegroeidvanalle
EU-landen.Volgensdeinternationaalgeldende
cijfersstevenenwemeteenarbeidsparticipatie
van74procent,hardafopdie80procent.
Feitelijkisdattrouwenseengeheelwillekeurig
getal.Iseenhogerearbeidsparticipatiedanniet
nodigomdeoplopendekostenvandevergrij-
zingoptevangen?Wenselijkmisschien,maar

nodigzekerniet.Deextracollectieveuitgaven
alsgevolgvandevergrijzingraamthetCentraal
Planbureau(CPB)op7procentvanhetbruto
binnenlandsproduct(bbp)indekomende
dertigjaar–iederjaareenkwartprocentmeer
dus.MaardatzelfdeCPBverwachtdathetbbpin
dieperiodemettussende32en172(!)procent
zalgroeien.Ondanksdeoplopendevergrijzing-
kosteniserméérdangenoegruimteomde
besteedbareinkomensvandeNederlanderste
vergroten.Daarkomtnogbijdatdetotaleuit-
gavenvoordesocialezekerheidsinds1983zijn
gedaaldvan16naar8procentvanhetbbp.De
uitgavenstijgingdiehetCPBvoordekomende
driedecenniavoorzietisduskleinerdandeuit-
gavendalingindeafgelopen25jaar.
Danisernogdebedreigingvandeopkomende
economieënalsChinaenIndia.Stevenendie
onsoptermijnnietvoorbijalsweonzeecono-
mieenarbeidsmarktnietingrijpendhervormen?
Hetisechterzeeronwaarschijnlijkdatzijhun
huidigegroeitemponogtienjaarwetenvolte
houden–indejarentachtigvreesdenwedat
ooktenaanzienvanJapan,datvervolgenseen
langdurigeperiodevanstagnatietegemoetging.
Bovendienprofiterenwijalshandelslandjuistbij
uitstekvandegroeivanChinaenIndiainplaats
vandatdezeeenbedreigingvormt.Enzelfs
alsChinaenIndiaonsooitinwelvaartsniveau
zoudenpasseren,betekentdatnognietdatwij
minderwelvarendworden.
Daarkomt,totslot,bijdatinmiddelsveelonder-

zoekheeftlatenziendatverderewelvaartsgroei
(indezinvangroeivanhetbbp)inrijkelanden
alsNederlandnietofnauwelijksmeerbijdraagt
aanhetwelzijnengelukvandebevolking.Als
Nederlandaleenserieussociaaleconomisch
probleemheeft,danishetdatweeronvoldoen-
deinslagenonzeovervloedigerijkdomenwel-
vaartomtezetteninwelzijneneenhogerekwa-
liteitvanhetbestaan.Deredendaarvoorzounu
juistweleenskunnenzijndatweteveelbelang
hechtenaanverderewelvaartsgroei.Daarom
staatdepubliekesector–onderwijs,zorg,poli-
tie,welzijn–voortdurendonderdrukvanbezui-
nigingenomdatzijdeproductiviteitsstijgingin
hetbedrijfslevennietkanbijbenen.Daarom
accepterenwedatdeinkomensverschillentoe-
nemenomdatdatmensenzouprikkelenom
zichmeerintespannen.Daaromofferenwenog
steedsrustennatuuropaansnelwegenen
bedrijfsterreinen.Daaromzienwestabiele
arbeidsrelatiesenbeschermenderegelsalseen
belemmeringvooreconomischedynamiekin
plaatsvanalseenvoorwaardevoordekwaliteit
vanhetbestaan.Onsbelangrijkstesociaalecono-
mischeprobleemisdatweoplossingenzoeken
vooreenprobleemdatnietbestaatendatwe
daardoorjuistnieuweproblemencreëren.

Paul de Beer is Henri Polak hoogleraar voor arbeids-
verhoudingen aan de UVA en verbonden aan het 
Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) en 
De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen).

Illustratie CoverMechanics/MokerFoto HollandseHoogte opinie

nodeloze zorgen

crises, recessie en inflatie, dat hangt ons allemaal boven het hoofd als we de sombere 
voorspellingen in de media moeten geloven. onzin, zegt Paul de Beer, het gaat juist heel goed 
in nederland. Hij legt uit waarom en wat volgens hem het echte probleem is in nederland.

I
nseptember1990kwamendefractie-
voorzittersuitdeTweedeKamernaar
Moskouvooreenbezoekaande(toen
nog)Sovjetunie.Ikmochtalsjong-
stemedewerkervandeNederlandse

ambassadedezehogegastenbegeleiden
ophunreisvanMoskounaarAlmaty,
vervolgensnaar(toennog)Leningrad
omweerinMoskouteeindigen.Behalve
Bolkestein,BrinkmanenVanMierlozater
ookeenmanindatgezelschapdieiknog
nietkende,defractievoorzittervandePvdA,
ThijsWöltgens.Vanhemwistikalleendat
hijLimburgerwas,eenLimburgermeteen
bourgondischvoorkomenalsgevolgvan
eenbourgondischelevensstijl,metmeer
zelfrelativeringinz’ndonderdandehele
restvandeNederlandsepolitiekbijelkaar,
meteenaanstekelijkgevoelvoorhumor
waariedereenvoordoordeknieënging.
IncalvinistischNederlandisdansnelhet
oordeeldatwetemakenhebbenmeteen
vrolijkeflierefluiter.Eerlijkgezegdwasdat
toenookmijnvooroordeel,datechtertij-
densdereisbinnendekortstekerengeheel
werdontkracht.

Indekringvanfractievoorzittersuitdie
tijdwashíjhetdiesteedsdetoonzette
metanalysesenbeschouwingen.Niet
datzijncollega’shetaltijdmethemeens
waren,maarzijluisterdenwel.Alseen
vandeanderenuiteenboekciteerde,had
Thijsmeteeneenbatterijaantegencitaten
paraatuithetzelfdeboekofandereboeken.
Zonderookmaareenkeerpedantofarro-
gantteworden,altijdmeteenkwinkslagof
eenzelfrelativerendeopmerking.Waardoor
zijnanalysesdesteovertuigenderwerden.
HijdoorzagheelsneldeontbindingvandeSovjetunie,ondankshetkorte
bezoekendebeschermdeomgevingwaarinhetplaatsvond.Maarhij
wassomsookslachtoffervanzijneigenopenheid:eenjournalistschond
deafspraakdaternietuitdeschoolmochtwordengeklapteninAlmaty
kregenwijtehorendatWöltgensministerBraksvanLandbouwzoulaten
vallen.Eenpolitiekerelwasgeboren.Thijsvondhetvervelend.Nietvoor
hemzelf,maarvoorGerritBraks.

Hijgundemijdetijdvoordiepgaandegesprekkenoverdesociaaldemo-
cratie.OverdegevolgenvanheteindevandeEuropesedeling,overde
noodzaaktothervormingenvandesocialezekerheid,waarbijdebandmet
demensendieervanafhankelijkzijnnietmagwordenverbroken.Over
detijdlozeenimmeraanwezigenoodzaakvanbindenenverheffen.Over

THIJS WÖLTGEnS
1943 - 2008

hetmijnverledendatwijbeideninonze
genenmeedroegen,hijalszoonvaneen
witteboordenmijnwerker,ikalskleinzoon
vantweekoempels.Tijdensdezereis,indat
merkwaardigelanddatinmiddelsnietmeer
bestaat,heeftThijsWöltgensmijvoorgoed
gewonnenvoorzijnvisieopeenmilde,
menselijke,hervormingsgezindemaar
waardevasteRijnlandsesociaaldemocratie.

Toenikzelfdepolitiekinging,washijbur-
gemeestervanKerkradeengangmaker
vanParkstadLimburg.Jammervindiknog
steedsdathijgeenministerisgeworden.
Zekernuikerzelfmiddeninzit,weetik
welkegrotewaardezijndenkkracht,zijn
visieenzijnsamenbindendvermogenvoor
deontwikkelingvanonslandhaddenkun-
nenhebben.Maarwaarhetlandsbestuur
eenverliesmoestincasseren,waszijn
terugkeernaarKerkradepurewinstvoor
Limburg.ParkstadLimburgstaatopde
kaart,deOpenUniversiteitisvaneenover-
leefdinstituuteenhypermoderneinstelling
geworden.Nietalleendeze,maarheelveel
positieveontwikkelingeninonzeprovin-
ciedragendevingerafdrukkenvanThijs
Wöltgens.Zonderdathijzicherookmaar
eenkeeropvoorwildelatenstaan.

Ikprobeerwoordentevindenvoormijn
onbegrip,verdrietenverwarring.Hoekan
Thijsonsnualzijnontvallen?Netnuhij
zichzoverheugdeomeindelijkeenswat
minderhardtegaanwerkenenwatmeer
vanzijndierbarentegenieten.Op27april
sprakenwijernogover,onderweginde
treinnaarRotterdamvoordebekerfinale.

Natuurlijkbewonderdeikhemomzijndenkkrachtenzijninnerlijkeover-
tuiging,warsvanmodieuzeprietpraatofdikdoenerij.Maarookomzijn
vermogendewerelddoordeogenvaneenandertewillenzienenzijn
krachtomzichtelatenovertuigendoorgoedeargumenten.Bovenalheeft
hijmijgeleerddat,ommetJeanJaurèstespreken,eenriviertrouwblijft
aanhaarbrondoornaardezeetestromen.Thijskonzichontwikkelentot
eengrootpoliticusenbijzondermensomdathijzichaltijdwisttelaven
aandebronwaaruithijontsprotenwas,eenbrondiehijsteedsdichtbij
zijnhartmeedroeg.Thijs,vlakbijdeHèrjodiseenereplaatsmetjouw
naamerop.Neemplaats,rustuit,jehebthetverdiend.

Frans Timmermans

inmemoriam

Frans Timmermans schreef een deel 

van zijn dierbare herinneringen aan de 

op 7 mei overleden Thijs Woltgens op 

voor De Limbuger/Limburgs Dagblad. 

‘Thijs was een keihard werkende, 

gedreven sociaaldemocraat.’
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Weet u wie dit zijn? Stuur uw oplossing vóór 
7 juni naar: PvdA, redactie Rood, Postbus 1310, 
1000 BH Amsterdam
of mail uw oplossing naar rood@pvda.nl.
IndevolgendeeditievanRoodvindtudeuitslag.
DewinnaarontvangtHet Socialistenboek.

Dewinnaarvandeprijsvraaguit
Roodnr.2isA.BettenBreguit
Ferwert.‘Klus geklaard... PvdA in 
de regering, maar ik hou mijn hart 
vast.’werddoorderedactieals
meestorigineelbestempeld.Het
werkelijkeonderschriftluidde:Den 
Haag, 25 sept. 2007. PvdA-fractie 
tegen referendum EU-verdrag. 
Tichelaar tijdens persconferentie.

Ledenblad van de Partij van de Arbeid

5e jaargang • nummer 3 • mei 2008

HET SocIALISTEnBoEK

colofon
Roodishetpositief/kritischeledenbladvan
de-PartijvandeArbeidwaarinledenvande
partijcentraalstaan.Ledenwordenvanharte
uitgenodigdtereagerenopdeinhoudvanRood
enderedactievanideeën,suggestiesof-kopij
tevoorzien.Roodverschijntzesmaalperjaar
enwordtgratisverspreidonderdeledenvan
dePvdAineenoplagevan63.000-exemplaren.
Niet-ledenkunneneenabonnementaanvragen
viadeledenadministratie(ledenadministratie@
pvda.nlof-020-5512290).Roodverschijntookin
gesprokenvormvoormensenmeteenleeshan-
dicap.Info:FNB,tel.:(0486)486486.

PartijvandeArbeid
Herengracht54/Postbus1310
1000BHAmsterdam
020-5512155/www.pvda.nl

Redactieadres:
Postbus1310,1000BHAmsterdam
rood@pvda.nl

Redactie:
AngelinaScalzo(hoofd communicatie),
JanSchuurmanHess,MichielReijnen,
OttolienvanRossem

Eindredactie:
RoselieKommers

Art direction en vormgeving:
StudioPollmann,Amsterdam

medewerkers aan dit nummer:
PauldeBeer,WouterBos(column),Tanja
Broere,JohnJansenvanGalen,Agnes
Jongerius,MichaelJuffermans(Breinbreker),
BertusMulder,LiliannePloumen,Frans
Timmermans,MeiLiVos

Fotografie:
DeBeeldredaktie,HollandseHoogte,IISG,
LizzyKalisvaart,TessaPosthumadeBoer

cartoon:
PeterPontiac,Bussum

Illustratie:
CoverMechanics/Moker,Amsterdam

Lithografie:
GrafimediaAmsterdam

Drukwerk:
vdBJ/PrintSupport,Bloemendaal

Rood verschijnt onder verantwoordelijkheid  
van het partijbestuur.

Overname van (delen van) artikelen, foto’s of  illustraties 
alleen na uitdrukkelijke toestemming van-de-uitgever.

RoodBreinbreker 21
HoRIZonTAAL: 1.Damesgymnastiek(15);9.Washij
eenechtepresidentofeenintrigant?(9of3+6);10.Je
gelijkhalenopdegolfbaan(3);11.Zelfzuchtigparfum(6);
12.Dommekleur(6);15.Voorlopervandegraffity(15);
17.Flowerpower,patatennix(9);18.Beetjebijbeetje(6);
19.Vochtrijk(9);21.Berichtvandeburgemeestervan
Amsterdam(10);23.Vanhetzelfde(4)
VERTIcAAL: 1.Herdenkingsbloem(15);2.Serveervak(12);
3.Waardevolleruzie(12);4.Vochtigenmindergeslaagd
schudje(5);5.Dezekoningzietgeendiepte(6);6.Vorige
houding(6);7.Spijkerschrift(4);8.Kentgeentijd(12);
13.Schrijfgereiinjemond?(9);14.RookwaarvanDiederik?
(4);16.Visophetdroge(8);20.Vermogendland(3);22.In
debuurtvaneeninsect(2)

Stuuruwoplossingvóór 7 juninaarPvdA,redactie 

Rood,Postbus1310,1000BHAmsterdam.Dewinnaar

ontvangtHet Socialistenboek.

DE PRIJSWInnAAR VAn DE BREInBREKER In HET 

VoRIGE  nummER IS: A.M.Hage-HageuitOuwekerk

ZijontvangteenPvdA-peteneenPvdA-poncho.

agendavaria

ISSn 1574-2733

mei
Vrijdag 30 
PvdA-europarlementariërstrekkendoor
Gelderland.AfgeslotenmeteenPolitiekCafé,
Wageningen,info:www.pesdelegatie.nl

Zaterdag 31 
NieuweledendagindeTweedeKamer.
Info:www.pvda.nl

Juni
2, 4 en 6 
LandelijkethemabijeenkomstenArbeid.Ter
voorbereidingvoorhetcongresinaanwezigheid
vanMariëtteHamerenLiliannePloumen.In
Zaanstad,RoermondenAssen.Info:www.pvda.nl

Zaterdag 7
EuropafestivalvandePvdA-eurodelegatie,
Maastricht.Info/aanmelden:www.pesdelegatie.nl

DelandelijkePvdA-werkgroepmilieuenenergie
organiseerteenminiconferentie,Utrecht.
Info:www.pvda.nl

Zaterdag 7 en zondag 8 
JS-congres,Rotterdam.Info/aanmelden:www.
js.nl

Woensdag 11 
DeEuropaLandenTourvandeAMSoverBulgarije,
Almere.Info:www.alfredmozerstichting.nl

Zaterdag 28  
IntegratiedagvandeJSmetAhmedAboutaleb.
Info:www.js.nl

SCS-COC-00812

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

Ukuntnatuurlijk,alsuzichwiltverdiepenin
hetsocialisme,deduizendenboekenoverde
socialistischebeweginglezen.Danontwik-
keltzichvanzelfeenbeeldinuwhoofdover
hoehetgeweestmoetzijn.Maarukuntde
geschiedenisooktotlevenlatenkomendoor
foto’svandesocialistentebekijken.Het 
Socialistenboekiseenfotoboekmetmeerdan
driehonderdafbeeldingenvanbijeenkom-
sten,kopstukken,affichesenacties,allemaal
voorzienvaneenonderschriftgeschreven
doorhistorici.Hetgeefteenprachtigbeeld
vanonzebeweging,nietalleenoverde
demonstraties,stakingenendedikbebrilde
enwoestbehaardepolitici,maarhetgeeft
ookinkijkjesinhetrijkerodelevenvande
socialistischezuil,inclusiefzangendans.
Voorsommigenledenzullendebeeldeneen
aha-erlebnisoproepen,anderenzullenzich-
zelfherkennenopdefoto’s,debeeldenzijn
vanongeveer1900totnu.Maarhetmooist
vanditboek,vindikzelf,isdatertezienis
hoedePvdAindeloopderjarenisveran-
derd.Vaneenbewegingdiestreedtegende
uitbuitingvandearbeiderenvoorvechter
vooralgemeenkiesrecht,toteenpartijdiein
hetpluchevergadertoverbelastingheffingen.
Uzietdesocialistenstrijdenvoordeeerste
verworvenhedenvoordearbeider,maarzich
ookontwikkelentoteenpolitiekepartijdie
zichbekommerdeomrechtvaardigeinterna-
tionaleverhoudingen,deemancipatievande
vrouwenhetbeschermenvanhetmilieu.De
strijdvandesocialistenwerdbreder,maar
konelkekeerwelweerstappenvooruitzet-
ten,naarbredemaatschappelijkeacceptatie
vandeoudestrijdpunten.Doorhetboekvan
voornaarachterentelezenistezienhoede
PvdAbrederwordt,worsteltmetcompromis-
sen,maarelkekeerweerverdergaatinde
strijdvoorhetverheffenvandearbeider,hoe-
weldiearbeiderernutochheelwatanders
uitzietdandearbeiderin1900.
Mei Li Vos (Tweede Kamerlid voor de PvdA, 
schreef het voorwoord van dit boek) 

FrankdeJong,RenéKok,MargreetSchrevel,
ErikSomers(eds),Het Socialisten boek,
Zwolle/Amsterdam,Waanders/IISG,2008,
ISBN978-90-400-8486-7.¤14,95

Wij geven vijf exemplaren van Het 
Socialistenboek weg. Wilt u kans maken 

op een van deze exemplaren? mail 
dan naar rood@pvda.nl. De eerste vijf 

inzendingen ontvangen het boek.
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MinistersvanFinanciënmoetjekunnenvertrouwenbijdeschatkist.Juist
sociaal-democratischeministersvanFinanciënalsLieftinck,Duisenberg
enKokhebbendaaruitstekenderesultatenbehaald.Datisniettoevallig.
Hetpastbijsociaaldemocraten.Enzohoorthetook.
Waarom?Wel,dePartijvandeArbeidgelooftinactieveoverheids-
bemoeienisinhetmaatschappelijkleven.Wegelovenineenvitale
publiekesectorenzijnbereiddaarinteinvesteren.Wevindendatde
mensendieindatpubliekedomeinwerkzaamzijn,vanhogekwaliteit
moetenzijnendusgoedbetaaldmoetenworden.Mijnpuntisdatalsje
zulkeambitieshebtvoordepubliekesectorendeschatkist,danzuljeook
alleenmaarhetdaarvoorbenodigdevertrouwenkrijgenalsbelastingbeta-
lerswetendatjezuinigenverantwoordelijkmethungeldomgaat.

HetbetekentdatdePartijvandeArbeidookmeernotenophaarzang
moethebbendanbijelkmaatschappelijkprobleemsteedsmaarommeer
geldtevragen.EndateenPvdA-ministervanFinanciëndeverleiding
moetweerstaandatgeldsteedsmaarweertegeven.

Voormijheeftditsoortdilemma’sdeafgelopenmaandensteedsheel

nadrukkelijkgespeeld.Hoezorgjeervoordatervanjaaropjaarmeer
geldnaardekinderopvanggaat,maardatdebelastingbetalerwelwaar
voorzijngeldkrijgt?HoezorgjeervoordatdekostenvandeAWBZniet
zouitdehandlopendatstraksdemensendiegeenkantopkunnen
–deouderenengehandicapten–hetrisicolopenonvoldoendezorgte
krijgen?Hoemaakjeextrageldvrijvoordewijkaanpakzonderdeprikkel
bijgemeentenencorporatieswegtenemendatvanhenookbijdragen
verwachtworden?

Hetwaseenheleklus,maarhetiswelgelukt.Solideensociaal.Zodat
weniethoeventebezuinigenalsdeeconomieomslaat.Zodatweonze
beloftenkunnenhoudenaandekiezeromextrageldvrijtemakenvoor
kinderopvang,onderwijs,zorg,milieu,jeugdzorg,dewijken,ontwikke-
lingssamenwerkingenaldieanderezakenwaaraanjekuntziendatereen
anderkabinetzitdanhetvorige.EenkabinetmetdePvdA.Diejedusmet
eengerusthartindebuurtvandeschatkistkuntlaten!

Wouter Bos,politiekleider

FotoHollandseHoogte

De volgende Rood  verschijnt eind juni
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