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de rode loper is bedoeld voor PvdA’ers die normaal gesproken 
achter de schermen werken. deze keer wordt daar een 
uitzondering op gemaakt voor Hans Blaauwbroek, voorzitter 
van de werkgroep Patiënten Centraal.

de Partij van de Arbeid kent een groot 
aantal netwerken en werkgroepen, onder 
meer de werkgroep Patiënten Centraal met 
ruim 150 leden. Onder leiding van Hans 
Blaauwbroek houden zij zich bezig met 
allerlei aspecten van de gezondheidszorg. 

O
pditmomentproberenwevoor
dekomendegemeenteraadsver-
kiezingenaandachttevragenvoor
AutomatischeExterneDefibrillator

(AED)-apparatuur,dieinallegemeentenop
veelplaatsenbeschikbaarzoumoetenzijn.
MetAED-apparatenkunnenmensenmeteen
hartfalensnelwordengeholpen.Wewillen
datditinalleverkiezingsprogramma’svande
PvdAwordtopgenomen.’
HansBlaauwbroekisalszelfstandigconsul-
tantwerkzaamindezorgsector.Daarvoor
werktehijjarenlangvoorverschillendepatiën-
tenorganisaties.‘Ikbenalsinds1993betrok-
kenbijdewerkgroepPatiëntenCentraal,de
laatstevijfjaaralsvoorzitter.Wezijnmeteen
dagelijksbestuurvanachtledenheelactief
indepartij.Inditnetwerkzijnpatiënten
vertegenwoordigd,maarookmensendie
werkzaamzijnbijzorgverzekeraars,artsen
enbeleidsmakersindezorg.Weorganiseren
zestotzevendiscussiebijeenkomstenper
jaar,schrijvenrapportenenaanbevelingenen
houdengoedcontactmetonzeKamerleden
enbewindslieden.’
DePvdAontbeertvolgensHansBlaauwbroek
eenduidelijkevisieopdezorg.Overmarkt-
werkingiszijnwerkgroepnietgelukkig.
‘Marktwerkingverhoudtzichslechtmethet
eerstebelangvaneenpatiënt.Datisbeter
worden,wanneerhijofzijziekis.Bovendienis
hetbelangvaneenpatiëntdatbasiszorgsnel
endirectbeschikbaaris.Aandeanderekant
ishetnatuurlijknietzodatdekostenvoorde
gezondheidszorgonbeperktkunnenstijgen.
Zorgwordtsteedsduurder,endebevolking
wordtsteedsouder.Diestijgendekostenmoe-
tenbetaaldworden.Controleopdeuitgaven
iseennoodzaak.’
Overdezethematiekwordtbinnendewerk-
groepnagedacht,maarookoverorgaan-
donatieenrechtenvanpatiënten.‘Eenvande
belangrijkstegedachtenopditmomentisdat
deministerdezorgoptegroteafstandheeft
gezet.Erwordtheelveelovergelatenaande
NederlandseMededingingsautoriteit,ofaan
deZorgautoriteit,dienunamensdeoverheid
desectorcontroleren.Deministerzoudie
controlemeernaarzichtoemoetentrekken,
denkenwe.’

Tekst JanSchuurmanHess
Foto TessaPosthumadeBoerderodeloper

‘Visie op zorg
 ontbreekt’

‘
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Depers–ikhebzetijdensmijnwittebroodsweken
alsvoorzittereenbeetjeontweken.Ikwaserookwel
evenklaarmee,nadeverkiezingscampagneomhet
voorzitterschap.Eenlangeracemetdeclimaxaande
AmsterdamseKeizersgracht.Tijdenseenzeerdruk
bezochtebijeenkomstzoubekendgemaaktwordenwie
deledengekozenhaddentotnieuwePvdA-voorzitter.
Maarhelaas,detechnieklietonsindesteekende
uitkomstlietopzichwachten.
Ineenkleinzweethokjezatikmethethalfdozijntegen-
kandidatentewachten.Naeenkoffieofwatbesloot
ikeenseenommetjetemaken.Ikwistnietwatikzag,
werkelijkeenkluwenjournalistenstonddaarnaaldie
urennogsteedsoponstewachten.Radio,tv,schrijvende
perseninternetredacteuren–ineenvlaagvanbeschei-
denheiddrongdegedachtezichbijmijopdataldiemen-
sentochvastvooreenandernieuwsfeituitgeruktwaren.
Maarnee,hetwasdegebeurtenisvandedag:wiewordt
devoorzittervandePvdA?
Aandatfenomeenbeniksindsdiengewendgeraakt.
GeertWilderskwamEngelandnietbinnenenikkonbij
iedererubriekterechtommijnmeningeroverteventile-
ren.GaatVreemanweg?Geenuurgingvoorbijsindshet

nieuwsoverhetAdje-theaterofeenverslaggeverbelde
memetdiezelfdevraag.Geentegenkandidatenvoor
LiliannePloumen–hoebonterkunjehetnon-nieuws
hebben–bleekechteenzaakvannationaalbelangalsik
demediaverzoekenmoestgeloven.
Ikdoehetallemaalmetliefde,maarpolitiekgaatvoormij
overonderwerpendievaaknietopdevoorpaginastaan,
zoalsdebestrijdingvanjeugdwerkloosheid,deaanpak
vandeklimaatcrisisofhethartverscheurendeverslagvan
KeesBroereinde Volkskrantoverdenieuwehongersnood
diedreigtinEthiopië.Zesmiljoenmensenzijninacuut
gevaarnavierjaarvanextremedroogteenmislukteoogs-
ten.Tachtigdodenennogzekerachtoverlevendenwor-
denachterzijnrugonderhetpuinvandaangehaald.En
MarjonvanRooyendieperfour wheel drivediepdeAndes
intrekt,waarstraatarmeindianenachtkeerzoveelver-
dienenkunnenaandecocadanaandecacao.
Alsikdezecolumnschrijf,heefteenhoogleraarbij
Buitenhof afgekondigddatdevolgendeburgemeestervan
TilburginiedergevalgeenPvdA’ermagzijn.Rekenmaar
datdezeprofessorzalzorgenvooreenvollevoice-mail
morgen,metdringendeverzoekenomeenreactie.

Lilianne Ploumen
voorzitter@pvda.nl,www.lilianneploumen.pvda.nl
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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.)

CartoonPeterPontiac

brieven
artikelzouinhouden.Ikwerdnietteleurgesteld.
HetkinderdagverblijfOctopusbiedtvoor-en
vroegschoolseeducatieaanomopeenspeelse
manierdeaansluitingmethetbasisonderwijste
verbeterenendekinderenzoeengoedestartte
gevenbijhetverdereleerproces.Enomhetfeit
dateendeelvandekinderenindekinderdagver-
blijventhuisweinigNederlandsspreekt.Ennog
hoopgevenderwas,datdegemeenteDelftdit
goedeinitiatiefmetsubsidieondersteunt.
Tegenstrijdigishetdanookomingemeente-
lijkepublicatiestemoetenvaststellendater
gretigwordtmeegedaanaanonnodige‘vervui-
ling’vandeNederlandsetaal.Derijksoverheid
heefterevenminmoeitemeeomonzetaalte
verslonzen.Enlaatikonzevolksvertegenwoor-
digersnietvergeten.Sommigevanhenmakener
eenpotjevan.
Neemdenuindemodezijndeuitdrukkingtask 
force,datheeleenvoudigvertaaldkanworden
naarextrainspanningen/ofaandachtaaniets
besteden.Verdernoemikuerenkelewelkeook
tenonrechteverengelstzijnzoals:foundation
(fundatie-stichting),mediation(bemiddeling),
outlet(verkooppunt),pilot(proef-test),power
(kracht-macht),site(bladzijde-pagina).Uzult
dezeenanderewoordenmenigmaalenonnodig
tegenkomen.
Luisterdeermaarmeermensennaardrs.P.
Ookdesportwereldkanerwatvan,zogebruikt
menigsportbestuurderveelalonbedoeld,
Engelstaligetermen.Soms,althansdatdenkik,
zondererovernagedachttehebbenoferook
eengoedNederlandswoordvooris.Bekendzijn
natuurlijkbenamingenalscorner(hoekschop),
free kick (vrijetrap),keeper(doelverdediger)om
demeestvoordehandliggendemaareenste
noemen.Hetzoualveelschelenwanneerschrij-
versnadachten,wanneerzijeenvreemdwoord
gebruiken,ofernieteengoedNederlandswoord
tevindenis.
Nouweetikookweldatallevreemdewoorden
niettegentehoudenzijnenhetisooknietzo
datikookmaarietshebtegenvreemdetalen.
Maaromonzemooietaaldaaronnodigmeete
belasteneninteressantertelatenzijn,datstuit
mijtegendeborst.
GeefdeTaalindetoekomstdeplaatsdiehij
verdient.

AntonW.Brouwer

Hoofddoekentaks
Als de heer Geert Wilders een hoofddoekentaks wil opleggen, stel ik voor om een stropdassentaks 
in te voeren van ¤ 500,– per dag. ik vind die stropdas van Geert Wilders namelijk aanstootgevend. 
En zo kun je door blijven gaan tot en met een onderbroekentaks. dit is natuurlijk een grap, maar 
ik hoop hiermee aan te geven hoe belachelijk het standpunt van de heer Wilders is over de islam 
et cetera. Je hebt hier namelijk te maken met een cultuur, en de Koran is een cultuurhistorisch 
erfgoed, net zoals de Bijbel.

F.E. Oosterbroek, Apeldoorn 

Registratie
IkbenverschrikkelijkblijdatministerVander
Laangeenantwoordheeftgegevenopdevragen
vandePVV’erFritsma,zoalsFritsmazehadwil-
lenhebben.DePVVwilallochtonenregistreren.
Doelhiervanzouzijngeweest:uitsluiting.Stel
datdePVVwintbijdeverkiezingenenzekomen
inderegering.Watkomterdoorgaansdanna
uitsluiting?Juist:vervolging.Entenslottedepor-
tatieen/ofmoord.Precieshetstappenplandat
wegezienhebbentijdensdeopkomstvanhet
nationaal-socialisme.

GeraldThus,Utrecht,

PVV-vragen
DemorelediscussiediedePVVoproeptdoor
hethangenvaneenprijskaartjeaanallochtonen,
isweliswaarbegrijpelijk,maarlostnietsop.
Dáárvoorzaldevraagwatallochtonenuitniet-
westerselandenkostenenwatzeopbrengen,
inhetlichtvanhetalgemeenbelanggeplaatst
moetenworden.Dáárdraaithetimmersomin

eendemocratie!Aangezienhetalgemeenbelang
nooitinklinkendemuntomgezetkanworden,
omdathetmetdedagverandert,moetdePVV-
vraagnaardekosten-batenanalysedanookals
nietterzakedoendeterzijdewordengeschoven.
AllegoedebedoelingenvanKamerlidSietse
Fritsmatenspijt.

Wouter ter Heide, zwolle.

Taal en toekomst     
Taalisdebasisvanalles,luiddeeenkopinde
Stadskrant Delft.Mijnhartkloptesnellerenvol
verwachting.Ikvroeggespannenafwathet



november2009ROOd5

U  Kijk voor meer reacties op www.pvda.nl > discussie

Eenaantalmogelijkebezuinigingen(nietinvolgordevanbelangrijkheid):
dehypotheekrenteaftrek:draaihetsysteemomentrekminderafnaarmate
hetinkomenhogeris.Maakdekinderopvanginkomensafhankelijkenver-
minderdeoverdaadaanverantwoordingdielagereoverhedenaanhetrijk
moetenafleggen.Nuisvooriederesubsidieverantwoordingeenaccoun-
tantsverklaringnodig,watenormekostenmetzichmeebrengt.Stopmet
privatiseringen.Vertraagofschrapdeaanlegvanextrawegenenschaf
lease-auto’saf.Aandeanderekantmagerabsoluutnietwordenbezuinigd
oparmoedebestrijding,stimuleringvanarbeidsparticipatie,onderwijs,de
ontwikkelingvanduurzameenergieenontwikkelingssamenwerking.’

samenstellingMichielReijnenFoto’sDeBeeldredaktie

‘Kiezen voor werk’
Roelie Goettsch(Westerbork)isdirecteurvaneenwelzijnsinstelling

Op www.pvda.nl reageerden bezoekers op 
de vraag: Waarop kan volgens u bezuinigd 
worden, en welk onderwerp is voor u taboe? 

‘WekunnenbeginnenmetDefensietebeperkentotéénhoofdtaak:de
landmacht,eenhulpverleningsmacht.Dedefensietakenmoetenwe
Europeesverdelen.DusgeenJSF!Devrijkomendeindustriekanworden
ingezetvoordeproductievanwindmolens.Daarnaastkandehypotheek-
renteaftrekwordenbeperkt,bijvoorbeeldtothetbedragterhoogtevan
denationalehypotheekgarantie.Ookkandezorgverzekeringinkomens-
afhankelijkwordengemaakt,netalsdekinderbijslag.Bijdriekeermodaal
hebjegeenkinderbijslagmeernodig.DebestuurslagenWaterschapen
Provinciekunnenwordensamengevoegd.TenslottekandeAOWverder
wordengefiscaliseerdenbenikvooreenflexibelepensioenregeling.’

Wietse Venekamp(Assen)isgepensioneerdenwasconsulent
indebegeleidingvanjongereninhetleerlingwezen

‘Geen JsF’

‘Intijdenvaneconomischslechtweermoetjescherpinzettenopinko-
mens-enbelastingbeleidmetalsuitgangspuntdatdesterksteschouders
dezwaarstelastendragen.Tegelijkertijdmoetjehetuitgavenpatroonvan
degrootstegroep–demiddeninkomens–nietteveelonderdrukzetten.
Danduurteconomischherstelalleenmaarlanger.Ookmoetwordenvoor-
komendatjedesocialeinfrastructuurafbreekt,dezeopnieuwopbouwen
kostveeltijdengeld.Daarom:minimaalhetzelfdeinvestereninwelzijnen
zorg,ontwikkelingssamenwerkingensocialezekerheid.Tenslottepleitik
voorinnovatieinmilieuenindustrievoornieuweduurzameeconomische
impulsenomdeeconomieaantejagen.’

Gritta nottelman(Amsterdam)israadsgriffierenvice-
voorzitterPvdA-Amsterdam

PvdAdiscussie

‘Hypotheekrenteaftrek veranderen’



6ROOdnovember2009

interview

i
nhaarherinneringwerdzezo’nveertigjaar
geledenophaarvijftiendelidvandePvdA.
DeoudersvanJantineKriens(TonKriens
enTinieTak)leerdenelkaarkenneninde

ArbeidersJeugdCentrale(AJC).Haarvaderwas
voorzittervandeafdelingZaandamendooraan
zijnzijdeteverkerentijdenszijnpartijbezighe-
denraaktezeonderdeindrukvandezegenin-
genvandesociaaldemocratie.Maaraandie
idyllekwameenjaarofvijflatereeneind.Nahet
gymnasiumtehebbenverruildvooreenstudie
Nederlandsbekeerdezezichnamelijk,onder
invloedvanderadicaletijdgeestengeïnspireerd
doorverhalenvanouderecommunistische
Amsterdammersoverhunbijdrageaanhetver-
zet,totdeCPN.
Kriens:’Diedoodzondeinsociaaldemocrati-
schekringwasookeenmildevormvaneen
generatieconflict.IkkreegDe Waarheid(het
inmiddelsopgehevencommunistischdagblad
voorNederland)ineenblancoenvelopen
kanmenogherinnerendateriemandbijmijn
ouderspoolshoogteiskomennemenovermijn
lidmaatschap,omdatmijnbroertjeindienst
moest.Ikhebdenkikeenjaarmeegedaan.Het
bleektochnietmijncultuurennadatopeen
congreshetfeminismebovendeklassenstrijd
werdgesteld,benikpartijloosgeworden.Lang
hebikmijnidealeninmijnwerkgestopt,enals
ambtenaarwerdiklieveropdekwaliteitvan
mijnwerkbeoordeelddanofikwelbijdegoede
partijbehoorde.’

FORTuynREVOLuTiE
Eind2001,zewoondeinmiddelsalweertwintig
jaarinRotterdam,werdzeopnieuwlidvande
PvdA,enbelanddealsnummervijfopdekan-
didatenlijstvandegemeenteraadsverkiezingen
van2002.Kriens:’DeFortuyn-revolutiehebik
vandichtbijmeegemaakt,datwaseenzware,
maarookwelindrukwekkendetijd.Persoonlijk
contacthebikalsnummervijfoponzelijstnau-
welijksmethemgehad.Hoeveelraadsvergade-
ringenzalikhemtrouwenshebbengezienvoor
hijvermoordwerd?Ikbentoenwelbijdedienst
indekerkgeweestendatheefteendiepeindruk
nagelaten.Geprofileerdanti-Fortuynwasikniet.
Ikherinnermedatikeenkeereeningezonden
stukhebgeschrevenomdatikvonddathijver-
slaafdendemoniseerde,maarikwaswelgeïn-
trigeerddoorwathijgeschrevenhad.Inboeken
alsDe verweesde samenleving en De islamisering 
van onze cultuurstondenenerzijdsdingendie
meergkwaadmaakten,maarwaarikanderzijds
tochookweernietomheenkon.’

ROdE dRAAd
Kriensraadscarrière–waarinzedelaatste
tweejaarfungeerdealsvice-fractievoorzitter–
resulteerdenadeverkiezingenvan2006ineen
wethouder-(volksgezondheid,welzijnenmaat-
schappelijkeopvang)enloco-burgemeester-
schap.Haarpolitiekecarrièreligtinhetverleng-
devanhaarloopbaaninhetonderwijs.‘Ikhoud
vanpolitiek,ookalklinktdatnietcooloftrendy.

Ikhebbewustnietvooronderwijsgekozen,
omdatikvonddatikdaar,sindsikerin1977in
wasbegonnen,alteveelvanafwist.Mijneerste
baaninAmsterdambetrofhetlesgevenaan
kinderenmeteenallochtoneachtergrond.Dat
waszoongeveeraanhetbeginvandegezins-
hereniging.Datbeeldvandietrotsevaderdie
zijnkindaandeschooldeurafleverdeenhui-
zenhogeverwachtingenkoesterdeomtrentde
toekomstvanzijnkind–verwachtingenwaar-
aanjetoenhelemaalnietkonvoldoen,wantje
moestalleszelfverzinnen,onderwijsmateriaal
zelfmaken–dátbeeldisaltijdopmijnnetvlies
blijvenstaan.Ikhebopdatterreinvandeonder-
wijsachterstandenallesgedaan,beleidsmede-
werker,project-ofprocesmanager,ofhoedat
allemaalookheet,ensinds1998werkteikop
hetministerievanOnderwijstentijdevanhet
staatssecretariaatvanKarinAdelmund.Derode
draadtotopdedagvanvandaagisdatjeiets
wiltdoenvoormensendieopeenonrechtvaar-
digemanierbuitendebootvallen,ofhetnou
gaatomarmoede,overdak-ofthuislozen,om
mensendieopstraatzijngaanzwerven,over
ouderendieineenisolementzijnbelandofover
huiselijkgeweld.’

suCCEssEn
Zeheeftalswethouderinmiddelseenaantal
successengeboekt.Hetveelminderdoor
zwerversbepaaldestraatbeeld,heelandersdan
eenjaarofdriegeleden,iseréénvan.‘Vroeger

ze heeft als wethouder inmiddels een aantal duidelijke successen geboekt. maar Jantine Kriens 

is nog niet klaar en wil daarom graag weer meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. 

Hoe de strijd tussen de twee grote blokken in de raad, PvdA en Leefbaar Rotterdam, zich zal 

gaan ontwikkelen, is nog niet duidelijk: ‘maar het beloven spannende tijden te worden.’ 

Tekst DaanDijksmanFoto’s TessaPosthumadeBoer

‘in Rotterdam moet
 je scherp zijn’
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haddenwehierdatbeeldvanindePauluskerk
samenhokkendezwervers,nogeerderhadje
PerronNul(terreinnaastCSinRotterdam),
waariedereenhetoverhad.Indriejaarheb-
benweeenkleinedrieduizendmensenvande
straatgehaald.Detargetis2900,wezittennu
opruim2800.Hetwasnietzozeereengroei-
endegroep,alsweleenhardekernvanmensen
dievaakaanalcoholofdrugsverslaafdwaren.
Jarenlangbleventhuislozendieénverslaafden
psychiatrischziekwaren,opstraatomdatzeer
bijdepsychiatrischehulpverleninguitgegooid
warenomdatzeverslaafdwaren,enbijde
verslavingszorgomdatzedatpsychiatrische
probleemhadden.Nukunnenwedaarzelfop
sturen,omdatwezijngaanbeschikkenover
twintigmiljoenaanAWBZ-middelen.
Datbeleidbestaatookindeanderedriegrote
steden,maarikkan–nietzondertrots–zeggen
datwijerdooronzepersoonsgerichteaanpak
hetbesteinzijn.Onzeuitvoeringisanders,
strakker.Wij,enookikzelf,hebbendieaanpak
bijdeuitvoeringtotopdemillimetergestuurd.’
Nee,deillusiedatzo’nsuccesookdoorwerkt
ineengoedeverkiezingsuitslagheeftzeniet.‘Je
zietnuweldatinonderzoeknaarwatmensen

hetmeestdwarszit,deaanwezigheidvanzwer-
versopstraatsnelminderisgeworden.Dever-
kiezingenwinjenietmeteenverhaaloverwat
jebereikthebt,maaroverwatjeindetoekomst
gaatdoen.’

LiJsTTREKKERsCHAP
Dievrijwelcompleetgehaaldedoelstellingvan
2900minderdaklozenopstraatdaargelaten,
Kriensisnognietklaar.Zezounavolgendjaar
maartdanookgraagdoorgaanalswethouder.
Vaneengooinaarhetlijsttrekkerschapheeftze
bewustafgezien,hoezeeroud-burgemeester
BramPeper,die‘eenzwak’voorhaarheeft,haar
daartoeookhadaangespoord:‘Alszeeenflinke
vrouwis,moetzezichkandidaatstellen.’
Die‘flinkevrouw’waszekennelijkniet,consta-
teertzeietwatlacherig.‘Eenlijsttrekkermoet
eenechtevolksvertegenwoordigerzijnendat
danookinderaaduitdragen,terwijlmijnkwa-
liteitenmeerliggeninhetbesturendanbijvoor-
beeldinhetcampagnevoeren.’

LEEFBAAR ROTTERdAm 
Zemagzichzelfdanwelgeencampagnevoer-
stervinden,zeheeftgeenbezwaartegendebat-

terenophetscherpstvandesnede.Omdaarna
bijvoorkeurweerevengoedevriendentezijn.
Datlaatstelijkteentamelijkzeldzameattitude
indeRotterdamsepolitiek.Kriens:‘Ronald
SörensenvanLeefbaarRotterdamheeftwel
naredingenovermijgezegd,maardatweer-
houdtmeernietvanhetmethemtochgewoon
overzijnvrouwenkinderentehebben.Ikvind
hetvervelendalsdetegenstellingensoms
doorwerkenindepersoonlijkeomgang.Nee,
hetligtooknietalleenaanLeefbaarRotterdam,
Rotterdamisgewooneenhardestadendan
ishetlogischdatdiehardheidvanvolstrekt
tegenovergesteldeopiniesookdoorwerktinde
volksvertegenwoordiging.AlsikJobCohenwel
eensspreek,krijgiktochdeindrukdathetin
Amsterdamandersis.Datuitgesprokeneheeft
trouwensookvoordelen.Alsraadslidbehan-
deldeikdehoofdoekjeskwestieendanwistik
ook,alsikdiearenabetreedmoetikheelgoed
wetenwatikervanvind.Jewerdookuitgedaagd
omscherptezijn.’
Zevindtenerzijdsdatde(uitblijvende)deel-
namevandebewegingvanWildersaande
gemeenteraadsverkiezingen(ineenstaddie
48procentmigrantentelt)hadkunnenbij-

‘Drees zou trots zijn 
geweest op deze 
AOW-aanpassing’
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oponderuitgehaald,terwijljedegrotelijnvoor
hetvoetlichtwiltbrengen.Eenvandeergerlijke
dingeniswatmijbetreftookdathetlijktalsof
hetomdiebezuinigingvanviermiljardgaat,
terwijlweerdestijdsoverzijnbegonneninhet
inhoudelijkekadervandemoderniseringvan
dewaarborgstaat.’

ROTTERdAmsE AAnPAK
‘Eenvandegrootsteproblemendiewein
Nederlandhebben,isdatwebeterzijninhet
makenvanplannendaninhetuitvoerenervan.
DeRotterdamseaanpak,ookwelgekarakteri-
seerdalsnietlullenmaarpoetsen,iserwatmij
betrefteenvanuitvoeren,uitvoeren,uitvoeren
inplaatsvanaldateindelozegepraatoverhet
beleiddatdaarzovaakaanvoorafgaat.
Daarnaastisernatuurlijkookbehoefteaan
datgrotere,richtinggevendeverhaal.Zoishet
indezestadenormbelangrijkdatjejeverhaal
richtingjongerenhoudt.Meerdanindeandere
grotestedenzijnoudershiervaaklaagopgeleid
enhebbeneenlagerinkomen,watbetekentdat
kinderenvaakmindersociaalkapitaalvanhun
oudersmeekrijgen.HetisvoorRotterdamse
jongerenmoeilijkzichterealiserendaterhier
eentoekomstvoorhenligt.Hetisvangroot
belangomdiejongerenhiervasttehouden.’

EmAnCiPATiEmACHinE
‘Rotterdamisinfeiteééngroteemancipatie-
machine.UitRotterdamafkomstigemensen
trefjeiniederegemeentevanNederlandaan,
datisechtandersdanmetAmsterdammers,
UtrechtersofHagenaars.Mensenverbeteren
zichentrekkendannaarelders.Daardoormoet
jealsplaatselijkeoverheidinzekerezinsteeds
opnieuwbeginnen.Datisenerzijdstragisch,
anderzijdstypeerthetookdekrachtvande
stad.’
NetalshaarvadergeboreninRotterdam
Crooswijkenhaarmoeder,geborenin
Amsterdam-Noord,kentzehetverhaalvan
huisuit.Toenhaarouderszichmaatschappelijk
kondenverbeterenwerdernaarNoord-Holland
verhuisd.Enviadievader(diealleenambachts-
schoolhad,maarzichuiteindelijkhadopge-
werkttotdirecteurvanhetHaarlems Dagblad
endiezeweleensheeftgenoemdalshaar
grootsteinspirator)zijnweweerterugin
Zaandam,waarJantineKrienspartijcarrièreop
haarvijftiendebegon.

dragenaanscherpteoverdeechteissues,
anderzijdsisze,nadeervaringenuit2002,
ooknietgediendvanhetopnieuwoplaaienvan
depolarisatie.Hetisnognietduidelijkhoede
strijdtussendetweegroteblokkeninderaad,
PvdAenLeefbaarRotterdam,zichzalgaanont-
wikkelen:‘Maarhetbelovenspannendetijden
teworden.’

OPGEsTROOPTE mOuWEn
HetkabinetheeftbeslotendeAOWingrijpend
teveranderen.Inhoeverregaanlandelijke
thema’sdegemeenteraadsverkiezingengij-
zelen?‘Allereerstisdemocratieernatuurlijk
nietvoorbangemensen.Verdermoetenwe
alspartijvooraloppassenonsnietindeputte
latenpraten.Ikgelóófookhelemaalnietdatwe
alspartijineendeplorabelestaatverkeren.De
partijheefttrouwensvoldoendespankracht.We
hebbentochvierjaargeledenhierinRotterdam
ookbewezendatweonskondenheruitvinden,
metelectoraalsuccesherpakken,nazover-
schrikkelijkonderuittezijngehaald?Weston-
denertochgewoonweermetachttienzetels?
Wezijninhetlokalebestuurnietalleenalom-
tegenwoordig,maarbetonenonsookspring-
levend.Natuurlijkzijnwemetzijnallenlokaal
enlandelijkzoekende.Ermoetenmanierente
vindenzijnomonzeboodschapvoorhetvoet-

JAnTinE PRiVé

Ontroerd door:Mensendiezichinvol-
komenweerloosheidinzettenvooranderen
Trots op:Mijndochtersdieinmiddels
sterkejongevrouwenzijn
Een hekel aan:Cynisme
drijfveer:Datdewereldrechtvaardigerkan
Favoriete boek:Zelfportret als legkaartvan
HellaHaasse
Krant:NRC Handelsblad
Favoriete moment:Vroegindeochtend
voordedagbegint
PvdAer:Wibaut
mooiste plek van nederland:Deskyline
vanRotterdamendeleegtevan
Schiermonnikoog
Beste tvprogramma:Vrije geluiden
slechtste tvprogramma:Zalervastzijn,
maardaarkijkiknietnaar
sport:Belangrijk,maarheberzelf
weinigmee
Favoriete muziek:Bach

lichttekrijgen.Hetistochnietvoornietsdat
veelmensenzichwelenormdoorObamaen
datbeeldvandieopgestrooptemouwenaange-
sprokenvoelen.’

WAARBORGsTAAT
‘Hetgekkeisdatmensenoveronsvaakveel
bozerzijndanoveranderepartijen.Menheeft
meergevoel,emotie,naarons.Menneemtons
welvanalleskwalijk,totaandingentoewaar
weniksmeetemakenhebbengehad,maar
menstaatnietonverschilligtegenoverdePvdA,
wataangeeftdatdepartijookpotentieheeft.
Ikzeihetvanochtendnogtegenstaatssecre-
tarisJetBussemaker,metwieikopgrondvan
mijnportefeuilleveelcontactheb:“Latenwe
watdieAOWbetreftnoueenseenkeerniet
indeverdedigingblijvenzittenenlaatWouter
BosnoueensvoormijnpartDeDoelenafhu-
renvoorzijnverhaal,wantikbenervanover-
tuigddatDreestrotszouzijngeweestopdeze
AOW-aanpassing.”Dreeswasvooreenwaar-
borgstaat,watietsfundamenteelandersisdan
eenverzorgingsstaat.Ikweetzekerdathijdie
aanpassingaandegewijzigdeomstandigheden
denormaalstezaakhebbengevonden.Maar
watonszovaakoverkomtisdatonsverhaal
dermategenuanceerdis,dathetalleennog
maaroverdetechniekgaat.Daarwordjedan

‘De verkiezingen win je niet met een 
verhaal over wat je bereikt hebt, maar 
over wat je in de toekomst gaat doen’ 
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KARin sLOOTERs (22) is lijsttrekker 
in de nieuwe gemeente zuidplas, waar 
vanwege de herindeling op 18 november 
vervroegde gemeenteraadsverkiezingen 
worden gehouden. Karin is verloskundige 
en raadslid in nieuwerkerk aan den iJssel.

1 Typisch Karin slooters? ‘Energiek. 
Aanwezig. Ambitieus. Vlotte babbel. Leergierig. 
spontaan. ik weet mijn weg te vinden, van 
bejaardensoos tot jongerenhonk. Als verlos
kundige kom ik bij alle sociale milieus thuis. 
Als ik bij mensen kom, die geen geld blijken te 
hebben voor behang, weet ik heel goed waarom 
ik een PvdA’er ben. ik zie dagelijks dat armoede 
bestaat. Heel confronterend.’

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen  binnen de politiek? ‘Beroepshalve 
zeg ik: aan moeder en babysterfte. Verder vind 
ik dat het nieuwe stelsel van zorgverzekeringen 
eens grondig geëvalueerd moet worden. En 
zorgtoeslag of niet, ik zie onder studenten dat zij 
moeite hebben om de premie op te hoesten.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek je privé
leven? ‘ik word ermee wakker en ga ermee 
naar bed. mijn vader heeft me van jongs af aan 
proberen te prikkelen om nooit zomaar iets aan 
te nemen. “Waarom vind je dat dan?” vraagt 
hij steeds. mij is met de paplepel ingegoten dat 
iemand die iets wil veranderen, zich moet laten 
horen. niet klagen als je geen oplossing weet. 
mijn vriend studeert politicologie en is actief 
VVd’er. Thuis wordt er dus stevig gediscussi
eerd, wat een goede training is voor me. ik ben 
een linkse PvdA’er en hij een rechtse VVd’er, 
maar het is uiteraard een schat van een vent.’

4 Waar heb je slapeloze nachten van? 
‘ik kom uit een luxegeneratie. Voor ons is de 
crisis het eerste rampscenario. Het wordt steeds 
moeilijker om nu in vaste dienst te komen. ik 
heb wel begrip voor werkgevers bij wie het water 
tot de lippen staat, maar het is onacceptabel als 
iemand de laan uit wordt gestuurd na drie tijde
lijke contracten en er vervolgens weer een ander 
wordt aangenomen met een tijdelijk contract.’

5 Wat zijn je ambities? ‘Politiek gezien as 
far as the stars will go. Wel vind ik mezelf te jong 
om wethouder te zijn. Bovendien wil ik mijn 
baan als verloskundige niet opgeven voor een 
fulltime baan als wethouder. Over twintig jaar 
heb ik een goed lopende verloskundigenpraktijk 
in een grote stad. ik durf niet te zeggen of ik dan 
al met de landelijke politiek in aanraking ben 
gekomen. Eerst moet ik me maar lokaal bewij
zen in de gemeente zuidplas.’

Tekst JurjenFeddeWiersma
Foto TessaPosthumadeBoer

5vragenaan…



in tijden van crisis wordt niet bezuinigd, zo heeft dit kabinet afgesproken. Economen knikken 
instemmend. de vraag blijft of de miljardenrekening na de crisis snel moet worden afbetaald 
door flink te gaan bezuinigen. ‘zelfs na de crisis valt de staatsschuld mee.’

in PVdA PLATFORm dEzE KEER: CRisisBEsTRiJdinG Tekst ErwinButerFotoStockxpert

Verdeel de pijn 
over decennia

Driekwart van de jongeren vindt dat we in deze tijden van 
crisis als eerste moeten bezuinigen op het koningshuis. 
Het mes mag ook in het ambtenarenapparaat, het leger en 
ontwikkelingshulp. Maar van de gezondheidszorg en het 
onderwijs moet je afblijven, vinden jongeren. Dat blijkt uit 
onderzoek van NOS Headlines en Top-X, het jongerenpanel 
van EénVandaag. Het vertrouwen van jongeren in het kabinet 
is gedaald: slechts eenderde van de deelnemers is enthousi-
ast over de crisisaanpak van het kabinet, terwijl tijdens een 
enquête een half jaar geleden de helft van de deelnemers nog 
wel vertrouwen had.

Op 21 oktober op nOs Headlines:

Bezuinig maar 
op Beatrix

Op 12 september op Tns nipo:

Handen af van verworven-
heden verzorgingsstaat

Ditkabinetbestrijdtdecrisisvolgens
hetboekje.’EconoomenPvdA-Tweede
KamerlidPaulTangprijstdehuidige

kabinetsaanpakomdeeconomieopgangte
helpen.‘Eerststimuleerjedeeconomieenpas
daarnasaneerjedeoverheidsfinanciën.’
HethuishoudboekjevanhetkabinetvanPvdA,
CDAenChristenUniezietercompleetandersuit
danpakwegeenjaargeleden.Devalvanzaken-
bankLehmanBrothersinseptember2008luid-
dewereldwijdeeneconomischecrisisin,dieook
Nederlandtrof.Deoverheidkreegtemakenmet
eenbegrotingstekortvan6procentenniethet
verwachteoverschotvan1procent.Omgerekend
komtdatneeropeenoverheidstekortvaneen30
miljardeuroengeenplusvan5miljard.

200 miLJARd sTAATssCHuLd
Hetkabinetheeft,tegeneerdereafsprakenin,
ervoorgekozenomin2009enin2010niet
hardtebezuinigen.Hetkiestbewustvoormeer
uitgavenindezorgenhetonderwijs,maarook
voorbijvoorbeelddedeeltijd-ww.Tegelijkdalen
inkomstenuitbelastingenenaccijnzen.Wouter
BosmoestalsministervanFinanciënbovendien
miljardeneuro´sinbankenpompen.Destaats-
schulddreigthierdooropkortetermijnmet200
miljardeurotoetenemen.
Pasalsdeeconomieweeraantrekt,wilhet
kabinetdeoverheidstekortenterugdringen.
FinancieelspecialistvandefractieTangverde-
digtdezewerkwijze:‘Deoverheidheeftzodeval
vandeeconomiegebroken,terwijlbedrijvenen
consumentendehandopdekniphielden.’

OokhoogleraarenpartijlidSwedervan
Wijnbergenzegtdathetkabinetalertreageert
doornietdirecttegaanbezuinigen.‘Alsjeineen
slipzit,gajenietremmen,wantdanstuurjede
verkeerdekantop.’Hijjuichthettoedatdeover-
heiddeeigenbegrotingsafspraken,waarbijeen
ministerbijtegenvallersnietbijzijncollega’s
indeministerraadhoeftaantekloppen,heeft
geschonden.‘Steljevoordatelkministeriezijn
eigentegenvallersmoetopvangen,danhadhet
ministerievanSocialeZakendeww-uitkeringen
metdehelftmoeteninkorten.’

CRisisBEzuiniGinGEn
Derekeningkomtlater,wantaldieextramiljar-
denaanstaatsschulddrukkenoptoekomstige
begrotingenenmoetenweerwordenafgelost.

‘

mEdiA
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Handen af van verworvenheden van 
de verzorgingsstaat zoals de zorg, 
onderwijs en sociale zekerheid, als 
het aan Nederlanders ligt. Ze wil-
len bezuinigen op zaken die niet 
direct hun persoonlijke leven raken 
(koningshuis), met anderen te maken 
hebben (integratie van allochtonen 
en moslims), of ver van hun bed zijn 
(ontwikkelingshulp, hulp bij weder-
opbouw). Dit blijkt uit onderzoek 
van TNS NIPO, in opdracht van RTL 
Nieuws. Bijna de helft (44%) van de 

Nederlanders wil wel op het konings-
huis bezuinigen. Ontwikkelingshulp 
(36%), hulp bij wederopbouw (34%), 
integratie van allochtonen en mos-
lims (30%) en kunst en cultuur (28%) 
completeren de top vijf. Nederlanders 
willen niet bezuinigen op verwor-
venheden van de verzorgingsstaat: in 
de eerste plaats de gezondheidszorg 
(door 71% genoemd), in de tweede 
plaats onderwijs (55%) en ten derde 
sociale zekerheid en armoedebestrij-
ding (36%).
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VoorfractiespecialistTangishetzaakdelast
vooronzekinderenniettehoogoptelaten
lopen.Daaromdenkthetkabinetnaoverbezui-
nigingen,gesprokenwordtover35miljardeuro.
Tanglaatdiegetalleninhetmidden,maarzegt
wel:‘Wehebbenditvoorjaaraleenaantalvoor-
stellenafgesproken.ZogaatdeAOW-leeftijd
omhoogenkomenerminderfiscalesubsidies
voorvilla’sboveneenmiljoeneuro.Datlevertop
termijnflinkebesparingenop.’
Maardaarmeezijnweernogniet,voegtTang
erdirectaantoe.Verschillendegroepenambte-
narenbedenkenmomenteelnieuweideeënom
deoverheidsfinanciënstructureelaantepassen
–lees:telatenkrimpen.HetKamerliddraagt
alvastzelfoplossingenaan:‘Nederlandisgek
opbeleggeninhuizenendeoverheidsubsidi-
eertdatallemaal.Onzehypotheekschuldisper
hoofdnetietsminderdandieinIJslandennet
ietsmeerdandieindeVerenigdeStaten.Daar
zijnwekwetsbaar.Maarkijkooknaardepen-
sioenfondsen.Indeafgelopentienjaarzijnde
pensioenfondsenaltweekeerindeproblemen
gekomen.Moetdeoverheidopdezelfdeschaal

pensioensparenblijvenondersteunenalser
steedsproblemenontstaan?’

PiJn VERdELEn
VanWijnbergenenookhoogleraarHarrie
VerbonuitTilburgzettenomverschillenderede-
nenhunvraagtekensbijde35miljardeurodie
deoverheidzouwillenbezuinigen.Hoogleraar
OpenbarefinanciënaandeUniversiteitvan
TilburgVerbonvergelijkthetmetdeperiode
nadedeTweedeWereldoorlog:‘Toenhad
Nederlandookeenenormeschuld.Wezijn
daarnaallemaalrijkergeworden.’
VanWijnbergenvoegtdaaraantoe:‘Dezecrisis
isnietdooronszelfveroorzaakt.Danmoetje
depijnverdelenoverdehuidigeentoekom-
stigegeneraties.Iksnapookechtnietdathet
kabinetnu35miljardeurostructureelperjaar
wilbezuinigen.Alsdeeconomieweeraantrekt,
endatgebeurtvroegoflaat,neemthetbegro-
tingstekortvoordeoverheidvanzelfvooreen
deelafenzijndergelijkebezuinigingenniet
meernodig.Danneemtookdetoenamevande
staatsschuldaf.’

sTAATssCHuLd VALT mEE
Datdestaatsschuldinkortetijdtoeneemtvan
40procenttot60procentvanhetnationaal
inkomenvindtdehoogleraarmacro-economie
aandeUniversiteitvanAmsterdamgeenpro-
bleem.‘EendeelzitinABNenINGenkrijgen
wedusooitgrotendeelsweerterug.Zelfsnade
crisisvaltdestaatsschuldmee.Ikkomuitdetijd
datdeschuld80procentvanonsbrutonatio-
naalproductbedroeg.’Verbonnoemtbezuini-
gingenvanjaarlijks35miljardzelfs‘ridicuul’.‘Ik
weetnietwaaropdatisgebaseerd.Naarmijn
ideezijn“crisisbezuinigingen”vanmaximaal
driemiljardperjaarvoldoendeomdekosten
vandecrisistebestrijden.’Dehoogleraaruit
Tilburgmeentdatjedekostenvoordecrisisniet
ineenpaarjaarhoeftwegtewerken.‘Daarmag
jebesteenpaardecenniaoverdoen.Dankomje
opeenveelkleinerfinancieelprobleemuit.Het
kostdebelastingbetalerdanjaarlijkshonderdtot
tweehonderdeuro.Dekostenvandecrisisvallen
dusmee.Hetwasveelergergeweestalswenu
deeconomiehaddenlatenvastlopen.’

POTPOuRRi AAn mAATREGELEn
Verbonzetnualzijnvraagtekensbijdeoplos-
singenwaarmeeambtenareninhetvoorjaarzul-
lenkomen.‘Beginditjaarkwamdecommissie
Gerritsenmeteenlijstaanbevelingenvoorextra
investeringen.Datwaseenpotpourriaanmaat-
regelen.Vaakkomendeeffectenhiervantelaat
ofzijnsomsnieteenstemeten.Ikvreesdathet
ookzozalgaanmetdelijstaanbezuinigingen.’
VanWijnbergenzietmeerheilinextrainvesterin-
genvandeoverheidomdenegatievegevolgen
vandecrisisoptevangen:‘Meerinvesteringen
inontwikkelingenonderzoekenmeergeldom
werkloze55-plussersaanhetwerktekrijgen.Dat
levertoptermijnveelmeerop.Iedereenpraat
nuweloverdeaanpakvanjeugdwerkloosheid,
maardejongerenvantegenwoordigkomenecht
welweersnelaanhetwerk.Hetisnietmeerals
indejarentachtig.Toenwashetminimumloon
voorjongerenveelhogerenkwamenjongeren
tegemakkelijkindeWAO.Datisnuveranderd,
waardoorzezelfsnelweereenbaanvinden.’

WOninGPROduCTiE
DathetkabinetheeftbeslotendeAOW-leeftijd
teverhogenjuichtVanWijnbergentoe.Verder
waarschuwthijvooralterigidebezuinigingen:
‘Hetisnietzodatdeoverheidstructureelveel
minderinkomstenzalkrijgennadezecrisis.’Hij
heeftnogweleentipvoorditkabinet:‘Decor-
poratieszijnzohardaangepakt,datdejaarlijkse
woningproductiemetvijftienduizendtottwintig-
duizendisgedaald.Draaidiemaatregelenterug.
Hethoeftweinigtekosten,maarlevertdirect
tweemiljardeuroaanextrainvesteringenop.’

platform



Ton van Eck is campagneleider, secre
taris en kandidaatraadslid in Almere. na 
zijn pensionering ging hij weer aan de slag 
als medewerker renovatieteam van een 
woningstichting. Voor zijn pensioen was 
hij salesmanager.

‘Dezaterdagvoor3maartwillenweeen
eindmanifestatieinhetcentrumvan
Almerehouden.Metsprekerseneenleuk
bandje.Gewooneenhoopherriemaken.
Ookvandepresentatievandekandi-
datenlijst,begindecember,hoopikeen
happeningtekunnenmaken.Bijdezever-
kiezingenrichtenweonsopdeopkomst-

Gerard Koopman is sinds 2002 
raadslid voor de PvdA in Aa en Hunze 
(drenthe) en campagnecoördinator van de 
afdeling aldaar.

‘Hetmoetindedorpengaangonzen
van“ZoekcontactmeteenPvdA’erals
jeindeproblemenzit”.Mensenwillen
datjebereikbaarbent.Nietdatjealtijd
directkunthelpen,maaralleenaldie
persoonlijkeaandachtdoetiemandgoed.
Beloofnooitietswatjenietwaarkunt
maken.Handelaltijdinteger.Fietsdoorje
gemeente,maakeenpraatje,enjehoeft
geenmomenttetwijfelenofzeophet
stembiljetjouwhokjewelroodzullenkleu-
ren.Datgebeurtdangewoon.Bijgemeen-
teraadsverkiezingenzijndekandidaten
vaakdoorslaggevend,ennietperdefinitie
deinhoud.
Verkiezingenwinjenietdoormetkandi-
datentekomenmetwiedekiezerzich
nietkanidentificeren.Herkenningzit
vooralindeonvoorwaardelijkeinzetvoor
desamenleving.Ikbenraadslidineen
plattelandsgemeente.Dekiezerswillen
inhundorpvoorzieningendiezebelang-
rijkvinden,zoalsscholen,dorpshuizen,
sport-enspeelplaatsen.Ookdezorgvoor
ouderenenkwetsbarenheeftvoordePvdA
natuurlijkprioriteit.Hetiseeneerkandi-
daattemogenzijnvoordePartijvande
Arbeid,eenpartijwaarhetinmijnoptiek
ommensengaat.Deverkiezingengaan
wewinnendoormetcharmeenpassiede
laatstewekentecanvassenenmensende
overtuigingmeetegevenomopdePvdA
testemmen.’

‘De kiezer moet zich 
kunnen identificeren’

Tekst JurjenFeddeWiersmaFoto’s DeBeeldredaktie

Een hoop herrie maken
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bevordering.Traditiegetrouwwillenweons
vanallekantenlatenzien,endusgaanwe
veeldestraatop.Wegaanvooraldewijken
inwaardePvdAnietzosterkstaat.Ook
hoopiktweeavondenteorganiserenvoor
mensendiejuistgeenlidzijn,maardatzal
nieteenvoudigworden.
DePvdAinAlmeregaatuitvaneigen
kracht.Helder,eerlijkenvoortvarend.We
zullendeproblemendieonstewachten
staan,kordaatenconcreetaanpakken
meteenduidelijkesocialeenduurzame
visie.HuldeaanonzewethoudersJohanna
HaanstraenAdriDuivesteijnvoorhun
gedrevenheid.Almereiseengezonde,
mooiestadenstaatgoedindesteigers.
Duivesteijnheeftervoorgezorgddatmen-
senmetweiniggeldeeneigenwoningkun-
nengaanbouwen.Hijheefteenenorme
impulsgegevenaanditzogehetenparti-

culieropdrachtgeverschap.Haanstra
heeftzichhardgemaaktvoor

keuzemogelijkhedenin
deWetmaatschappe-

lijkeondersteuning
(Wmo).
Eengrootvoordeel
vooronsisdatde
gemeenteeenwebsite
voorallepartijenheeft
opgezet.Daardoenwe
aanmee.Voordesite

pikkenwetweeofdrie
highlightsuithetverkiezings-

programma.
Datwerktbeterdenkenwij,danhet
heleverkiezingsprogrammaop
desitetezetten,want–metalle
respectvoordefanatiekelingen
–geenhonddiehetprogramma
natuurlijkhelemaalleest.’

met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet – op 3 maart 2010 is het zover – vroeg Rood 
aan drie actieve leden hoe de PvdA de verkiezingen gaat winnen. Hoe voeren ze campagne?

‘Hangen met Mei Li Vos’

‘Helder, eerlijk 
en voortvarend’

PvdA-leden&verkiezingen

mayke Kikstra is student verpleeg
kunde, voorzitter van de Jonge socialisten 
middenBrabant en campagnecoördinator 
van de PvdA Tilburg.

‘DePvdAinTilburgisruimeenjaarbezig
metdevoorbereidingenopdegemeente-
raadsverkiezingen.Toteinddezemaand
brengenwezoveelmogelijkvrijwilligers
samenommeteenfiksegroepdestraatop
tekunnen.Bijelkeactiviteitproberenwede
vrijwilligersietsextra’stebieden,zoalseen
debattrainingofeencursuscampagnevoe-
ren.Wevoerenpermanentcampagne,al
wordenvoorfebruarinatuurlijkextraacties
gepland.
Onze“Straatvandemaand”-actiegeniet
enigefaaminTilburg.Eenweekvantevoren
kondigenwemeteenflyerindebrievenbus
onsbezoekaan.Danwetendebewoners
datwijopdekoffiekomenvooreen“huis,
tuinenkeuken”-praatje.Wewillenweten
watTilburgersveranderdwillenzieninhun
straatofwijk.Hoemeerpersoonlijkeaan-
dacht,hoemeerblijkvanwaardering.Bij
zo’nmaandelijkseactiegaanweooklangs
jeugdcentra,verzorgingshuizenenscholen.
Ikvindhetsocialecontacthetbelangrijkste
vancampagnevoeren.Laatsthebbenwenog
eenclubgebouwvaneenlikjeverfvoorzien.
Wijstropendemouwenopenzijnwarsvan
goedkopeteksten.
Ikwilnietslieverdanjongerenbetrekken
bijdecampagne.MetdeJShebbenwede
RodeHangjongerenclubopgericht.Datis
eengroepvanvijftienjongerendieiedere
vrijdagavondsparrenmeteenborreltjeerbij.
Wehebbeneengezellighanghoekjekunnen
inrichtenmettweedehandsbanken.Laatst
hebbenwealmetMeiLiVos“gehangen”.
Ikroepalleafdelingenopietssoortgelijks
inhetleventeroepen.Zoietslevertechtde
geksteideeënopvoordecampagne.’



14ROOdnovember2009

 

D
eBerlijnsemuurstaatop8November1989nogovereind.In
deDDRzijndemonstratiesaandeordevandedag,nadat
tienduizendenDDR-burgersviaPraagmetde‘treinenvande
vrijheid’naarWest-Duitslandzijngevlucht.InBerlijndemon-
streerdeninnavolgingvanonderandereDresdenenLeipzig

op4novembereenmiljoenmensentegenhetregime.Tochwasdeval
vandeMuurnauwelijksvoorstelbaar.
Op8novemberkomtinUtrecht‘hetberaadoverdeOost-EuropaStich-
ting’,eeninitiatiefvandepartijraad,bijelkaar.OnderanderenMaxvan
derStoel,MaartenvanTraa,WouterGortzakenIenvandenHeuveldoen
aanditberaadmee.JanMarinusWiersma,internationaalsecretaris,heeft
hetbijelkaargeroepen.‘Wewillencontactenopbouwenmetallerleigroe-
peringen,eneenbijdrageleverenaandeopbouwendeherstructurering
vandemaatschappijdooreensociaaldemocratischalternatiefoverhet
voetlichttebrengen.’Beslotenwordttothetoprichtenvaneenstichting
dieinmeerderelandenactiefzalzijnenzichbreedopdemocratiseringen
specifiekophetsteunenvansociaaldemocratenzalrichten.Destichting
zalzoveelmogelijkinternationalesamenwerkingzoekenmetsoortgelijke
initiatieven,bijvoorbeeldinDuitsland.Hetfundamentisgelegd.Eendag
latervaltdemuur.Op15februari1990wordtdeAlfredMozerStichting
(AMS)opgericht.MaxvanderStoelwordtdeeerstevoorzitterenBerend
JanvandenBoomendedirecteur.

dE nAAmGEVER
AlfredMozer(1905)wasvanafkomstDuitsmeteenHongaarsevader

eneenDuitsemoeder.Naeenkorteloopbaanindetextielwerdhijjour-
nalistenactiefindeSPD.Begin1933sprakhijzichopeenopenbare
verkiezingsbijeenkomstinLeertegenHitleruit.HijwerddoordeSAgear-
resteerd,kwamweervrijenvluchttenaarNederland.Mozerwerdactief
indeSDAPenbrachthettotsecretarisvanKoosVorrink,detoenmalige
SDAP-voorzitter.Vanwegezijnverzetsactiviteitenmoesthijindeoorlog
onderduiken.In1951werdhijdeeersteInternationaalSecretarisvande
PvdA.Mozer,diezichverzettetegenhetbeelddatalleDuitsers‘fout’
warengeweest,waseengrootvoorstandervanverzoening.Zijnafkeer
tegennationalismeenradicalismemaaktehemtoteenvoorvechtervan
Europeseeenheid.Datenzijnenormeinternationalenetwerkleiddeertoe
dathijin1958kabinetschefvanEG-landbouwcommissarisSiccoMansholt
werd,tot1970.In1972namhijafscheidvandePvdA.Alsovertuigdanti-
communiststondhijkritischtegenoverdeontspanningspolitiekjegensde
CommunistischeOostblokregimes.Ookbestreedhijdepolarisatiedrang
enhetradicalismevanNieuwLinksbeginjarenzeventig.Mozeroverleed
op12augustus1979.

dE BEGinJAREn
DeAMSrichtzichineersteinstantieopdeDDR,Polen,Hongarijeen
Tsjecho-Slowakije.ContactentussenPvdA-afdelingenennieuwesociaal-
democratischepartijeninMidden-enOost-Europawerdenondersteund
endirectemateriëlehulpwerdgeboden.DeAMSwerdgeendenktank,
maareenpraktijkgerichttrainings-enscholingsinstituut,gerichtop
sociaaldemocratischepartijeninOost-Europa.Denieuwezusterpartijen

20 jaar Alfred Mozer Stichting

Terwijl in Berlijn de muur wankelt, wordt in utrecht het fundament gelegd voor de Alfred mozer stichting, 

die de democratie ondersteunt in landen waar dat nodig is. En dat zijn er sinds 1989 niet minder geworden.

EersteHulpbijdemocratisering

Tekst ArjenBerkvens

12 augustus 1979SterfdatumAlfredMozer
(München,1905),deeersteInternationaal
SecretarisvandePvdA(1951-1958).In1972nam
hijafscheidvandepartij.
4 november 1989InBerlijndemonstrereneen

miljoenmensentegenhetDDR-regime,in
navolgingvanmassabetogingeninDresdenen
Leipzig.
8 november 1989Bijeenkomst‘Hetberaadover
deOost-Europastichting’.Beslotenwordttot

oprichtingvaneenstichtingdieinmeerdere
landenactiefmoetzijnenzichspecifiekzal
richtenophetsteunenvansociaaldemocraten.
9 november 1989ValvandeBerlijnsemuur.
15 februari 1990OprichtingAlfredMozer

1979 1989 1990 1994
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achtergrond
werdendebeginselenvandemocratie,partijopbouwencampagnevoe-
renbijgebracht.DebenodigdefinanciënvoordehulpdieaandeOost-
Europesesociaaldemocratenwerdgeboden,kwamengrotendeelsuitde
Matra-fondsendiedeNederlandseregeringbeschikbaarsteldevoorde
opbouwvandemocratieinOost-Europa,vooreenkleinerdeelvande
PvdAenuitdonaties.Verderbodenveelpartijgenotenzichaanalsvrijwil-
ligeromtetrainenofvoorinzamelingsacties.Afdelingenkregensteun
ombandenaantegaanmetlokaleafdelingeninOost-Europa.Naasteen
gebrekaankennisenvaardighedenhadmengeengeld;computers,faxen
entelefoonverbindingenwarenvanslechtekwaliteit.

TRAininG En sCHOLinG
Tientallenpartijgenotenhebbeninmiddelsvrijwilligtrainingengegevenen
erwerdenhandboekenvoorpolitiekepartijenentrainersontwikkeld.De
AMSwerktvraaggestuurd.Datbetekentdattrainingenwordengegeven,
nadateenserieusprojectvoorstelisingediend.Debesteprojectenkomen
voortuitdeambitiesenstrategieënvandezusterpartijen.Zowerdtus-
sen1994en2000stelselmatigsteungegevenaandeTsjechischeCSSD
insamenwerkingmetandereEuropesestichtingen.Deslimmestrategie
vandezepartijendemassaleondersteuningleiddenertoedatdezepartij
binneneenpaarjaarderegeringkonleiden.DeSloveensesociaaldemo-
cratischejongerenorganisatieMladiForumbestonduitzeerambitieuze
activisten.Zewildenbinnentienjaardegrootstejongerenorganisatievan
hetlandworden,doordringenindepartijtopenhunpartijdegrootste
vanhetlandmaken.Vorigjaarwashetzover.DeAMSenanderepolitieke
stichtingenhielpendaarbij.

ExiT OOsTEuROPA sTiCHTinG
Indeloopderjarenveranderdehetperspectief.Hetvooruitzichtvan
EuropeseUitbreidingwerdsteedsbelangrijkerenkwamopdeagendavan
deAMStestaan.Nade‘bigbang’van2004endetoetredingvanRoe-
meniëenBulgarijein2007werdendeactiviteitenindezelandenbeëin-
digd.DepartijendieindebeginjarendoordeAMSwerdenondersteund,
werdennulidvanhetEuropeanForumforDemocracyandSolidarity,

hetsociaaldemocratischenetwerkdatondersteuningboodaanopko-
mendeEuropesedemocratieën,engingennuzelfhunburenondersteu-
nen.DeAMSgingsteedsoostelijkerwerken:projecteninOost-Europa
(Rusland,Wit-Rusland,OekraïneenMoldavië),deKaukasus(Armenië,
AzerbeidzjanenGeorgië),allelandenvanhetvoormaligeJoegoslaviëen
Albanië.Ookkwamenerverzoekenuitniet-Europeselanden,maarom
daaractieftekunnenworden,moesteerstdemissieaangepastworden.
Sindsaugustus2005isdeAMSnietmeerdeOost-EuropaStichtingvan
dePvdA,maardeinternationalestichtingvoorsociaaldemocratie,zonder
geografischebeperkingen.ActiviteiteninTurkije,MarokkoenJordanië
werdenondernomen.Zwaartepuntligtechternogsteedsbijdelandendie
indetoekomsttoezullentredentotdeEU.

missiE
DekernvandeAMS-missieishetbevorderenvandemocratiedoormid-
delvandeopbouwvansociaaldemocratischepartijen.Insommigelanden
isdiemissieechternietmogelijk.Daarwaargeenzusterpartijenzijnen
waardedemocratiezwakis,zoalsinRuslandenGeorgië,wordtdedemo-
cratieinhetalgemeenondersteund.SamenwerkingmetCDAenVVD
inArmeniëenGeorgiëiseenlogischgevolgdaarvan.Demissievande
AMSis(helaas)nognietteneinde.Deoprichtersdachtendathetnavijf
jaarnietmeernodigzouzijn,maarinveellandenisdesituatienijpend
enstaandemocratieenrechtstaatonderdruk.InWit-Ruslandworden
partijgenotennogsteedsopgesloten.Sociaaldemocratiekannietbestaan
zonderdemocratie.

Arjen Berkvens is directeur van de Alfred Mozer Stichting 

Stichting(AMS).EerstevoorzitterisMaxvander
Stoel,eerstedirecteurBerendJanvandenBoom.
1994 – 2000DeAMSgeeftindezejaren
stelselmatigsteunaandeTsjechischeCSSD,in
samenwerkingmetandereEuropesestichtingen

Augustus 2005DeAMSisnietmeerde
Oost-EuropastichtingvandePvdA,maarde
internationalestichtingvoorsociaaldemocratie,
zondergeografischebeperkingen.
InTurkije,MarokkoenJordaniëworden

activiteitenondernomen.
2007BeëindigingvanactiviteiteninRoemenië
enBulgarije,nahuntoetredingtotdeEU
12 februari 2010JubileumbijeenkomstinFelix
Meritis,Amsterdam.

steun de Ams door te doneren op inG rekening  2790530. Bij een donatie 
van ¤ 10, - of meer krijgt u ons handboek Politieke vaardigheden cadeau.
Kom op 12 februari naar onze jubileumbijeenkomst in Felix meritis te 
Amsterdam. meer informatie: www.alfredmozerstichting.nl of Alfred mozer 
stichting (Ams) op Facebook.

1994 20072005 2008 2008
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de vakbonden en werkgevers kregen tot oktober de tijd om met een alternatief voor de 

verhoging van de AOWleeftijd te komen, maar zij kwamen er niet uit. Het kabinet stemde 

daarom in oktober in met het plan om de AOWleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. 

de PvdA is voorstander van dit plan en PvdApolitici trokken het land in het te verdedigen. 

Het leidde tot felle discussies, veel emotie en een heftige politieke ledenraad tot besluit.

de politieke ledenraad:   de PvdA & de AOW

actueel Tekst JanSchuurmanHessenOttolienvanRossemFoto’s DeBeeldredaktie

i
n1947voerdeDreesdeOuderdomsvoorzieninginzodat
‘oudenarmnietlangerhandinhandzoudengaan’.Hijwas
ookvanmeningdathoeouderweworden,hoelangerwe
kunnenwerken.Ruimzestigjaarlater,blijktdatzelfsnood-
zakelijktezijn.

FractievoorzitterMariëtteHamer:‘Omookindetoekomstgoed
onderwijs,zorgvooriedereen,robuustesocialevoorzieningenen

waardevastepensioenentekunnenopbrengenishetnood-
zakelijkdatwemetzijnallenwatlangerdoorwerken.Dat

levertdemenskrachtendemiddelenopomookonze
kindereneeneerlijkesamenlevingtegaranderen.
WestaanvooreenflexibeleenmoderneAOWmet
eenstevigeregelingvoorzwareberoepen,robuuste
socialerandvoorwaardenenmeerkansenvoor
ouderewerknemers.’

VRAAGTEKEns
OverdeverhogingvandeAOW-leeftijdwerdenerop
20,21en22oktoberinSittard,ZwolleenRotterdam
briefingsgeorganiseerd.OnderanderenLilianne

Ploumen,DiederikSamsom,HansSpekmanenJetta
Klijnsmatrokkenhetlandinomhetplantoetelich-

tenenledendekanstegevenomvragen
testellenenhunmeningteuiten.

InZwollegafKlijnsma
aanhoebelangrijkze
hetvondomfullswing
dediscussiemetde
ledenaantegaan,
zodatditsoort
besluitengoedten
uitvoergebracht
kunnenworden.
DeGroningse
PvdA-gede-
puteerde
William
Moorlag
waseen
vande
vragen-
stellers.

Moorlagzettevraagtekensbijderegelingdatiemandopzijn
65stemagstoppenmetwerkenalshij42jaarheeftgewerkt.
Zoalshetkabinetplannuoptafelligt,magdatalleenalsiemand
42jaaronafgebrokenachterelkaarheeftgewerkt.Moorlagvroeg
zichafwat‘we’doenmetmensendieeenonderbrekinghebben
indie42jaar,bijvoorbeelddooreenfaillissement.Klijnsmavond
dathijeenpunttepakkenhadenzeihemdatzehetzoumee-
nemen.
 
POORTJEs
HetdebatoverdeverhogingvandeAOW-leeftijdstondookop
26oktoberopdeagendavandepolitiekeledenraad,diemet
hetinstemmenmethetplandediscussierondebinnendepartij
afsloot.Bos:‘MetdeverhogingvandeAOW-leeftijdsluitenwe
nieteendebataf,maaropenenweeenambitieuzeagendavoor
eenrechtopeenlevenlangleren,vooreengoedarbeidsmarkt-
beleidvoorouderewerknemers,tegenleeftijdsdiscriminatieen
voorgoedearbeidsomstandigheden.’
Hetinstemmenvandepolitiekeledenraadgingnietzonderslag
ofstoot.VoorafgaandaanhetdebatstondenledenvandeFNV
voordedeurvanhetJaarbeursgebouwinUtrecht,waardepolitie-
keledenraadwerdgehouden.Devakbondsledenhaddenvoorde
ingangtweepoortjesgemaakt:hetenemet67jaarerboven,het
anderemet65jaar.Wiekoosvoordedoorgangmet65jaarkon
rekenenopeenluidgejuichvandetientallenFNV-ers/PvdA-ers.

HET dEBAT
DehonderdenPvdA-ledenkwamenuitalledelenvanhetland,
vanZeeuwsch-VlaanderentotGroningenenFriesland.Inde
overvollezaaltroffenzijdehelepartijtopvandePvdAaan;
vicepremierWouterBos,fractievoorzitterMariëtteHamer,
ministersenstaatssecretarissen,TweedeKamerledenenleden
vanhetlandelijkpartijbestuur.PvdA-voorzitterLiliannePloumen
opendehetdebatmettrots:‘Elkepolitiekepartijspreektoverde
AOW-maatregel,maarwijdoendatalsenigeinhetopenbaar.’
Tientallenjournalistenwoondendeledenraadbij;cameraploegen
maaktenzelfstijdenshetdebatopnames.
HetdebatinUtrechthadeenfundamenteelkarakterenlegdede
dilemma’sblootwaardePvdAalsregeringspartij,ineenecono-
mischecrisis,meewordtgeconfronteerd.Hetkabinetsbesluit
omdeleeftijdsgrensinfasesmettweejaarteverhogen,wordt
omringdmetsocialemaatregelendiedelaagsteinkomensende
zwaarsteberoepenzoudenmoetenontzien.
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EEn sOCiALE AOW, WAT BETEKEnT dAT VOOR u? 

de politieke ledenraad:   de PvdA & de AOW
VERdEdiGinG
VicepremierWouterBosenfractievoorzitterMariëtteHamer
verdedigdenhetpakketmaatregelen.‘Wijhebbenervoorgevoch-
tendatwienietkanofmagwerkentotzijn67ste,nietdedupe
wordtvandenieuweAOW.Erkomteenaparteregelingvoordeze
groep,netzoalsermaatregelenkomenvoormensenmetzware
beroepen.’
BosenHamerwezenervervolgensopdatdePvdAerinderege-
ringvoorheeftgezorgddatdewerkloosheidsuitkeringenoppeil
zijngebleven,endatoverheidsinvesteringenervoorzorgendat
werkgelegenheidvoorzovermogelijkoppeilblijft.Diemaatrege-
lenkostenmiljardeneuro’sdieopenigmomentmoetenworden
terugbetaald.
‘Ikbennietdepolitiekingegaan,’zeiWouterBos,‘ommoeilijke
beslissingenuitdewegtegaanenikbenooknietdepolitiekin
gegaanommijnrekeningdoorteschuivennaarmijnkinderen.’

EmOTiOnELE OPROEP 
VakbondsledenbinnendePvdAbetwisttendathetAOW-besluit
evenwichtigenuitvoerbaaris.FNV-bestuurderLeoHartveldhield
dePvdA-topvoordatmensenmetlageinkomensminderlang
levendanhoogopgeleide,goedbetaaldeburgers.Bovendien
steldenLeoHartveldenHenkvanderKolk,voorzittervanFNV
Bondgenoten,dathetonmogelijkisomeengoederegelingte

ontwerpenvoormensen‘metzwareberoepen’,omdatniemand
precieskanvertellenwatwelengeenzwareberoepenzijn.‘De
vakbewegingzaldatprobleemvoorjullienietoplossen,’besloot
LeoHartveld.
DeAmsterdamsewethouderLodewijkAsscherzettehet
dilemmadaarnaopscherp.‘Alswenunietakkoordgaan,komt
ereenanderkabinet,methardereAOW-maatregelen.Hier
zittenAmsterdammersnietoptewachten.Amsterdammers
willengoedonderwijs,Amsterdammerswillenveiligebuur-
ten,Amsterdammerswilleneeneerlijkenrechtvaardig
Nederland.’
Vlakvoordepolitiekeledenraaddebalansvanhet
debatzouopmaken,namWouterBoshetwoorden
deedeenemotioneleoproepaandevakbondom
deeenheidopkortetermijnteherstellen.‘Nooitin
degeschiedenisheeftdesociaaldemocratiehet
alleenkunnendoen,’zeiWouterBos.‘Departij
kanhetnietalleeninDenHaag.Wijhebben
elkaarnodigvooreenrechtvaardigearbeids-
markt,voorgoedearbeidsomstandigheden.’ 

• degenen die zich niet op deze verandering heb
ben kunnen voorbereiden, worden er niet door 
geraakt. dus verandert er niets voor mensen die 
nu 55 jaar of ouder zijn. Voor mensen tussen 50 
en 55 verschuift de AOWleeftijd slechts naar 66.

• degenen die niet meer kunnen werken, hoeven 
ook niet langer te werken. Als u een werkloos
heids of arbeidsongeschiktheidsuitkering 
heeft, wordt deze uitkering twee jaar langer 

doorgetrokken naar 67 jaar. met een nieuwe 
voorziening op AOWniveau wordt voorkomen 
dat mensen na hun werkloosheidsuitkering de 
bijstand in moeten, voordat ze recht krijgen op 
de AOW. zware beroepen kunnen niet afgeschaft 
worden. maar wel kan voorkomen worden dat 
mensen eindeloos in die beroepen moeten blij
ven werken. Werkgevers moeten ervoor zorgen 
dat werknemers maximaal dertig jaar in een 

zwaar beroep werken. Als dat niet lukt mag de 
werknemer op kosten van de werkgever met 65 
jaar stoppen met werken.

• Er komt keuzevrijheid in de AOW. Heeft u lang 
gewerk, dan mag u al met 65 stoppen. u krijgt 
dan – afhankelijk van uw inkomen – een iets 
lagere AOW. mensen met een laag inkomen krij
gen meer.

Omdat onze idealen vragen om een 
latere AOW…
Ook onze kinderen hebben recht op 
goed onderwijs, goede zorg en een 
fatsoenlijke oude dag. Om voor hen 
die zekerheid te behouden én om de 
toename van het gebruik van zorg 
en oudedagsvoorzieningen door de 
vergrijzing te kunnen betalen vragen 
we van iedereen een bijdrage. Wij 
willen ook in de toekomst voldoende 
verplegers aan het bed en onderwij
zers voor de klas. We moeten langer 

werken, omdat we anders straks 
handen tekortkomen.

Omdat de wereld van nu heel 
anders is dan die van 1947…
We worden ouder en blijven langer 
gezond. Het is daarom logisch dat, 
zoals drees al zei, we langer werken. 
de manier waarop we werken is 
veranderd. Veel mensen gaan langer 
naar school en er zijn steeds meer 
mogelijkheden om op latere leeftijd 
minder zwaar werk te verrichten.

Omdat we de ergste crisis sinds 
de jaren dertig meemaken…
We investeren miljarden 
om banen te behouden. 
die rekening mogen we 
niet doorschuiven naar 
onze kinderen. We 
zullen ook zelf een 
deel van de rekening 
moeten betalen.

WAAROm LATER AOW?
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‘Een partij die 
  niet meer vecht, 
  is pas echt verloren’

profiel
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Kim Putters in de Eerste Kamer Tekst JanSchuurmanHessFoto ErikvanderBurgt/Verbeeld

d
e Partij van de Arbeid wordt intens bekritiseerd. 
Bereiken die signalen ook de Eerste Kamer? 
‘Natuurlijk.AlstaanwijindeEersteKamerwat
minderindeschijnwerpers;ookwijzijnbetrok-
kenbijhetwerkinenvoordePvdA.Ikwoon

namensmijnfractiewekelijkseendeelvandefractievergaderin-
genindeTweedeKamerbijenweetdusgoedwatdaarspeelt.
Ookinhoudelijkwerkenweveelsamenmetonzepartijgenoten
indeTweedeKamer.ZobereidikmetEelkevanderVeen
(woordvoerderGezondheidszorg)eennotitievooroverde
gezondheidszorg.Dienotitiewordtstraksindepartijenmoge-
lijktijdenshetcongresindecemberbesproken.Zowerkenal
mijncollega’s;weschrijvenenpublicerenartikelenendoen
intensiefmeeaandebattenindepartij.Enja,ikbenookfrac-
tievoorzitterindegemeenteraadvanHardinxveldGiessendam.
Dusookvanuitdebasisbenikactief.Lokaalervaarjegoedwat
wetgevingindepraktijkbetekent,datisongelofelijkleerzaam.’

de Eerste Kamer vergadert een dag per week. Hoeveel tijd 
bent u eigenlijk met politiek bezig?‘Ikvindheteenvoorrecht
elkeweeknaarmijnfractietekunnengaan.Welerenvan
elkaarenbesprekenookinalleopenheidelkaarsdossiers.Dat
betekentelkweekendlezen,vaakookopmaandagavondnog.
DinsdagisdedagwaaropdeEersteKamervergadertendie
daggaatvaakdoortotdelateuurtjes.Wanneerikeenwetmoet
behandelen,kosthetnatuurlijkveelmeertijd.Hetwerkvoorde
gemeenteraadkenteencyclusvantweewekenenwordtvooral
’savondseninhetweekendgedaan.Aandeuniversiteitwerk
ikvierdagenperweek.Hetisalbijaleenredelijkvolleagenda.
Maarikkrijgveelenergievandezecombinatie!’

We staan er niet goed voor in de peilingen. Wat is er volgens 
u aan de hand? ‘VolgensmijzijnweindePvdAveelbezigmet
hetuitleggenvancompromissen,maarnietvoldoendemet
hetaangevenwatonzeprioriteitenzijn.Mensenwillenweten
enzienwaarvoorwestaan.Daarnaastzijnweindepolitiekte
vaakenteveelbezigmetdewereldvandesystemeninplaats
vanmetdewereldvandemensen.Neembijvoorbeelddewet
opmaatschappelijkeondersteuning.Iemanddoeteenberoep
daarop,kloptaanbijhetWmo-loketenvraagt,omdatiemand
ernstigziekis,omeenbeetjehulp.Naeindelooswachtenwordt
danvastgestelddatdehulpvraagnietpastbinnenderegelsvan
dewet.Datwordtonsverweten.Wijhebbendeverzorgings-
staat‘uitgevonden’.Wijwordendaarombeschouwdalsde

hoedersvandekwaliteitvanonderwijs,vandezorg,veiligheid.
Burgerskrijgenhetgevoeldatdievoorzieningenwordenafge-
bouwd.Opdiereactiehebbenwijnogonvoldoendeantwoord.’

de marktwerking in de zorg staat aanhoudend ter discus
sie. zorgtoeslagen, bureaucratisering, hoger eigen risico, 
oplopende premies en teruglopende kwaliteit van zorg, con
stateren burgers. Wat heeft de PvdA als antwoord op dat com
mentaar? ‘Indepubliekesectorishetklantdenkendeafgelopen
jarencentraalkomentestaan.Datheeftmedegeleidtoteen
afrekencultuureneenenormecontroledwang.Uitwetenschap-
pelijkonderzoekisgeblekendateengewonezorginstellingin
Nederlandtemakenheeftmetmeerdandertigcontrolerende
instanties.Denkeensinwatdatvoorhetwerkbetekentenhoe-
veelmensenbezigzijnmetelkaartecontroleren.Eenschuld-
enboetecultuurzonderweerga,terwijlhetindezorggaatover
vertrouwen.Patiëntenkomennietbijeenartsvooreenvraag,
maarvooreenantwoord.Marktwerkingwijsiknietprincipieel
af,maarikzegmijnvoorzitterindeSenaat,HanNoten,graag
na:ondernemenwaarhetkan,zorgenwaarhetmoet.
Onsuitgangspuntmoetzijndathetomdekwaliteitvandezorg
gaat,enomdebeschikbaarheidenbereikbaarheidvandezorg-
voorzieningen.Dezorgvoordemensishetijkpunt,onzeeerste
prioriteit.Bijanderepartijenligtdatanders,endieverschillen
moetenherkenbaarblijven.Verderishetvanbelangdatweaan-
vaardendatwedemachtindepubliekeruimtemetde‘profes-
sionals’moetendelen.Depolitiekmoetnietoveraloverwillen
gaan.Hetparlementzounietbijiederincidenteeninterpellatie
indeTweedeKamermoetenhoudenenroepenomnogmeer
controle.Nee,geefdeverantwoordelijkheidvoordepublieke
ruimtenueensterugaandemensendieerwerkzaamzijn.
Dezorgisookenvooralvanartsen,verplegers,ziekenhuizen,
instellingenenpatiënten.Zijmoetenelkaarweerkunnenen
mogenaanspreken.Dankanhetonderlingvertrouwenhersteld
worden.Meteengesprek,metcontacttusseneenartseneen
wijkverpleegsterkunjeveelmeerensnellerietsoplossendan
metdemechanismenvandemarkt.’

Tijdens het congres in december zal de toestand van de 
publieke sector ook ter sprake komen. Kan de sociaaldemocra
tie daar haar vertrouwen hervinden?‘Onzeinzetinhetkabinet
wordtnumisschiennegatiefbeoordeeld,maarikbenervan
overtuigddatdesociaaldemocratiespringlevendis.
Rechtvaardigheidensolidariteitzijnookvandaagdedagkern-
woordenindesamenleving.Demensenzoekennuzekerheid
bijeenvoudigeenduidelijkeopvattingen,zoalsbijGeert
Wilders.Wijmoetenstaanvoorhetbehoudvaneensolideen
solidairesamenleving,ookvoortoekomstigegeneraties.Met
WouterBoshebbenweeenministervanFinanciëndiehetvoor-
touwmoetnemeninhetverbouwenvandeverzorgingsstaat.
Wemoetendaarbijwelonsauthentiekeverhaalvertellen,gelijke
kanseneneerlijkdelen.Eenpartijdiehetdaarmeemoeilijk
heeft,isnieterg.Maareenpartijdienietmeervecht,ispasecht
verloren.’ 

Prof. dr. Kim Putters (36) is de Benjamin van 
de PvdAfractie in de senaat. Hij is onder meer 
woordvoerder op het gebied van de gezondheidszorg. 
in het dagelijks leven is Kim Putters hoogleraar aan 
de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en bestudeert 
hij de marktwerking in de zorg. 
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Foto’s Superkate.com,DeBeeldredaktie

Over Prinsjesdag, de dag waarop 
Wouter Bos de miljoenennota 
presenteerde, is genoeg gezegd en 
geschreven. daarom geen tekst, 
maar een beeldverslag van de dag 
die geldt als een jaarlijks hoogtepunt 
van onze democratie. Traditiegetrouw 
ging onze kamerfractie de zaterdag 
na Prinsjesdag het land in, om de 
plannen voor het komende jaar toe 
te lichten, de dag eindigde met een 
grote bijeenkomst in Venlo. Ook daar 
waren onze fotografen aanwezig.

Van boven naar beneden en van links naar 

rechts: Lea Bouwmeester, martijn van dam 

en Attje Kuiken; Anja Timmer, Harm Evert 

Waalkens en marianne Besselink; mariëtte 

Hamer, mei Li Vos; Agnes Wolbert; Lilianne 

Ploumen en staf depla; marjo van dijken

Prinsjesdag en straten Generaal
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inbeeld

Prinsjesdag en straten Generaal
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Tekst JanSchuurmanHessFotowww.thedarkangel.co.ukroodinderegio

Op 18 november zijn er in een aantal gemeenten verkiezingen, onder meer 
in Oldambt, Venray en Venlo. Voor de Partij van de Arbeid staat er veel op 
het spel. Een goede uitslag kan de sfeer rond de PvdA doen omslaan. Het 
tegendeel zou de sociaaldemocraten aan de vooravond van de landelijke 
gemeenteraadsverkiezingen in een moeilijke positie kunnen brengen. 
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Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen

Voorspellende    

kracht
Noordoost-Groningenisvanoudsher

eenroodbolwerk.Gedurendemeer
daneeneeuwbepaaldendesociaalde-

mocratenencommunistenerdepolitiekestrijd.
Boerenenlandarbeidersstondenertegenover
elkaar.Metdeindustrialiseringvandelandbouw
enhetbijbehorendverliesaanarbeidsplaat-
senveranderdehetaanzienvandestreek.De
BlauweStad,eengrootkunstmatigaangelegd
meer,omringdmetbouwgrondenennatuur-
gebieden,zoueeneconomischeimpulsaan
deregiomoetengeven.Vooralsnogheeftdeze
investeringerniettoegeleiddatdewerkloos-
heidisgedaald.DenieuwegemeenteOldambt,
dieontstaatuiteenfusievanScheemda–
Reiderland–Winschoten,teltstrakshethoogste
aantalwerklozenvanhetland;insommigedor-
peniseenopdevijfmensenzonderbaan.

WERKLOOsHEid
KlaasvanLeeuwenislijsttrekkervoordePvdAin
Oldambt.DehuidigewethoudervanScheemda
erkenthetprobleemvandehogewerkloosheid.
‘Detoenamevandewerkloosheidvalt,ondanks
decrisis,mee.Augustusvorigjaar10,4procent
ennu12,1procent.Datisechterwelbijnahet
dubbelevanhetlandelijkepercentagedat6,3
procentbedraagt.Tegelijkertijdzijnerongeveer
veertienhonderdvacatures.Vooronsdusdetaak
omdatopelkaaraftestemmen.Datdoenwe
meteengoedewerkgeversbenadering,scholing
enwerkervaringsplaatsen.Eigenlijkwillenwe

ookdeambacht-enhuishoudschoolterug,uiter-
aardineennieuwevormenopeennieuweplek.’

WERKCEnTRum
‘WijwillenOldambtuitbouwentoteenaantrek-
kelijke,financieelgezondegemeentewaarde
mensenmetplezierwonen,werkenenrecreëren.
Eengemeentevoorjongenoudmetaandacht
voordeleefbaarheidvaniederekern,voldoende
scholingenwerkgelegenheid,goedopenbaar
vervoer,gevarieerdwoningaanbodenrecreatieve
voorzieningen,maarbovenaleengemeente
waariedereenmeedoet.Enhetisondenkbaar
datditluktzonderdePvdA.Wijbeschikkenover
ervaren,daadkrachtigebestuurdersdiezichheb-
benbewezenindeoudegemeentesennietvoor
hunverantwoordelijkheidweglopen.Ikvindhet
belangrijk,datikmetmijnpartijdekomende
raadsperiodedaarbenwaardebeslissingen
genomenwordenenietskanbetekenenvoorde
mensendiedathetmeestnodighebben.Het
zoumooizijnalsdanovervierjaarmindermen-
sengebruikhoeventemakenvandeschuldhulp-
verlening,ofvandeWwb(Wetwerkenbijstand).
Alsiemandtelangvaneenminimummoet
leven,wordthetallemaalwelergkrap.Daarom
hebbenweookhet‘werkcentrumDeGarst’
opgericht,zodatvraagenaanbodvanwerkgevers
enwerknemersbeteropelkaarafgestemdwor-
den.Wantvoorveelmensenbetekenthethebben
vanwerktochnogaltijdeenkwalitatiefbeter
leven.Daarwilikgraagaanmeewerken.’

zWERVEndE sTEmmEn
Bijdegemeenteraadsverkiezingenhooptde
PvdAinOldambt7vande25zetelstehalen.Niet
derechterzijdevormtdebedreigingvoordePvda
maarhetlandelijkbeeldvandepartij,meent
KlaasvanLeeuwen.‘Bijdevorigeverkiezingen
haaldenweindedrieoudegemeententussen
35en45procentvandestemmen.Diestem-
menzijnnietverdwenen,maarhooguitaanhet
zwervengegaan.BijdeEuropeseverkiezingen
op4junizijnveelvandekiezersthuisgebleven.
Datiszorgelijk,maargeziendelandelijkeontwik-
kelingenenonzeeigentraditionelepositie,niet
onoverkomelijk.Wijwillenlokaalnietuitgespeeld
wordendoordelandelijkeonderwerpenenver-
houdingen.Landelijkbetekentmeeregerentoch
veelmeerwaterbijdewijndoen.Hierdoenande-
renmetonsmeeenkunnenweonzeuitgangs-
puntenenonsbeleid,binnendegemeentelijke
mogelijkheden,zelfveelmeerinhoudgeven.Wij
hebbenstad,dorpenenwijkenergoedbijliggen
endevoorzieningenzijnoppeil.Watdatbetreft
hoevenwenietopeenkwalificatievanEberhard
vanderLaantewachten,wantOldambtisaleen
“prachtstreek”.Datmoetenwevasthoudenen
uitbouwen.Datisonswerkendaarhebbenwe
alsgeenanderepartijervaringmee.Datwillenen
kunnenwevoortzettenendatgaanwedemen-
senvoorhouden.’

Oldambt: ‘zonder de PvdA lukt het niet’
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EeneindjeverderopinNoordLimburg
doenookde43.000inwonersvanVenray
meeaandeverkiezingenop18november.

BertLinskenstrekthierdePvdA-lijst.‘Bouw
Mee’luidtdetitelvanhetverkiezingspro-
gramma.Vijfthema’svormendeinzetinVenray:
woningbouw,behoudvanwerkgelegenheid,leef-
baarheid,sociaalbeleidenwelzijn.

HuisVEsTinGsBELEid 
DePvdAwildekomendejarendewoningbouw-
markteenimpulsgeven.Linskens:‘Dehuizen
zijnnuveelalgerichtopdegezinnen,maardat
voldoetnietmeer.Ermoetverscheidenheidin
hetaanbodkomen.Dieslagwilenwemaken,in
dekomendeperiode.’

IndeomgevingvanVenrayzijnveelOost-
Europeanenwerkzaamalsseizoenarbeiders.Zij
wordenvaakberoerdgehuisvest.Opdevraag
watdePvdAhieraankandoenzegtLinskens:
‘Deseizoensarbeiderswerkentegenlagelonen.
Hoeveelheterzijnwetenwenietprecies.Maar
zijvulleneenleemteopindearbeidsmarkt.Dat
kannietwordenontkend.Omkwalitatiefgoede
huisvestinggevenzijnietzoveel.Hoemeer
geldzijoverhouden,hoebeterzijhetvinden.
Datmaakthetvooronslastigomdaareenduur-
zaamhuisvestingsbeleidvoorteontwikkelen.’

LEEFBAARHEid
Terwijlerveelseizoenswerkis,kosthetdegroot-
stemoeiteregulierearbeidsplaatseninstandte

houden.Delogistiek,vanoudshersterkverte-
genwoordigdindestreek,blijktuitermatekwets-
baarincrisistijd.DePvdAhooptdaaromkwalita-
tiefduurzamebanenterealiseren,dietegelijk
eenbijdrageleverenaandeleefbaarheidvande
kleinedorpenindeomgeving.Daaromwillende
sociaaldemocratenvooralbanenontwikkelendie
deleefbaarheidindedorpentengoedekomen.
Linskens:‘Wezullenervoormoetenzorgendat
wedekwaliteitvanhetonderwijsophetplatte-
landgaranderen,endeplaatselijkevoorzienin-
genopniveauhouden.Hetsluitenvanscholen
inkleinekernenheefteenenormeemotionele
impactopdegemeenschap.Daarmoetenwe
onsgoedbewustvanzijn.’ 

Venray: ‘Goed onderwijs en passende huizen’

Degemeentelijkeherindelingenmakendevervroegdeverkiezingen
ookinNoord-Limburgnoodzakelijk.Debelangrijkstestadishier
Venlo,dethuisbasisvanGeertWilders,diemetzijnPVVnietaan

deverkiezingenmeedoet.Campagne-coördinatorWouterSchenkvoorde
PvdAinVenloheeftgeenideewaareventuelePVV-kiezersnaartoezullen
gaan.DePvdA,diebijdevorigeverkiezingendegrootstepartijwerd,heeft
deafgelopenjarengoedgepresteerd.Schenk:‘Wegeloveninonseigen
succes.Wijhebbenervoorgezorgddateraldriejaarlanggeenlastenver-
hogingindestadisgeweest.En,natwintigjaarpratenonderleidingvan
hetCDA,hebbenwijnuwelvaartgemaaktmetdebouwvande
Maasboulevard.Ookzijnwebegonnenmetdeherontwik-
kelingvanhetKazerneterrein,meteennieuwstadion
voorVVV.Weminimaliserendeoverlastinwijken,
sprekenhangjongerenmetstraatcoachesaan,
engevenhenmetgerichteprojecteneen
zinvolbestaan.Onzeinzetisomdatde
komendewekenzoveelmogelijkuitteven-
ten.Ikverwachteenuitslagdiegebaseerd
isopwatwijvoorVenlobereikthebben,
maaroverhetaantalzetelsdoeikgeen
uitspraak.Wehopenweldatweopnieuw
degrootstepartijwordeninVenlo.’

muniTiE VOOR dE sTRiJd
Indecampagneisersindsmeiintensief
contactmetdecampagneleidingvanhet
landelijkpartijkantoorinAmsterdam.Datgeldt
ookvoordeanderegemeentenwaarinnovember
aleennieuweraadwordtgekozen.Schenk:‘Hetbete-

kentdatAmsterdamookhetbelanginzietvandezeverkiezingen.Hetkan
straksdeomslagbetekeneninaanloopnaardelandelijkegemeenteraads-
verkiezingen.’
LandelijkepartijkopstukkenhebbenVenlo,VenrayenOldambtalbezocht.
Indekomendewekenzullenlandelijkbekendepoliticihungezichtlaten
zien.‘Wehebbenwelafgesprokendatdeministersdiekomen,onsniet
gaanoverschaduwen.Hetisleukompubliciteittetrekken,maarhetmoet
vooralbenadrukkendathetwerkdatwijlokaalverrichten,inhetlandelijk
beleidvandePvdApast.VooronsinVenloiseenduurzameeconomievan

grootbelang.Omdieredenmakenwevandevolgende
FloriadedieinVenlogeorganiseerdwordt,eenechte,

duurzamemanifestatie.Wewillenookeenleer-
stoelcradle-to-cradlerealiserenentrekken

daaralsVenlo2miljoenEurovooruit.We
hopendatwanneerministerCramer
opbezoekkomt,zijonskanhelpen,
bijvoorbeelddooronsonderzoeksop-
drachtentegunnen.Ookminister
vanVROM,EberhardvanderLaan,
komtdecampagneondersteunen.
Wijwillenhemlatenzienhoewe
jongereneenperspectiefgeveninde
wijkopdeHeide,enhoewevoorko-
mendatdezewijkeenvandieveertig

probleemwijkenwordt.Dieverbinding
tussenhetlokalebeleidvandePartijvan

deArbeidendeinzetinhetkabinetgeeft
onsmunitieomdestrijdaantegaanmetde

lokalepartijendieookinVenloactiefzijn.’

Venlo: ‘We spreken hangjongeren met straatcoaches aan’
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Geef een PvdA 
lidmaatschap cadeau!

de PvdA begint deze feestmaand december met de mogelijkheid om iemand een PvdAlid maatschap 
cadeau te geven. Ook gedurende het jaar 2009  blijft dit mogelijk zodat u ook voor andere 
gelegenheden zoals een verjaardag of pensionering een lidmaatschap cadeau kunt doen.

!

JA, ik geef iemand een lidmaatschap cadeau. 

A
n

TW
O

O
Rd

KA
A

RT

ik machtig de PvdA om eenmalig ¤ 25,– van onderstaand rekeningnummer af te schrijven

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Bank-ofgironr.

(de cadeaubon wordt na betaling naar dit adres verstuurd)

Plaats

Datum

Handtekening

Iedereen,lidofgeenlid,kanbijgaandebon
invullenofdecadeaubonbestellenvia
www.pvda.nleneenlidmaatschapterwaarde
van ¤ 25,-cadeaugeven.
Decadeaubonwordtnabetalingverzondennaar
degenediedebestellingdoet,debegunstigde
moetterbevestigingeengedeelteterugsturen
naardePvdAwaarnahetlidmaatschap
geactiveerdwordt.Ditcadeaulidmaatschap
eindigtautomatischna1jaar,tenzijdeontvanger
zelfaangeeftlidtewillenblijven*.

MeteenPvdAlidmaatschapcadeauslaatutwee
vliegeninéénklap:uverrasteenvriend,vriendin
offamilielidendePvdAwordteenlidrijker!

*Ookkanhetlidmaatschapeerdereindigeninhetgevaldeontvangerschriftelijktekennengeeftditnietmeeropprijstestellen,
waarbijechtergeenteruggavevangeldmogelijkis.



28ROOdnovember2009

 L
idzijnvandePvdAvoeltsomshetzelfdealshetlotvande
Feyenoordsupporter:erzijnaltijdtorenhogeverwachtingen,wis-
selvalligeresultatenendepositievandeleidingwordtinderegel
breeduitgemetenindepers.Maar(omindevoetbalanalogiete

blijven)waarjebijFeyenoordpreciesweetwaarhetvoorgaatenstaat,is
dePvdAvaakafwachtendinhaarstandpunten,kiezendvoorhetgelijkspel.
Actievedonorregistratieishiereentypischvoorbeeldvan,alzijnerindit
debatvooralsnogalleenmaarverliezers.Actievedonorregistratie(ADR)wil
zeggendatiedereenbovende18dienognietalsdonorgeregistreerdis,
eenbriefkrijgtvandeoverheidmetdevraagomalofnietdonorteworden.
Wienietreageert,isnaeenaantalherinneringenautomatischgeregistreerd
alsdonor.Wiegeendonorwilworden,kanditeenvoudigonlinelatenregi-
streren.Overigensblijvenbijditsysteemdehuidigekeuzemogelijkheden
vankracht(lees:welkorgaanwelenwelkenietendekeuzemogelijkheid
omeenandertelatenbeslissen).Jekuntjeregistratiealtijdwijzigen.De
PvdAisandersdanD66,GroenLinksendeSPgeenactiefvoorstandervan
ditsysteem.Deofficiëleredenisdatergeensprakezouzijnvanzelfbe-
schikkingoverhetlichaam.MetdezemeningschaartdePvdAzichaande
zijdevanhetCDA,VVDenPVV.DePvdAisnetalsdeVVDenhetCDAwel
ergverdeeldopditonderwerp.

TELEuRGEsTELd
InNederlandstaanmomenteelmeerdandertienhonderdkinderenen
volwassenenopdewachtlijstvooreenorgaan.Daarnaastzijnernogveel
meermensendieindenabijetoekomsteenorgaannodighebben,maar
nognietvoordeacutewachtlijstinaanmerkingkomen.Vanwegehet
orgaantekortsterveninNederlandperjaarzo’ntweehonderdmensen.
ADRisdebelangrijksteaanbevelingvandeonderzoekscommissieonder
leidingvanJanTerlouw(2008).Overigenszegtdecommissieterechtdat
ADRaltijdsamenmoetgaanmetduidelijkecampagnes,informatievoorzie-
ningeneenbeterekwaliteitdaarvanindeziekenhuizen.
AlseenvandeinitiatiefnemersvandeburgerpetitiedieStichting2Miljoen
Handtekeningenorganiseertomactievedonorregistratieindewetveran-
kerdtekrijgen,benikopditpuntteleurgesteldinmijnpartij.Teleurgesteld
omdatschrijfsterKimMoelandsvanwegedegevolgenvanTaaislijmziekte
nieteensaanwezigkanzijnvoordepresentatievanhetboekdatzijschreef
overhaarziekte.TeleurgesteldvanwegedezusjesvanDoornikdienaar
AmsterdamzijngetogenommetDe Telegraafactietevoerenvoorhun
ziekezusAnnemarie(19)diealtweejaarwachtopeennieuwharten

opinie

Donorzonder
tegenbericht

Per jaar sterven er zo’n tweehonderd nederlanders door een tekort aan 
organen. Een nog veel groter aantal staat op de wachtlijst voor een orgaan. 
de PvdA is tegen actieve donorregistratie, PvdAlid Pieter van Rijn is voor. 
met dit pleidooi probeert hij tegenstanders over te halen.

nieuwelongen.Teleurgesteldomdatmijnpartijnietkiestvoordatgene
waaromzijmijvertegenwoordigt:omverstandige,rationelebeslissingente
nemengebaseerdopsolidairenprogressiefgedachtegoed.
Maaromdatikgeloofinmijnpartij,ookopditbelangrijkevraagstuk,geef
ikvierredenenwaaromdePvdAzichdientuittesprekenvooractieve
donorregistratie.Teneersteisgeblekenisdatdetraditioneleoverheids-
campagnesdeafgelopenjarentotnogtoenauwelijkseffecthebbengesor-
teerd:tenopzichtevan2007iserzelfseendalingvanhetaantalorgaan-
transplantaties.Zelfseenwereldwijdbekendfenomeenalsdedonorshow
heeftslechtstottwaalfduizendextradonorregistratiesgeleid.Tentweedeis
erhetpuntvanzelfbeschikking.MetADRwordtnietgestelddatjedonor
moetworden,erwordtgestelddatjeeenkeuzedienttemaken,voorof
tegen.Jehebtdusaltijdzelfbeschikkingoverjekeuze.Endatisprecieswat
wenodighebbenomdewillekeurendeonwetendheidbijmensenwegte



illustratie MokerOntwerp

nemen.Tenderde,depeilingen:uitbetrouwbaarNIPOonderzoek
(2005)isgeblekendat75procentvandeNederlandersvoorADRis.Uit
recentepeilingenvanEen VandaagenDe Telegraaf spreektmeerdan60
procentzichuitvoorADRendatterwijlDe Telegraafnormaliteraande
rechterkantvanhetdebatstaat.Datbrengtmijtothetlaatstepunt:de
PvdAwordtverwetengeeninitiatieftenemen,nietteluisterennaarde
burger.ADRiseenhandreikingwaarmeedePvdAkanaantonendathet
kleurdurfttebekennen,zichalsleidervanhetdebatdurftoptestellen,
daarwaarhethoorttestaan.Inhetstrevennaarwinstinhetprogressie-
vedebatisactievedonorregistratiedaaromdeperfecteaftrap.

Pieter van Rijn is werkzaam als strategy consultant en is campagne adviseur 
van Stichting 2 Miljoen Handtekeningen. (www.2miljoenhandtekeningen.nl)

Uitgesproken

Gratis exemplaar
de eerste tien inzendingen naar ams@pvda.nl krijgen een gratis 
exemplaar toegestuurd. u kunt uw voorkeur aangeven voor de 
nederlandse of de Engelse versie. 
u kunt het boek bestellen via ams@pvda.nl. Eén exemplaar ¤ 10,-. 
Bestelling van extra  exemplaren ¤ 7,50 per stuk.

Ditboekgeeftpartijenenpoliticieenredenminderomslechtte
presteren!InHoe word je een betere politicus?doenschrijversArjen
BerkvensenBerendJanvandenBoomenvandeAlfredMozer
Stichtingeenpogingomdevaardighedendieiederepoliticusmoet
bezitten,zogoedmogelijktebehandelen.Erisechteraltijdsprake
vaneenaantalfactorendiebepalenwelkevaardighedennoodzake-
lijkzijnenwelkeniet,zoalsdepolitiekecontextendetraditiesvan
eenland.Zodoendeishetvolgensdeschrijversonmogelijkomeen
compleethandboekvoordepoliticusteschrijven.Tochzijnzevan
meningdatpolitiekevaardighedenweldegelijkleerbaarzijnendat
dezenietperseindepraktijkgeleerdhoeventeworden.Deschrij-
versbiedenumethunhandboekde,bijwijzevanspreken,univer-
seleingrediëntenvooreenheerlijkepolitiekemaaltijd.Hetisaan
delezeromtebepalenwelkeingrediëntentoepasbaarzijnopzijn
specifiekesituatie.Deschrijversontkennenechteralleingrediënten
tekennenofdatermethodenentechniekenzijndieindepolitiek
nunogniettoegepastworden,maarwellichtwelindenabijetoe-
komst.Depretentieisdatiedereenietsaanhetboekmoetkunnen
hebben.Ofjenueencampagnemeteenzeerlaagbudgetvoert,of
eenmiljoenenverslindendecampagne.
Willemijn Ruissen
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Prijsvraag  Wie heeft dit gezegd?

Weet u van wie dit citaat is?

1. mariëtte Hamer 2. Joop den uyl

3. marcel van dam 4. Felix Rottenberg

Stuuruwoplossingvóór 20 januari naar:PvdA,redactieRood,
Postbus1310,1000BHAmsterdamofmailuwoplossingnaar
rood@pvda.nl.DewinnaarontvangteenopvouwbarePvdA-paraplu.
(Vanwegedebarrewintermaandendieonstewachtenstaan.)

‘Het zal nooit meer worden zoals vroeger.’

HetcitaatuitRoodnummer4:

‘Congressen kopen geen 
straaljagers’

isafkomstigvanHenkVredeling.

DewinnaarvanhetPvdA-
fleecejackisTiemonBoerema
uitEelde.

Breinbreker 30
Horizontaal: 1+8.Periodiekonderhoud(3+7+3+2+3);9.Kletsen
eroplosbovenziekenhuisbedden(10);10.Verheffend,zo’nniet
alteslimmemedewerker(11of5+6);13.Kortevrouwennaam(2);
14.Nietalleenwij(1+1);15.Meisjeindepoppetjesvanjeogen
(4);16.Commandovooreenschrijfwijzekrijgjeregelmatigvande
bank(9);19.Geneescompleet(4);20.Kletsendepaddenstoel(4);
22.AandoeningtussendebenenvanSinterklaas(8);26.Bevindt
zichnogweleenstussenjeeigenborsten(4);27.Ditlichaamsdeel
komtachterafdichtbij(9);30.Kaniemandtoekomen(3);32.Deelt
Suurhofeenflinkeklapuit?(2of1+1);33.Gelderseklinkers(2);
34.Hoogstaandfamilielid(3);35.Datmeisjeisreedsgegroet(5of
2+3);37.Biertje,kroonprins?(4);38.ManmetpijpbijdeBijenkorf
(5);39.Domfamilielidvanhetpantoffeldier(8of4+4)

Verticaal:1.Modernhoor,ergenstussengisterenmorgen(10);
2.Adellijkapparaat(12);3.LinksfeestvanKant(1+1);4.De
Indonesischeezelschreeuwtomgeld(6of4+2);5.Ditbaantjeis
eencontradictiointerminis(12);6.Inzichtinditbegripgeeftenig
besef(5);7.Kanzelfsondergrondseenvisiehebben(6);11.Kan
jemeespelenoptafel(3);12.Kanaanleidingzijnvooreenhuilbui
(6);13.FransisookeenEuropeaan(3);17.Kledingstukvaneen
joker(4);18.Vertragendeband(1+1+1);21.DezeGodwasvroeger
inhetbezitvandeonderwereld(5of3+2);23.Scheikundiggevoel
vanverbondenheid(6);24.Vrouwenkransje(5);25.Kastonderdeel
datsamenmetwatwindvoorwatlevenzorgt(2+4of6);28.Haags
snoepje(5);29.Meisjevannegen(3);31.Vervelendorgaan(4);
36.KrijgtdatsprookjesfiguurhaargageinEngeland?(3)

Stuuruwoplossingvóór 20 januari naar:
PvdA,redactie Rood,Postbus1310,1000BHAmsterdam.

DewinnaarontvangteenopvouwbarePvdA-paraplu.(Van-

wegedebarrewintermaandendieonstewachtenstaan.)

varia

OPLOssinGEn BREinBREKER 29: Horizontaal:1.lintjesregen5.pr7.raadpensionari
9.rechtdoorzee12.ako13.boekenwurm15.ahoy16.eiertikker17.kilo18.opvangruimte20.tapijt
22.ingebed23.champagnestreekVerticaal:1.lerarentekort2.tijd3.seniorenkorting4.einde
6.risicohypotheek8.patientenstop10.cpb11.zuurremmers14.marketeer19.v.i.p21.ach

dE PRiJsWinnAAR VAn BREinBREKER 29 is: RoelKwintuitAssen.HijontvangteenPvdA-fleecejack.
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RoodJOKE RuARus
1927 - 2009

JokeRuaruswerdop13maart1924geboren.Haar
vaderprenttehaaralvroeginervoortezorgen
altijdopeigenbenentekunnenstaan.Daarom
volgdezededriejarigehbseneencursussteno.
In1940werdzeaangenomenalstelefonisteen
typistebijdeSDAP,maarmoestnadriemaanden
alstoppenomdatdeoorloguitbrak.Nadeoorlog
gingzewederombijdeSDAPaandeslagals
stenotypiste.Bijdeoprichtingsvergaderingvande
PvdAin1946mochtze,tothaargroteteleurstel-
ling,vandetoenmaligesecretarisnietaanwezig
zijn.RuarusisbijdePvdAhoofdvandetypeka-
merenbureauchefgeweest.In1986gingzeals
bestuursassistentemetpensioen.
IndeperiodedatzelidwasvandePvdAheeft
Ruaruséénkeerophetpuntgestaanhaarlidmaat-
schapoptezeggen.Datwasindejarenzeventig
toendePvdAmetdecommunistendreigdesamen
tegaan.MaarineeninterviewmetRoodin2006
zeizevooralleukeherinneringentehebbenaan
haartijdbijdepartij.Enhoewelzedepartijerg
veranderdvondtenopzichtevanvroeger,wasze
tochtevredenoverdehuidige.‘WouterBosdoet

hetwelgoed.Hijiseentijdjeonzichtbaargeweest
voordemanindestraat,maardatisnugelukkig
anders.Wemogennietklagen.’
VoormaligInternationaalSecretarisJanMarinus
Wiersma:‘Jokewasdesteunpilaarvanhetpartij-
bestuur,diewanneerniemandhetmeerwist,met
antwoordenkwam.Zijwasdestillekrachtachter
deorganisatievanvelepartijcongressen.Ikwas
vooralookonderdeindrukvandewijzewaaropzij
zich–gevraagdenongevraagd–alshetgeweten
vandepartijlietgelden.’
MadeleinedeVries,maaktehaarmeetoenzij
lidwasvandebedrijfsledengroep,nuonder-
nemingsraad.‘Jokewaszeerbegaanmetde
PartijvandeArbeid.Alswerknemer,maarook
alsadviseurvanhetPartijbestuurinderolvan
werkgever.EnzoherinnerikmijJokevooral.Bij
CAO-onderhandelingenmetdewerkgeverende
Bedrijfsledengroep,behoedzaaminstemmend
knikkendofafkeurendschuddend.Ofhetnoueen
onderwerpvanwerkgevers-ofwerknemerszijde
was.’

Op 31 juli 2009 overleed Joke Ruarus. Ruarus, die in 1946 hielp bij de 
voorbereiding van de oprichtingsvergadering van de PvdA, is 63 jaar lid 

van de PvdA geweest. ze is 85 jaar geworden.



Deafgelopenwekenismijvaakgevraagdofikereigenlijknietverschrik-
kelijkvanbaaldeAOW-leeftijdtemoetenverhogen.Hetantwoordis:
nee.Ikstavolledigachterdezebeslissing.Juistomdatiknietslechtsde
PartijvandeArbeidmaarookdePartijvanDreesleid.
AltoenDreesenSuurhoffdeAOWinvoerden,bestondhetbesefdatals
mensenlangerzoudengaanlevenhetnietraarzouzijnalszeooklan-
gerzoudengaanwerken.Vijftigjaarnadatoisdatnatuurlijkookprima
mogelijk:welevenlanger,wezijngezonderendearbeidsomstandighe-
denzijnenormverbeterd.Velenvanonskúnnendusooklangerwerken.
Maarmoethetook?Ja,hetmoetook.Wantmetsteedsminderjonge-
renensteedsmeerouderenhebbenwestraksiedereennodigomonze
verzorgingsstaatovereindtehouden.Zodatookonzekinderenenklein-
kinderenbeschikkenovergoedesocialevoorzieningen,goedonderwijs
enhoogstaandezorg.Daarisgeldvoornodigendaarzijnmensenvoor
nodig.Beidevliegenslajeinéénklapdoorlangerdoortewerken.
Maarnietiedereenkanlangerdoorwerken.Mensendienualdichttegen
hunAOWaanzitten,moetjeerbijvoorbeeldnietmeeovervallen.Die
kunnenzichnietvoorbereidenopeenveranderingvandewet.Voor

henblijftallesdusookhetzelfde.Enmensendiehunhelelevenlangal
gewerkthebbenentothun65edoorblijvenwerken,verdienenhetomte
mogenkiezenofzeeerdermetAOWgaan.Doenwedusook.Envoor
mensendieinzwareberoepenversletenzijngeraakt,zorgenwedatze
nietinhetgatvandebijstandvallenmaarlangermogengenietenvan
hunWW-,AOW/WIA-ofIOW-uitkering.Minstenszobelangrijkisdat
we,viadeARBO-wetenanderszins,allesuitdekastgaanhalenom
tevoorkomendatmensenzolangineenzwaarberoepwerkendatze
vroegtijdigversletenraken.
Zoblijkthettochmogelijkomopeensocialeensolidairemanierde
AOW-leeftijdteverhogen.Wiesocialeverworvenhedenwilbehouden,
moetzedurvenveranderen.Welatenrijkereouderenmeermeebetalen
enwelatenmensendielangerkunnenwerken,datookdoen.Welaten
eigenarenvandurehuizenmeerbelastingbetalenenproberenhetver-
mogenvanpensioenfondsenzosnelmogelijkweeroppeiltebrengen.
VoorwaarietswaarjuistdePvdA,dePartijvanDrees,voorhoorttestrij-
den.Endatdoenwedusook!

Wouter Bos,politiekleider

FotoMartijnBeekman/HollandseHoogte

de volgende Rood  verschijnt begin februari
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de Partij van drees


