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Job Cohen:

‘Liever thee
dan azijn’
De slag om de Senaat
Philip van Praag en
Maarten van Rossem
over de boze burger
Jelle Menges over het
falen van oud-links

Job Cohen, lijsttrekker PvdA

Iedereen telt mee

Tekst Niek Benedictus
Foto Tessa Posthuma de Boer

Sinds 2002 is oud-wethouder
Helma Ketelaar actief binnen het
vrouwennetwerk van de PvdA. Naast
haar landelijke activiteiten stond
ze aan de basis van het vrouwenregionetwerk Gooi & Vechtstreek.
‘Politiek bedrijf je niet in je eentje.’

Naast alle volksvertegenwoordigers zijn er ontelbare
PvdA’ers die zich achter de schermen inzetten voor de
partij. Dit keer: Helma Ketelaar, oud-wethouder.

D

iversiteit is wat Ketelaar betreft een
voorwaarde voor een maatschappelijk
betrokken partij. ‘Je moet de goede
eigenschappen van mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen gebruiken om
het land te besturen en te ontwikkelen. Dit geldt
overigens niet alleen voor de politiek, maar ook
voor bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat dankzij ons netwerk vrouwen zich makkelijker kunnen ontwikkelen in de politiek. De PvdA heeft
heel duidelijk haar ankers in de samenleving, dat
moet je terugzien in de partij. Dat wil ik dan ook
graag helpen realiseren.’
Het landelijke vrouwennetwerk van de PvdA
staat voor een ﬂinke reorganisatie. De samenvoeging van het PvdA Vrouwennetwerk
(PVN), dat wil zorgen voor een groter aantal
vrouwen in de politiek, en het Multi Etnische
Vrouwennetwerk (MEV), waar de nadruk ligt op
de politieke participatie van allochtone vrouwen,
krijgt op dit moment gestalte, mede dankzij de
initiatieven van Ketelaar. ‘Als een van de kwartiermakers, zoals wij dat noemen, houd ik me bezig

Kwartiermaker
met het vormgeven van de nieuwe structuur van
het landelijk vrouwennetwerk. Vanuit de verschillende regio’s proberen we elkaar te voorzien van
ideeën. Volgens de planning kan er in februari
2011 een nieuw bestuur beginnen.’
Ketelaar richtte vorig jaar het vrouwennetwerk
Gooi & Vechtstreek op. ‘Het is een leuke,
gevarieerde groep met oud-wethouders, oudfractievoorzitters en vrouwen met diverse functies buiten de PvdA.’ Een goede sfeer binnen
het netwerk is volgens Ketelaar onmisbaar. ‘Het
is belangrijk dat je plezier en inhoud kunt combineren. Ook moet je zorgen voor een diverse
uitstraling. Als je met alleen mannen aan komt
zetten, kost je dat stemmen. Zo simpel is het.
Binnenkort hebben we weer een aantal bijeenkomsten. Die zorgen er onder meer voor dat
vrouwen die bijvoorbeeld niet herkozen zijn,
behouden blijven voor de partij. In een aantal
plaatsen in onze regio, zoals Bussum, Naarden
en Weesp, hebben we in november gemeenteraadsverkiezingen. We proberen elkaar dan te
helpen met het opzetten van de campagne.’
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De oorverdovende stilte rond
het klimaat

van de voorzitter
Aan de oren
Ze is 19 jaar en ze studeert in Amsterdam. Leuke kamer
in een gezellige buurt en een tweedehands opoeﬁets.
Ze is net als in het gedicht van Bloem domweg gelukkig
in de Dapperstraat. Alleen één ding begrijpt ze niet,
elke keer als ze naar de supermarkt loopt, wordt ze
nageroepen: ‘hoer, hoer’ door jongens uit de buurt.
Ze zijn pas 12, 13 jaar. Laatst overwoog ze om naar de
politie te gaan; want het is bedreigend en die jongens
hebben ook grotere broers. En trouwens, ze is er
woedend over. Als haar broertje zoiets zou doen, zou ze
’m mores leren.
Toen ik 19 was, woonde ik in Rotterdam. Zelfde verhaal:
leuke kamer, gezellige buurt, een tweedehands opoeﬁets. Maar er was toen nog veel te bevechten: gelijke
kansen voor vrouwen waren nog niet vanzelfsprekend,
parttime werken was nog slecht voor je carrière en de
politie wist nog niet wat te doen met huiselijk geweld.
Vroeger was het dus niet beter voor vrouwen. Er is
ondertussen veel bereikt: voor klachten kun je terecht bij
de Commissie Gelijke Behandeling, vrouwenrechten zijn
vastgelegd in internationale verdragen en er wordt zelfs
gepraat over wettelijke quota voor vrouwen in topfuncties (met dank aan ons voormalig Kamerlid Paul Kalma).

We zijn er op vooruitgegaan. Zou je denken. Maar ík
ben nooit voor hoer uitgemaakt toen ik 19 was. Daar
staan we dan, bepakt en bezakt met wetboeken en
gelijke rechten. Maar die jongens trekken zich er niks
van aan.
En het is gemakkelijk om de politie, de rechter of
de politiek de schuld te geven. Tuurlijk, bij hen ligt
verantwoordelijkheid om de regels en wetten te
handhaven. En ik zie veel politieagenten, rechters en
politici die dat met grote inzet doen. Onze politici
zijn bereid om ze desnoods aan hun oren naar het
politiebureau te brengen.
Laat die politie-agenten, rechters en politici het niet
alleen opknappen: wíj zijn de samenleving, de straat is
van iedereen. Mag ik daarom met u afspreken dat wij
vanaf nu elke rotjongen van 12 die het waagt een meisje
voor hoer uit te schelden, bij zijn ouders af te leveren.
Want tegen de tijd dat hij 18 is, zegt en doet hij nog veel
ergere dingen – en dan is het te laat, en rest slechts het
Wetboek van Strafrecht.

Lilianne Ploumen
voorzitter@pvda.nl
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brieven
Cartoon Peter Pontiac

Heeft u Rood iets te melden?
Stuur uw brief naar: Partij van de Arbeid, Redactie Rood, postbus 1310,
1000 BH Amsterdam of mail naar: rood@pvda.nl.
(De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.)

politieke en economische belangen bepaalde)
schaduw van gisteren, blijft alles bij het oude en
zal er geen bijdetijds beleid van de grond kunnen
komen dat perspectief biedt aan een ieder, van
welke gezindte dan ook.
Wouter ter Heide, Zwolle

Gebruik Wilders!

Inﬂatie door de mondiale ‘markt’
De bloemkool was vorige maand in de aanbieding. Een grote bloemkool deed ¤ 0,98. Vijftien jaar
geleden kostte zo’n bloemkool ƒ0,98. De aanbiedings-bloemkool is in vijftien jaar twee keer zo duur
geworden. Is dat in diezelfde tijdspanne met het voor veel Nederlanders belangrijke ruilmiddel loon
net zo gelopen?
Wie alle berichten over directeuren van zorginstellingen, banken, woningcorporaties en andere
dienstverleners tot zich neemt, kan niet anders dan verwachten dat de waardering voor arbeid in
vijftien jaar tijd meer dan verdubbeld is.
Het wettelijk minimumloon is in vijftien jaar noch meegestegen met de lonen van leden van raden
van bestuur en directeuren, noch met de prijs van een bloemkool in de zomeraanbieding, noch met
de prijzen van koopwoningen. In de cao voor de thuiszorg en die voor de schoonmakers staan zelfs
salarissen die lager zijn dan het minimumloon.
Sinds jaar en dag zijn er mensen die roepen dat de lonen in Nederland omlaag moeten. Dat zou
beter zijn voor onze internationale concurrentiepositie. Diezelfde concurrentiepositie wordt door
bestuurders aangeroepen om de stijging van hun salariskosten te rechtvaardigen. De internationale
concurrentie heeft onmiskenbaar een spiegelbeeldig effect gehad op het Nederlandse minimumloon
in de afgelopen vijftien jaar. De vergelijking van de ontwikkeling van de minimumprijs voor
arbeid met de prijs voor voedsel en woningen maakt duidelijk dat de laagstbetaalde Nederlanders
er in vijftien jaar tijd niet bepaald op vooruit zijn gegaan. Zij dragen de last van internationale
‘marktwerking’ die zorgt voor de inﬂatie van de waarde van eenvoudige arbeid en solidariteit.
John van der Pauw, raadslid voor de PvdA

Gevangen in de schaduw van gisteren
Om herhaling van de kredietcrisis te voorkomen
zal niet alleen het ﬁnanciële, maar ook het partijpolitieke systeem op de schop genomen moeten
worden. In de strijd om de partijpolitieke macht
speelt geld namelijk een dominerende rol. Die
machtsstrijd moet anno 2010 als onrealistisch
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worden bestempeld, omdat wel beschouwd
de grote maatschappelijke problemen van partijpolitieke noch van ﬁnancieel-economische
aard zijn, met alle consequenties van dien wat
hun aanpak betreft. Kortom, zolang het beleid
zich niet weet los te weken van de (door partij-

Allemaal bekijken we de wereld door onze eigen
bril van aannames, opvattingen en gewoonten.
Wilders kijkt door een bril die anders is dan die
van de meeste politici. Zijn bizarre kijk en zijn
botte woordkeus zijn twee redenen om hem niet
serieus te nemen. Neem zijn bezwaren tegen de
PvdA-bewindslieden met meerdere paspoorten
(Aboutaleb, Albayrak). Hij wist zeker dat de loyaliteit bij deze bewindslieden bij het land van herkomst zou liggen. Zijn oplossing: een bewindspersoon met twee paspoorten niet benoemen.
De PvdA diskwaliﬁceerde de uitlatingen van
Wilders direct. Hoe kwam hij erbij? De partij
twijfelde niet aan de loyaliteit van haar politici en
met dat tweede paspoort had ze geen moeite.
Ook de kijk van Wilders op de islam is anders
dan die van de meeste Nederlandse politici.
Volgens hem is de islam een politieke ideologie
en moet de Koran verboden worden. Welnee,
roept de weldenkende PvdA. Hoe komt-ie daar
bij? Het is een religie. Maar als we de vraag:
‘Hoe komt hij daar nou bij?’ serieus onderzoeken, dan zijn er wel degelijk argumenten die zijn
standpunt ondersteunen. Elke religie stelt regels
en voorschriften op die voor de aanhangers van
het betreffende geloof gelden. Zodra een religie
nastreeft haar religieuze voorschriften te doen
gelden voor álle burgers, ook de niet-geloofsgenoten, dan is het een politieke ideologie. De
koppeling tussen macht en religie bij de islam
waar Wilders op wijst, is dus niet uit de lucht
gegrepen. Dus PvdA: maak beter gebruik van
Wilders. Zijn totaal andere kijk is niet makkelijk
te verdragen, maar hij ziet problemen die anderen niet zien. Dat betekent echter niet dat ze
niet bestaan. De verschillende invalshoeken van
de weldenkende PvdA en de afwijkende Wilders
maken het mogelijk om politieke problemen
beter te zien en daardoor tot betere oplossingen
te komen. Er zijn betere oplossingen denkbaar
dan die van Wilders. We moeten het feit erkennen dat de islam niet alleen een religie, maar ook
een politieke ideologie is.
Rita Vermeulen, Nieuwegein

PvdA discussie

Samenstelling Jurjen Fedde Wiersma Foto’s De Beeldredaktie

Op www.pvda.nl reageerden bezoekers op
de vraag: hoe te voorkomen dat er gekort
moet worden op de pensioenen?
Chantal Tak (Amsterdam), internationaal marketingen communicatiedeskundige

‘Introduceer een nieuw systeem’
‘Geef de burger meer zelfbeschikkingsrecht door vrije keuze van fonds met
daarbinnen een democratisch gekozen bestuur. Ik heb van dichtbij gezien
welke beleggingsproducten ontwikkeld en verkocht zijn. Professionals binnen de branche doorgronden hun eigen product niet meer, terwijl hier grote
bedragen in geïnvesteerd worden door pensioenfondsen. De bonus is binnen en de burger zit met de brokken. Met andere woorden: koppel de korte
termijn (tien jaar) los van de lange termijn en introduceer een nieuw, inzichtelijk systeem. Geef de burger toegang tot de ontwikkeling van het pensioen
en betere mogelijkheden om in te grijpen. Zo wordt de betrokkenheid verhoogd en kan eenieder waar nodig, tijdig maatregelen treffen.’

Govardus van Poppelen (Roosendaal), afdelingssecretaris
PvdA-Roosendaal

‘Goede controle nodig’
‘De pensioenfondsen hebben met het ingelegde geld te veel risico’s
genomen. Er moet vanaf nu een goede controle op deze organisaties worden toegepast. Breng alle pensioenfondsen onder bij één
grote organisatie. Voordeel: één bestuur en een goed overzicht.
Bovendien zijn daar minder mensen voor nodig. Pak verder ook die
grote salarissen eens aan van deze bestuurders. Willen zij niet inleveren, ontsla ze dan. Er zijn genoeg managers die het voor minder
doen. Op langere termijn zal de rente wel weer oplopen en wordt
het probleem opgelost. Nu in deze tijd moeten zij geen onrust
zaaien en mensen weer allerlei verzekeringen laten afsluiten.’

Peter de Noord (Nijverdal), oud-wethouder in
de gemeente Hellendoorn, gepensioneerd

‘Vergroot het probleem niet’
‘De rentestand is uitzonderlijk laag op dit moment. Gebruik de gemiddelde
rente van de afgelopen tien jaar als basis voor de berekening van de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de situatie is plotseling veel minder
dreigend. Als er dan nog ingegrepen moet worden, verhoog dan de premies en verlaag de pensioenen met precies hetzelfde percentage. Laten we
het probleem overigens niet groter maken dan het is: het pensioen is een
uitkering bovenop de AOW, die niet ter discussie staat. Een korting van 10
procent op bijvoorbeeld ¤ 200 per maand, betekent ¤ 20 per maand minder. Dat is niet onoverkomelijk. Wel kun je overwegen om korting op kleine
pensioenen achterwege te laten om mensen met weinig geld te ontzien.’

U

Kijk voor meer reacties op www.pvda.nl > discussie
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Tekst Michiel Reijnen Foto’s Tessa Posthuma de Boer

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen juni hebben er nogal wat mogelijkheden de
revue gepasseerd: van een centrum-kabinet (VVD-PvdA-CDA), een rechts kabinet (VVD-PVVCDA) tot een PaarsPlus (VVD-PvdA-D66-Gl) en de Roemervariant (PvdA-CDA-SP-GL). Het
werd dus de rechtse variant. Job Cohen over Rutte I en de weg ernaartoe.

‘Veel macht en weinig
verantwoordelijkheid
voor Wilders’
H

et afgelopen half jaar is er een hoop
gebeurd. Van burgemeester van
Amsterdam werd u ineens lijsttrekker
van de PvdA, beoogd premier, onderhandelaar
en nu oppositieleider. Een turbulente periode. ‘Je
valt van de ene dag op de andere in een andere
wereld, het was meteen volle kracht vooruit. Als
burgemeester sta je boven de partijen, een totaal
andere rol dan die van lijsttrekker, die de standpunten van die partij formuleert en uitdraagt. En
je doet ook op een heel andere manier mee aan
het debat.‘
Er is veel gezegd en geschreven over het formatieproces en het mislukken van de onderhandelingen over PaarsPlus. Hoe kijk u daar op terug?
‘Wij hadden een voorkeur voor PaarsPlus. In de
onderhandelingen daarover bleek echter dat de
VVD een aantal zogenoemde ‘piketpaaltjes’ had
waar ze niet aan wilde tornen: 18 miljard bezuinigen, geen lastenverzwaring, niets doen aan
de hypotheekrenteaftrek, geen kilometerhefﬁng.
Daar viel met de VVD niet over te praten. Met
deze piketpalen konden we onvoldoende doen
wat wij belangrijk vinden: bezuinigen, hervormen
en investeren, bijvoorbeeld in het onderwijs.’
Vervolgens werd er niet gekeken naar de mogelijkheden voor een middenkabinet van CDA VVD
en PvdA. Wat waren uw bezwaren tegen zo’n
coalitie? ‘In de eerste plaats zijn de eisen van de
VVD ook in deze samenstelling natuurlijk niet
verdwenen. Daarnaast zijn de grote traditionele
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partijen de laatste jaren kleiner geworden. Een
kabinet met drie middenpartijen kan ertoe leiden
dat de partijen op de ﬂanken nog meer groeien.
Een dergelijk verdeeld politiek landschap is vervolgens niet goed voor de bestuurbaarheid voor
Nederland op de lange termijn. Maar wij wilden
wel praten over mogelijke coalities. Overigens
bleef een rechts kabinet boven de markt hangen,
en zolang dat niet uitgezocht was, was dat een
blokkade voor andere coalities.’
Had u misschien niet iets meer moeten inleveren om een kabinet van CDA en VVD met
gedoogsteun van de PVV te voorkomen? ‘Nee
dat vind ik niet. In een regeerakkoord moet
je eigen programma wel herkenbaar zijn. In
ons programma stond bijvoorbeeld dat we de
komende periode een eerlijker inkomensverdeling wilden, tien tot elf miljard wilden bezuinigen,
hervormingen wilden in de woningmarkt en
ambities hadden op het gebied van energie en
milieu. Als daar weinig van te realiseren is, blijft
er in zo’n coalitie niet veel over van de herkenbaarheid van de PvdA.’
Het kabinet Rutte I is inmiddels een feit. Wat
zijn uw grootste bezwaren tegen dit kabinet?
‘Ik ben in de eerste plaats een tegenstander van
de gekozen gedoogconstructie. Die geeft Wilders
enorm veel macht en weinig verantwoordelijkheid. Kijk naar de passages over immigratie die
uitstralen dat moslims niet welkom zijn in ons
land. Vaak zijn het maatregelen met een symbo-

lisch karakter: politieagenten en rechters mogen
geen hoofddoekjes dragen. Dat mág al niet. En
veel van de voorstellen vragen om wijziging van
verdragen. Ook daar is het zeer de vraag of dat
überhaupt gaat lukken. Daar heb je je Europese
partners voor nodig, en dat terwijl Wilders niet
nalaat om te zeggen dat hij die Europese samenwerking vooral wil beperken. Mensen komen
zo tegenover elkaar te staan in plaats van naast
elkaar. Dat laatste is juist hard nodig in een periode waarin zo bezuinigd moet worden. “Mensen
binden vind ik niet belangrijk, dat is meer iets
voor de heren hier naast mij,” zei Wilders tijdens de presentatie van de akkoorden. Ik vind
dat slecht voor onze samenleving. In de tweede
plaats vind ik dat de bezuinigingen oneerlijk verdeeld worden. Wie geld heeft, merkt weinig. Wie
dat minder heeft, merkt het meer. Bejaarden en
uitkeringsgerechtigden gaan er onevenredig op
achteruit, gewone mensen met kinderen gaan het
merken. En dan komen er ook nog eens 110.000
werklozen bij! Dat is meer dan ooit voorzien is bij
het aantreden van een kabinet.’
De PvdA heeft samen met GroenLinks, D66 en de
SP alternatieve bezuinigingsplannen ingediend op
de laatste begroting van het kabinet Balkenende.
Is dat een voorbode van de wijze waarop de
PvdA oppositie gaat voeren? ‘Het doel is ervoor
te zorgen dat de pijn die er is, op een behoorlijke
manier verdeeld wordt. We willen ervoor zorgen
dat iedereen mee kan doen, of het nu gaat om
inburgering, kinderopvang of integratie. De maat-

interview
regelen die het demissionaire kabinet aankondigde,
zorgen echter voor het tegenovergestelde. Daarom proberen we met de andere oppositiepartijen gezamenlijk
voorstellen te doen die beter zijn. Wat mij betreft gaan
we daar de komende tijd mee door. Waarbij je je wel
moet realiseren dat het niet voor niets verschillende partijen zijn, die ook niet allemaal hetzelfde denken.’

‘Mensen komen tegenover
elkaar te staan in plaats
van naast elkaar’

Hoe kijkt u aan tegen het voeren van oppositie. In een
strategische notitie die uitlekte, stond onder meer te
lezen dat ‘Slechts in die situaties waarin zich een serieuze mogelijkheid zich voordoet de (stabiliteit van de)
coalitie te ondermijnen, kan die opportuniteit voorrang
krijgen boven consistent, geloofwaardig optreden.’
Geeft dat aan hoe de PvdA zal opereren ten opzichte
van het nieuwe kabinet? ‘Voor de goede orde: dit is niet
onze strategie, maar een notitie die we besproken hebben tijdens onze fractiedagen en waar we verder geen
standpunt over hebben ingenomen. Maar de regering
moet er niet op voorhand vanuit gaan dat wij kabinetsplannen zullen steunen waar geen meerderheid voor is,
omdat de PVV ze niet steunt. We zullen de plannen elke
keer op hun merites beoordelen en telkens naar bevind
van zaken handelen. Daarbij staat onze geloofwaardigheid voorop: als wij op bepaalde punten allang hetzelfde
duidelijke standpunt hebben, is het vreemd daar dan iets
heel anders over te zeggen. Wel vind ik dat we alleen met
een voorstel kunnen instemmen, als het ook op onze
manier gebeurt. Maar omdat deze situatie met een minderheidskabinet totaal nieuw is, vind ik dat je daar op dit
ogenblik niets deﬁnitiefs over kunt zeggen.’
Volgens sommigen is dit een van de meest linkse
verkiezingsprogramma’s ooit. ‘De PvdA is inderdaad
iets naar links opgeschoven. Zo komt er wat ons betreft
een hoger belastingtarief voor de allerhoogste inkomens,
beperken we de hypotheekrenteaftrek en moeten we
bezuinigingen eerlijk verdelen.’
Hoe is die verschuiving te verklaren? ‘Mensen die veel
verdienen, hebben het de afgelopen jaren heel veel beter
gekregen. Ze zijn er veel meer op vooruitgegaan dan
mensen met een laag inkomen. Ik vind dan ook dat juist
die mensen die zo enorm vooruit zijn gegaan, de bezuinigingen het beste kunnen dragen. De ongelijkheid moet
kleiner worden. Samenlevingen waarin de ongelijkheid
niet te groot is, functioneren ook het beste. Omgekeerd
moet je er ook echt rekening mee houden dat mensen
die goed verdienen, niet het idee krijgen dat ze een hoop
belasting betalen voor mensen die er geen bal aan doen.
Ook daarom is werkgelegenheid ongelofelijk belangrijk.
Het participeren, deelnemen aan de samenleving blijft
een zeer belangrijk onderwerp voor de PvdA.’
Wat zijn wat u betreft andere belangrijke thema’s voor
de PvdA? ‘Klimaat, fossiele grondstoffen en de problemen en uitdagingen die daarmee samenhangen,
vormen een van de grootse uitdagingen van deze tijd.
Veel mensen worden geraakt door klimaatveranderingen.
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DE WEG NAAR VRIJHEID
In 1949, het eerste jaar van het bestaan
van de PvdA oordeelde het congres dat
het noodzakelijk was een plan samen te
stellen. Een plan dat de economische en
sociale politiek van de Partij van de Arbeid
op langere termijn uiteenzet. Dit resulteerde in 1951 in een vierhonderd pagina’s
tellend rapport: De weg naar Vrijheid,
een socialistisch perspectief, geschreven
door het college van toezicht van Wiardi
Beckman Stichting en de plancommissie.
Tot de schrijvers behoorden Joop den Uyl,
Ko Suurhoff en Anne Vondeling. De doelstellingen in het plan gaan in grote lijnen
om bestaanszekerheid, gelijke kansen
voor iedereen, geen machtsmisbruik en
een opbouw van een in de gemeenschap
gewortelde cultuur. Hierover werd onder
meer het volgende geschreven: ‘Dit alles
overziende kunnen de doelstellingen van

Kijk maar naar de overstromingen in Pakistan.
Dat vraagt echt om veranderingen en daar zullen we het voortouw in moeten nemen. Dit biedt
ook kansen: met onze hoogopgeleide bevolking
moeten we zorgen dat we innovatief zijn. Dingen
verzinnen, hier ontwikkelen en die vervolgens
exporteren en er geld mee verdienen.’
Voor de PvdA is daarnaast ‘bestaanszekerheid’
ontzettend belangrijk, een term die ook al voorkwam in het plan de weg naar vrijheid van de
PvdA uit 1951. Sindsdien hebben we natuurlijk
veel vooruitgang geboekt. Maar juist nu is die

‘De PvdA is iets naar
links opgeschoven’
bestaanszekerheid weer een belangrijk punt:
globalisering leidt tot onzekerheid, mensen zijn
bang hun baan kwijt te raken zoals onlangs pijnlijk duidelijk werd bij Organon en Abbott, die zijn
gekocht door buitenlandse bedrijven. Het interesseert hen veel minder dat de werkgelegenheid
hier op peil blijft, het gaat hen om de patenten.
Die onzekerheid ontstaat bijvoorbeeld ook doordat goedkope arbeid naar China of andere landen
verdwijnt, en door innovatie, waardoor banen
die vroeger als een huis stonden, nu verdwijnen.
Denk ook aan sectoren waarin banen verdwijnen,
zoals de postbezorging, die door het gebruik van
e-mail, sms en al die andere communicatiemiddelen, een totaal andere rol speelt dan nog maar
een paar decennia geleden. Diezelfde bestaanszekerheid is in het geding op sociaal-cultureel
gebied. Mensen in bepaalde buurten konden
tot voor kort nog prima praten met hun buren,
maar zijn inmiddels in een andere culturele
wereld terechtgekomen. Daar hebben ze niet om
8 ROOD oktober 2010

het Plan als volgt worden samengevat:
• bestaanszekerheid bij een behoorlijk
levenspeil en redelijke verdeling van het
inkomen
• Gelijke kansen voor een ieder tot ontplooiing van de persoonlijkheid in de
gemeenschap’
In het plan worden visies uitgewerkt die
antwoord bieden op maatschappelijke
vraagstukken, bijvoorbeeld de betekenis
van eigendom en machtsverhoudingen,
de vrijheid van consumptie en het begrip
sociale zekerheid. Per onderwerp wordt
uitgebreid beschreven hoe te handelen,
met welke waarden en welke na te streven
doelen. Kortom, een handboek voor veel
PvdA’ers met de grondbeginselen van de
Partij van de Arbeid en idealen die vandaag
de dag nog steeds worden nagestreefd.

gevraagd, maar het is wel zo. Ook dat leidt tot
hele grote onzekerheid. Mensen voelen zich niet
meer veilig in hun buurt. Die bestaanszekerheid
moet de kern zijn van ons programma.’
Maar op wat voor manier? Voor criticasters
drinken we als PvdA graag met iedereen een
kopje thee, maar doen we vervolgens weinig.
‘We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd
in de wijkaanpak en in veiligheid, dat moeten
we blijven doen. En als het drinken van kopjes
thee synoniem staat voor investeren in wijken en
ervoor zorgt dat iedereen erbij hoort en meedoet,
dan blijven we vooral thee drinken. Liever thee
dan azijn. Ik wil dat de PvdA ervoor zorgt dat
mensen kunnen meedoen in de samenleving en
zich prettig voelen in hun buurt. En wie daaraan
niet wil meedoen, vindt ons op zijn weg: als het
niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks.
Extra maatregelen op het gebied van veiligheid
zullen wij dus steunen. Mensen moeten merken
dat de PvdA hier voor staat. Daarbij maken we
het onszelf niet gemakkelijk. Omdat we niet
zeggen dat alles maar zo moet blijven zoals het
is. Hervormingen zijn noodzakelijk, maar die
moeten wel allemaal staan in het licht van deelname aan de samenleving. Dus ook in het licht
van werk. Als er op een geven moment banen
verdwijnen, moeten we stimuleren dat er nieuwe
banen voor in de plaats komen. Bijvoorbeeld
door het zorgen voor goed onderwijs en het
stimuleren van innovatie.
Wie permanent in Nederland woont of wil
wonen, moet de taal kunnen spreken. Anders
kan je niet meedoen. Dat geldt voor mensen die
hier gekomen zijn, maar ook voor mensen die al
langer in Nederland wonen of hier zelfs geboren
zijn, maar de taal nog onvoldoende machtig

zijn. Wat ons betreft verplichten we daarom
mensen dat ze op een bepaald niveau Nederlands
kunnen spreken. Wij zijn voor een leeftijdsonafhankelijke leerplicht.’
Mooie plannen, maar wat kun je hiervan verwezenlijken in de oppositie? ‘Dat we in de oppositie
terecht zijn gekomen, vormt geen enkele reden
geen initiatieven te nemen, plannen te maken
en ervoor te zorgen dat die ook een kans krijgen.
En als ze geen kans krijgen omdat dit kabinet dat
niet wil, dan blijven we daarmee gewoon de boer
op gaan.’
In Nederland heerst veel scepsis ten opzichte
van de politiek in het algemeen en de PvdA in het
bijzonder. Waar komt die scepsis vandaan en nog
belangrijker, wat kunt u daar tegen doen? ‘Wij
staan voor veel gemeenschapvoorzieningen zoals
een goede woningmarkt, krachtig onderwijs en
een goede gezondheidszorg. En juist wij als Partij
van de Arbeid spelen met veel betrokken leden in
de zorg, in woningbouwcorporaties en in schoolbesturen een grote rol. Maar die overheid levert
niet genoeg. Mensen hebben vaak het gevoel dat
ze tegenover de overheid staan, in plaats van dat
de overheid hen steunt. Ze hebben het gevoel dat
scholen en corporaties niet van hen zijn, dat ze ook
bij redelijke vragen niet krijgen wat ze willen. Terwijl
ze er wel veel voor betalen. Grote organisaties,
lange lijnen, lang niet altijd een dienstbaarheid die
je mag verwachten.
Wat we eraan kunnen doen? Om te beginnen: de
problemen serieus nemen. En in de tweede plaats:
professionals verantwoordelijkheid geven, en dan
niet onmiddellijk woest worden als er een keer iets
misgaat. En laten we de rol van de economie en de
efﬁciëntie nog eens goed onder de loep nemen. In
de zorg bijvoorbeeld heeft de efﬁciëntie soms een
grotere rol gespeeld dan de menselijke maat. Er is
nauwkeurig vastgelegd hoeveel minuten je hebt
om iemand te wassen. Om dezelfde reden zijn
banen gesplitst. De verpleegster verpleegt, iemand
anders maakt het huis schoon, weer iemand
anders helpt met de boodschappen. Terwijl het
voor degene die de zorg nodig heeft, natuurlijk veel
prettiger is als hij of zij te maken heeft met één en
dezelfde persoon. Dat leidt ertoe dat mensen zich
afvragen: word ik nog wel geholpen, doet die overheid wel iets voor mij? Je moet daarom professionals de ruimte geven. En als die dan een keer een
fout maken, moeten wij niet onmiddellijk als reﬂex
hebben: “wie heeft dat gedaan, kan ie worden ontslagen en dat mag nooit meer gebeuren!” Want dat
vraagt alleen maar weer extra regels. En die regels
die werken uiteindelijk toch niet goed, omdat er
dan weer andere problemen komen. Geef mensen
de ruimte!’

SJOERA DIKKERS (41) studeerde Tropische
marktkunde en Strategisch management. Dit jaar
werd ze lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
en houdt ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en handelsbetrekkingen. Hiervoor werkte
ze bij verschillende goede doelen, onder andere
als directeur van de Evert Vermeer Stichting.

5 vragen aan…
Tekst Sophie van Oudenaren
Foto Tessa Posthuma de Boer

1

Typisch Sjoera? ‘Ik ben chronisch boos over het
feit dat de wereld draait zoals die draait. Geen verzuurde
woede, maar boosheid waar je van in actie komt. We kunnen toch niet toelaten dat mensen met pech aan hun lot
worden overgelaten? Niet hier en niet in ontwikkelingslanden. Dat drijft mij. Typisch Sjoera is ook dat actievoeren en boosheid wel met humor en lichtheid moet samen
gaan. Anders houd je het niet vol.’

2

Waar moet meer aandacht voor komen binnen de politiek? ‘Voor de wederkerigheid van de dingen
in de wereld. We moeten niet doen alsof er een hek om
Europa of Nederland gezet kan worden: wat we hier doen
heeft positieve en negatieve gevolgen elders. De klimaaten energiecrisis bijvoorbeeld. Natuurlijk is niet iedereen
elk moment van de dag bezig met de mondiale problemen. Je moet je er alleen wel op gezette tijden van bewust
zijn en ervoor zorgen dat ons handelen hier geen schade
elders aanricht.’

3 Hoe beïnvloedt de politiek jouw privéleven?

‘Het loopt natuurlijk erg in elkaar over. Wij praten thuis
veel over de politiek en sinds ik in de Kamer zit, word ik
door mijn omgeving verantwoordelijk gehouden voor
alles wat mis en goed gaat in Den Haag. Maar thuis ben
ik ook gewoon moeder. En wanneer ik tijdens een overleg
door mijn kinderen gebeld word met de prangende vraag:
“Mama, mag ik noodlesoep?”, weet ik dat zij ervoor zorgen dat ik met beide benen op de grond blijf staan.’

4

Waar heb je slapeloze nachten van? ‘Ik ben
geen tobber, maar maak me wel zorgen. We kunnen naar
de maan, maar het lukt ons niet de vrouwen in Congo
tegen verkrachting te beschermen. Daarnaast maak ik me
zorgen over het islamitisch terrorisme. In de eerste plaats
omdat het de mensen in landen als Irak, Afghanistan,
Pakistan en Somalië vreselijk hard treft en het de islamitische samenlevingen ontregelt. Dat heeft niet zozeer met
de islam te maken, maar alles met macht, geld en grondstoffen. De effecten van die strijd voelen wij ook in het
Westen waar de tegenstellingen worden verscherpt.’

5

Wat zijn je ambities? ‘De ontwikkelingssamenwerking is toe aan een nieuwe fase. Economische ontwikkeling en hulp blijven belangrijk, maar daarnaast moeten
we meer dan ooit kijken naar de effecten van ons eigen
beleid. Geen dumping van landbouwgewassen, geen
oneerlijke handelsovereenkomsten en geen moderne slavenarbeid waarmee onze kleding en mobiele telefoontjes
worden gemaakt. Daar ga ik me de komende jaren voor
inzetten in een bijzonder spannende politieke tijd. En ik
wil gewoon een heel erg goed Kamerlid worden!’
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IN PVDA PLATFORM DEZE KEER: HET MILIEU

Overstromingen in Pakistan, grote bosbranden en graantekorten in Rusland,
een gletsjer in Groenland die in één keer een kwart van zijn omvang verliest.
De natuurrampen van deze zomer zijn – opnieuw – indrukwekkend. Toch lijkt
Nederland zich niet druk te maken over klimaatveranderingen. We zijn vooral
in de ban van een rechts kabinet en de aanhoudende economische crisis.

De oorverdovende
stilte rond het klimaat
‘D

e klimaatproblemen zijn echt niet opgelost. Alleen is
er lokaal minder aandacht voor het milieu. We zijn hier
vooral bezig met Geert Wilders,’ zegt Wim Turkenburg,
hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving aan de
Universiteit Utrecht. ‘Maar het klimaatprobleem is niet van de
internationale agenda geveegd. Onlangs was er in Amsterdam
nog een internationale conferentie van klimaatwetenschappers.’
Nederland, toch al geen voorloper op klimaatgebied, lijkt mondiaal steeds verder achterop te raken bij het nemen van de nodige
maatregelen. Turkenburg: ‘We moeten oppassen dat we binnenkort niet op ons donder krijgen van Brussel. We voldoen niet
eens aan de EU-richtlijnen op het gebied van energiebesparing.’
Dat beaamt Judith Merkies, die voor de PvdA in het Europees
Parlement zit en onder meer milieu in haar portefeuille heeft:
‘Europees gezien is Nederland op het gebied van hernieuwbare
energie een hekkensluiter,. Brussel kijkt al vooruit naar 2020
en zelfs 2050 en is meer met energievoorziening en -besparing
bezig dan Nederland.’
Maar ook in Europa dreigt de aandacht voor het klimaat te verslappen. Na de verkiezingen in 2009 maakte het parlement volgens Merkies een ruk naar rechts. ‘Een deel van rechts ontkent
gewoonweg het klimaatprobleem, noemt het een natuurlijk verschijnsel. Tegen deze ogensluiters kun je weinig doen. Andere

conservatieven gebruiken de economische crisis als excuus om
maatregelen te dwarsbomen; het zou de industrie niet goed
uitkomen.’

OPHEF OVER IPCC
‘Het valt allemaal wel mee’, ‘de zure regen is niet meer’, ‘de
zeespiegel gaat echt niet stijgen’. ‘Het zijn natuurlijke verschijnselen’. De sceptici die deze taal bezigen, zagen hun gelijk
bevestigd in de ophef over het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. Conclusies uit een klimaatrapport van 2007 zouden zijn gebaseerd op onjuiste feiten. De
tegenstanders grepen de berichten met beide handen aan om
het onderzoek in zijn geheel in diskrediet te brengen.
Onderzoek van een commissie onder leiding van Robbert
Dijkgraaf liet eerder dit jaar zien dat er inderdaad een aantal fouten is gemaakt en dat – vooral – de leiding van het IPCC daarop
beter had moeten handelen. ‘Er kan kritiek zijn op enkele onderdelen, maar het raamwerk bleef overeind,’ zegt Turkenburg.
Turkenburg hoopt dat zijn collega’s leren van de fouten die zijn
gemaakt bij het IPCC. ‘Wij als klimaatwetenschappers moeten in
de toekomst nog duidelijker maken waar we mee bezig zijn. We
kunnen ook niet alles tot achter de komma voorspellen, maar
kunnen wel aangeven welke kant het opgaat.’

MEDIA
Volkskrant, 29 april 2009

nu.nl, 21 september 2010

‘Aanpak opwarming gaat te traag’

Greenpeace hoort niets over milieu

De kans is groot dat de aarde met meer dan 2 graden Celsius zal opwarmen.
Tot nu toe wordt van zo’n lichte stijging uitgegaan in plannen die verdere
opwarming als gevolg van CO2-uitstoot moeten voorkomen. De oorzaak is
de vertraging in beperking van de CO2-emissies. Elke verdere vertraging
maakt het onwaarschijnlijker dat het broeikaseffect wordt beteugeld. Dat
blijkt uit twee publicaties in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Greenpeace hoort een ‘oorverdovende’ stilte op het gebied van
het milieu in de plannen van het kabinet. Niets over de uitstoot
van kooldioxide (CO2), de overbevissing van 90 procent van de
Europese wateren en de wereldwijde teloorgang van de oerbossen.
De organisatie vindt ook dat de Miljoenennota kansen laat liggen
voor vergroening van het belastingstelsel.
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platform

Tekst Erwin Buter Beeld Dan Crosbie

WAAR BLIJVEN KNMI EN RIVM?

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

Het verbaast Turkenburg dat instanties als het weerinstituut
KNMI en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) zich niet mengen in het huidige klimaatdebat. ‘Waarom
hoor je hen nooit? Nu hebben media vooral oor en oog voor
de sceptici. Zolang dat het geval is, raakt het grote publiek niet
doordrongen van de ernst van het klimaatprobleem.’
Een omslag in denken kost veel tijd, zegt Merkies. Ze denkt
dat nieuwe, anders gerichte, campagnes de mensen opnieuw
bewust kunnen maken van het klimaatprobleem. De Europarlementariër vindt dat de burger meer kan worden betrokken
bij het milieu door niet te hameren op wat hij minder mag (minder consumeren, minder autorijden, minder vliegen), maar juist
te wijzen op wat hij zelf méér kan doen: ‘Ieder individu kan zelf
actief zijn bijdrage leveren. Hij kan besparen, maar ook zelf energie opwekken. Niet alleen met behulp van zonnecellen op het
dak, maar ook met andere technieken. We kunnen ook besparen
op apparaten die we kopen, apparaten die langer mee kunnen
en zuiniger zijn.’

Het PvdA-geluid over het klimaat klonk tijdens en na de verkiezingen van juni 2010 niet hard genoeg, zeggen partijgenoten
Harmen Bos en Judith Merkies. ‘De PvdA en de andere linkse
partijen moeten hun eigen verhaal vertellen,’ stelt Bos. Merkies:
‘Het is en-en, niet of-of. Ja, we investeren in werkgelegenheid en
in de economie en ja, we investeren in duurzaamheid.’
Hoe zetten we dat om in dagelijkse, praktische oplossingen?
Bos: ‘We moeten inzetten op kleinschalige voorzieningen, op de
zogeheten cradle to cradle. Dat is allemaal goed voor een duurzame economie. Geef MKB’ers met nieuwe ideeën de ruimte. Je
ziet nu al allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van duurzame energie, die worden ondersteund door de installatiebranche.’

STAAT VAN VERWARRING
Maar waarom zou de gewone man zich inzetten voor een beter
milieu? Volgens Harmen Bos, secretaris van de landelijke werkgroep Milieu, Energie en Economie van de PvdA, is de gemiddelde burger door alle controverses inmiddels in staat van verwarring. ‘Als zij, de klimaatdeskundigen, het al niet weten, hoe
moeten wij het dan weten,’ verwoordt hij het algemene gevoel.
Bos ziet een belangrijke rol voor de publieke sector weggelegd.
‘Het probleem is dat het grote publiek, maar ook economen, de
economie en het milieu zien als twee verschillende onderwerpen. Terwijl het juist alles met elkaar te maken heeft.’
Volgens Bos moeten economen af van het idee dat een economie alleen maar kan groeien. ‘Omdat de economische groei er
nu niet in zit, heet het een crisis. Gelukkig is er ook een groeiend
aantal economen dat zegt dat we leven op een planeet die fysiek
beperkt is. Als je dat erkent, ben je pas bezig met de realiteit.’

ONDERSTEUN HET MKB
Professor Turkenburg ondersteunt het praktische pleidooi om
het MKB meer te ondersteunen. ‘Denk aan de bouwsector. Die

‘We moeten oppassen dat we binnenkort
niet op ons donder krijgen van Brussel’
kan nog veel doen aan woningisolatie. Koppel het beleid aan
de Europese maatregelen. Daarmee snijdt het mes aan twee
kanten. Je dringt de emissies terug, je geeft het MKB een duw in
de rug en laat de werkgelegenheid stijgen.’ Bos sluit daarbij aan:
‘Een land als Taiwan heeft duurzaamheid nadrukkelijk gekoppeld
aan de economie. Dat levert iedereen iets op.’
Merkies wil ook dat het denken over duurzaamheid een tweede
natuur wordt voor opdrachtgevers. ‘Ik verbaasde me onlangs
bij een werkbezoek over het feit dat nieuwe huizen nog steeds
worden opgeleverd met de verkeerde hoek van het dak op het
zuiden, zodat niet optimaal gebruik kan worden gemaakt van
een zonnepaneel. Hoe is het mogelijk?’
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Tekst Jurjen Fedde Wiersma Foto’s De Beeldredaktie

Een gure rechtse wind
Wil Post (Duivendrecht) is jurist en
pensioenadviseur
‘De sluimerende tweedeling in de samenleving zal door een rechts kabinet alleen
maar worden vergroot. Dat baart me
enorme zorgen. Ik ben blij dat de PvdA
alternatieve plannen heeft, waarin solidariteit weer centraal staat. Solidariteit met
mensen die het écht nodig hebben.
De politiek zou geld veel meer moeten
zien als middel en niet als doel. Het gaat
uiteindelijk niet om de hoogte van een
AOW-uitkering, maar of iemand in zijn
huis kan blijven wonen of dat iemand zijn
zorgkosten kan blijven ophoesten. Ook
zouden jong en oud veel meer solidair met
elkaar moeten zijn. Juist de politiek moet
deze twee groepen met elkaar verbinden
en dat zie ik onder een rechtse regering
niet gebeuren.
De verwachte bezuinigingen op kinderopvang zijn me een doorn in het oog. Dat
pakt ongenadig hard uit voor jonge gezinnen die bijvoorbeeld werk en zorg moeten
combineren. Ga slimmer met het geld om
in plaats van roekeloos bezuinigen, denk ik
dan altijd. Of wat te denken van jongeren
die niet aan een woning kunnen komen?
Juist in slechte tijden moet je investeren in
hun toekomst.
Een rechts kabinet zal de tendens versterken dat mensen een andersgezinde
als een bedreiging zien en niet als een
avontuur. Zelf kom ik uit een gezin dat op
een nieuwe plek iets moois heeft opgebouwd, nadat mijn vader van Friesland
naar Amsterdam verhuisde. Ik ben ooit lid
geworden van de PvdA, omdat het in deze
partij draait om het delen van talenten en
om zorg voor elkaar. Gelijke kansen voor
iedereen, en dat is een motto dat niet aan
een rechts kabinet besteed lijkt te zijn.’

Tweedeling wordt
vergroot
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Gebrek aan internationale
solidariteit
Michel Speltie (Dongen) is voorzitter PvdADongen en kaderlid Abvakabo FNV
‘Onder een rechts kabinet gaan de hardste klappen
vallen bij die mensen die toch al in de hoek zitten waar
de klappen vallen. Als oppositiepartij tegen een rechts
kabinet moet je voor deze zwakkeren in de samenleving opkomen en uitleggen wat wij voor hen kunnen
betekenen.
Hopelijk werkt een rechts kabinet als katalysator bij
mensen om zich weer in te gaan zetten voor een politieke partij of vakbond. Die betrokkenheid lijkt de laatste jaren almaar minder te worden. Iedereen is zo druk
bezig met zijn eigen zaakjes vandaag de dag.
In tijden van crisis schuiven denkbeelden op naar
rechts en daar baal ik van. De PvdA moet onverkort van
eigen kracht blijven uitgaan. Aan de ene kant moeten
we ons niet gek laten maken door de PVV, maar aan de
andere kant moeten we de tegenstellingen natuurlijk
wel helder uiteenzetten. Dat voor ons iedereen gelijk is
ongeacht afkomst of religie.
Tien tegen één dat een rechts kabinet fors gaat bezuinigen op ontwikkelingshulp. Het is onbestaanbaar dat
inwoners van ontwikkelingslanden de rekening van de
ﬁnanciële crisis mogen ophoesten, terwijl de crisis door
het rijke Westen is veroorzaakt. Het gebrek aan internationale solidariteit stuit me enorm tegen de borst.
En wat te denken van die stuitende kortzichtigheid dat
buitenlanders de oorzaak zijn van alle problemen? Ooit
zijn ze aangemoedigd naar Nederland te komen om
het vuile werk op te knappen. Door een combinatie
van uiteenlopende factoren is het met de integratie
lang niet altijd goed gegaan. Dat wordt door inmiddels
alle partijen erkend, maar je kunt de schuld natuurlijk
nooit ofte nimmer bij één groep neerleggen. Juist wij
als PvdA moeten dat hartstochtelijk duidelijk blijven
maken en een omslag bij mensen teweegbrengen.’

leden & een rechts kabinet
Het is zover: het kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de
PVV is een feit. Veel PvdA-leden maken zich daar ernstige zorgen over.
Rood vroeg drie van hen wat de PvdA zou kunnen en moeten doen.

Maarten Klop (Zaandam) is voorzitter PvdAafdeling Zaanstad en gepensioneerd schoolhoofd
‘Een rechts kabinett met gedoogsteun van een
partij die het niet zo nauw neemt met onze beginsstaat, is ronduit slecht voor het
selen van de rechtsstaat,
land. Het gevaar iss groot dat de verworvenheden
at sterk onder druk komen te
van onze rechtstaat
gecontroleerde afbraak van zorgstaan en er een ongecontroleerde
vuldig opgebouwdee sociale zekerheid volgt.
Een rechts kabinet zal geen extra bijdrage aan de
beter gesitueerden vragen en zal rigoureus snijden
ulp. Ook ben ik bang dat door het
in ontwikkelingshulp.
n van godsdienstvrijheid voorselectief toepassen
oordelen worden verscherpt. De PVV koppelt een
oep aan criminaliteit en geweld.
hele bevolkingsgroep
Dat gaat gepaard met grof taalgebruik, waardoor
n onze samenleving worden aanonlustgevoelens in
ts van dat we naar een oplossing
gewakkerd in plaats
toewerken.
ns om ontevreden burgers inhouHet is zaak voor ons
rtuigen dat er andere, betere keudelijk ervan te overtuigen
n Zaanstad is van plan om zeer
zes zijn. De PvdA in
en in te gaan naar aanleiding van
regelmatig de wijken
actuele zaken.
deninkomens gaan straks merDe lagere- en middeninkomens
ken dat ze aan het eind van de maand minder of
erhouden, terwijl bijvoorbeeld de
geen geld meer overhouden,
rek bij de allerhoogste inkomens
hypotheekrenteaftrek
ongemoeid blijft. Onrust en onnodige polarisatie
u naar uitziet, onontkoombaar.
zijn, zoals het er nu
De PvdA moet elkee gelegenheid aangrijpen om duidelijk te maken datt wij voor een land staan, waarin
en beoordeeld op hoe ze eruit
mensen niet worden
komst is, maar op wat ze in hun
zien of wat hun afkomst
at ze doen.‘
mars hebben en wat

Afbraak van sociale
zekerheid
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opinie
De burger is boos en die ontevredenheid resulteerde afgelopen
verkiezingen in een grote hoeveelheid stemmen voor de PVV.
Maarten van Rossem ontrafelt het fenomeen.

Waarom is de burger boos?

D

e vraag waarom de burger boos is, kan goed onderbouwd
worden beantwoord. De burger is boos, omdat hij zich zorgen
maakt over de omvangrijke immigratie, in het bijzonder van
moslims. De redenen dat kiezers op populistische partijen
stemmen, en die kiezers worden hier beschouwd als de ‘boze burgers’,
bestaan volgens onderzoek voor 80 procent uit gevoelens van angst,
ongerustheid of verontwaardiging over de nog steeds in omvang toenemende moslimpopulatie. Die sentimenten manifesteren zich overal in
West-Europa. Het aantal boze burgers schommelt meestal tussen de 10 en
20 procent van de kiezers. Dat men zich zorgen maakt over de immigratie
is begrijpelijk. Elke omvangrijke migratie gaat gepaard met aanzienlijke
sociale frictie, omdat de integratie van grote hoeveelheden nieuwkomers
altijd weer een langdurig en moeizaam proces is. Als we kijken naar de
Verenigde Staten, zien we dat de inpassing van ‘gemakkelijke’ immigranten, bijvoorbeeld de Europese joden, zich binnen twee generaties voltrok,
maar dat de integratie van immigranten met een cultuur die slecht paste
bij de dominante Amerikaanse cultuur, wel driekwart eeuw kon duren.
Deze sociale frictie, hoe lastig ook, is echter een plaatselijk probleem. De
immigranten concentreren zich in de grote steden, de rest van de natie
heeft er niet veel last van.
De onlustgevoelens over de immigranten hebben zich sterk geconcentreerd rond de moslimimmigranten. Zozeer zelfs dat zich zo langzamerhand een islamofobe ideologie heeft gevormd, die rationeel gezien volkomen onzinnig is. Ook deze islamofobie manifesteert zich, in meer of minder virulente vorm, in vrijwel alle westerse samenlevingen. Deze islamofobe ideologie stelt dat de islam geen godsdienst is, maar een politieke ideologie die er op uit is de macht over te nemen en het Westen uiteindelijk te
onderwerpen en te islamiseren. De ideologie postuleert dat moslims zich
niet integreren, maar altijd moslims blijven, dat gematigde moslims niet
bestaan, omdat gematigde moslims per deﬁnitie geen moslims zijn, dat
moslims zich fenomenaal snel voortplanten en dat de Koran het Mein
Kampf van het islamofascisme is. Al deze postulaten zijn aantoonbaar
onjuist. De meeste moslims zijn zeer gematigd, de integratie maakt geen
spectaculaire maar wel redelijke vorderingen, het geboortepatroon van de
moslimimmigranten past zich snel aan het Europese patroon aan en de
Koran is niet gewelddadiger dan het Oude Testament. Kijken we naar de
cijfers dan is de ‘islamiseringshypothese’ nog veel onzinniger. In Nederland is 5 procent van de bevolking moslim, in de gehele EU is het minder
dan 4 procent en in de USA is het nog minder. Het CBS heeft berekend dat
het aantal moslims in Nederland over enkele decennia maximaal 9 procent
zal zijn. Daarbij nemen we dan nog gemakshalve even aan dat die moslims
over een jaar of dertig nog steeds de moslims van vandaag zijn, hetgeen
niet waarschijnlijk is. Hoe een dergelijke kleine minderheid, die zich bovendien maatschappelijk in een achterstandspositie bevindt, de rest van de
bevolking gaat ‘islamiseren’ wordt nooit overtuigend duidelijk gemaakt. De
angst voor ‘islamisering’ kan daarom het beste beschouwd worden als een
paranoïde obsessie. In Nederland is Fortuyn met deze waan begonnen en
Wilders heeft haar tot een samenhangende wereldbeschouwing gemaakt.
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Deze heeft zulke ernstige vormen aangenomen dat veel populistische partijen draconische, vrijheidsbeperkende maatregelen bepleiten tegen de moslimminderheid. Die maatregelen zijn alleen mogelijk door essentiële
Grondwetsartikelen te schrappen. Die voornemens, in combinatie met de
weliswaar ridicule, maar toch kwetsende demonisering van de moslimimmigranten, maken het mijns inziens moreel verwerpelijk en uiteindelijk democratie-ondermijnend om met de populisten samen te werken. Daar denken,
zoals we de laatste maanden hebben gezien, het CDA en de VVD anders
over. Hier rijst de vraag of je de populisten moet bestrijden door ze te isoleren of door met ze samen te werken. In Vlaanderen is rond het Vlaams Blok
(later Belang) een cordon sanitaire gelegd. Dat leek aanvankelijk de groei
van het VB te bevorderen, maar heeft ten slotte toch een heilzaam effect
gehad. De kiezers ter rechterzijde zijn bij gebrek aan succes van het VB op
zoek gegaan naar alternatieven, en wat we daar ook van mogen denken, ze
vallen te verkiezen boven De Winter. In Nederland is het anders gelopen.
Door de moord op Fortuyn kwam het gemakkelijk tot een coalitie met de
LPF, die dit wonderlijke gezelschap in staat stelde binnen drie maanden te
bewijzen dat het tot niets in staat was. Of dat met de nu beoogde gedoogconstructie met de PVV ook zo zal gaan, is zeer de vraag. Wilders zou van
deze constructie ook kunnen proﬁteren, al is dat niet zeker. Mij was een
principieel en scherp polariserend cordon sanitaire liever geweest.
Maarten van Rossem is historicus. Dit jaar verscheen van hem het boek
Waarom is de burger boos?

Illustratie MokerOntwerp

De anti-kernwapendemonstranten van de jaren tachtig waren volgens Philip van
Praag net zo boos en bang voor ontwikkelingen waar ze geen greep op hadden,
als de PVV-kiezers van dit moment. Maar hij ziet ook verschillen.

De boze burger is van alle tijden

I

n 1981 demonstreerden ruim driehonderdduizend demonstranten
in Amsterdam tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten
in Nederland. In talloze andere Europese landen werd ook massaal
gedemonstreerd. Twee jaar later kwamen er zelfs een half miljoen
demonstranten naar Den Haag. Een zeker simpliﬁcerend en demagogisch taalgebruik was de tegenstanders van plaatsing daarbij niet vreemd.
De radicale vleugel van vredesbeweging was weinig gelukkig met het
genuanceerde standpunt van Joop den Uyl over kernbewapening en sprak
smalend over ‘Joop Atoom’.
Het CDA was ook toen ernstig verdeeld, een deel van de fractie voelde
niets voor plaatsing. Minister-president Lubbers moest al zijn onnavolgbare creativiteit inzetten, onder andere met enkele bliksembezoeken aan
president Gorbatsjov van de Sovjet Unie, om de eensgezindheid in de
CDA-fractie te bewaren. Een half miljoen demonstranten, maar niemand
sprak toen over boze burgers. Het ging, zeker in de visie van linkse
partijen, om betrokken en politiek bewuste burgers die zich terecht grote
zorgen maakten over de kernbewapening en de toekomst van de wereld.
Eind jaren tachtig treedt een snelle ontspanning op tussen de twee
machtsblokken, valt de muur tussen Oost- en West-Berlijn en verdwijnt
het ijzeren gordijn. De onvrede over de bewapeningswedloop verdwijnt
als sneeuw voor de zon. In de jaren negentig van de vorige eeuw wordt
er nauwelijks nog gedemonstreerd, lopen bovendien de ledenaantallen van de politieke partijen terug en daalt de opkomst bij de Tweede
Kamerverkiezingen. Vele politici en andere waarnemers tonen zich

ongerust en constateren dat de burger apathisch is geworden.
Anno 2010 wordt er nog steeds niet of nauwelijks gedemonstreerd,
maar wordt er wel massaal op de PVV gestemd. Al snel wordt er gesproken over de boze burger, die bang zou zijn voor de veranderingen en
de onzekerheid. Bang voor de islam en verlies van de Nederlandse
identiteit, bang ook voor de internationalisering van de samenleving
en de gevolgen van de steeds verdere versobering van het stelsel van
sociale zekerheid. De constatering dat angst en onzekerheid belangrijke
drijfveren zijn van menig PVV-kiezer, is terecht. De populariteit van
anti-immigranten partijen is daarbij geen typisch verschijnsel: in veel
Europese landen hebben vergelijkbare partijen succes. Niet vergeten
mag echter worden dat de demonstrerende burgers in de jaren tachtig
net zo boos en bang waren voor ontwikkelingen waar ze geen greep op
hadden, als de PVV stemmende burger van dit moment. Toch zijn er wel
enkele belangrijke verschillen.
Het sociologische proﬁel van de anti-kernwapendemonstrant uit de jaren
tachtig lijkt weinig op het proﬁel van de PPV-kiezer van dit moment.
Onder de demonstranten waren hoogopgeleide jongeren en mensen
uit de sociaal-culturele sector duidelijk oververtegenwoordigd. Men had
bovendien een grote betrokkenheid met mondiale problemen. De sympathie voor de demonstranten strekte zich wel over veel bredere lagen
van de bevolking uit. Onder de PVV-kiezers zijn lager en middelbaar
opgeleiden nu oververtegenwoordigd, ze zijn wel in politiek geïnteresseerd, maar voornamelijk in de binnenlandse politiek.
Belangrijkste verschil is natuurlijk het onderwerp waarop mensen
worden aangesproken. Het gaat nu om (dreigende) veranderingen in
de eigen leefsituatie van veel burgers. Gezien de ingrijpendheid van
de maatschappelijke ontwikkelingen mag niet verwacht worden dat de
huidige onvrede snel zal verdwijnen. Het idee dat de Nederlanders dertig
jaar geleden meer tevreden met de politiek waren dan tegenwoordig
moet echter worden verworpen. Er zijn anno 2010 niet meer boze burgers dan anno 1980.
In de jaren tachtig wist de PvdA aansluiting te vinden bij de breed
gedragen onvrede over de kernbewapening. De 52 zetels die de PvdA in
1986 behaalde, waren daar mede aan te danken. Den Uyl slaagde er in
1986 voor het laatst in om de brede electorale coalitie van middengroepen en de traditionele aanhang aan de PvdA te binden. De uitdaging
voor de PvdA is om alsnog een deel van de PVV-stemmers te bereiken,
niet zozeer door haar standpunt over immigratie en integratie aan te
passen, maar door deze bevreesde burgers meer zekerheid te bieden
op sociaal-economisch terrein. Wouter Bos heeft in zijn Den Uyllezing
duidelijk afstand genomen van het neo-liberale marktdenken. Het gaat
er nu om dat te vertalen in aansprekende concrete standpunten.
Philip van Praag is universitair hoofddocent Politicologie bij de afdeling
Politicologie en verbonden aan the Amsterdam School of Communication
Research.
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UIT DE PARTIJ

Kent u iemand of een organisatie die zich de afgelopen tijd vrijwillig heeft ingezet om mensen werk te bieden? Nomineer die dan voor
het Johan Stekelenburg Compliment. Dat kan tot
20 oktober via de website.
Het Compliment is bedoeld voor mensen die zich
bekommeren om mensen zonder uitzicht op een
baan, en bestaat uit een geldprijs van ¤ 15.000 en
een kunstwerk.
De onderscheiding die elke twee jaar wordt

uitgereikt, is vernoemd naar de overleden PvdA-prominent Johan
Stekelenburg, die naam maakte als voorzitter van de FNV en burgemeester van Tilburg. Stekelenburg richtte in 1998 de
Start Foundation op om op te komen voor mensen
met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De
uitreiking vindt plaats op 25 november en wordt
verzorgd door Heleen Hoekstra, weduwe van Johan
Stekelenburg. Lilianne Ploumen zal een van de aanwezigen zijn.

Het Johan Stekelenburg Compliment

De Rode Canon

Op initiatief van de Werkgroep
Geschiedenis is een canon samengesteld die in 32 vensters het verleden van de sociaaldemocratie in
Nederland in beeld brengt. Vanaf
22 oktober zal deze canon via
www.wbs.nl/rodecanon voor iedereen
toegankelijk zijn. Daarnaast verschijnt
De Rode Canon in druk.
Graag nodigt de Werkgroep Geschiedenis van de Wiardi Beckman
Stichting u uit voor de presentatie
van De Rode Canon; Een geschiedenis
van de Nederlandse sociaal-democratie
in 32 verhalen. Het eerste exemplaar
zal op 22 oktober feestelijk worden
aangeboden aan Job Cohen. Deze zal
vervolgens een lezing houden over de
betekenis van de geschiedenis voor
de huidige PvdA. Moet de partij het
verleden sterker omarmen of juist
niet?
Toegang is gratis, aanmelden via
wg-geschiedenis@wbs.nl.

WETENSWAARDIGHEDEN, OPVALLENDE ZAKEN EN ACTUALITEITEN UIT DE REGIO, HET LAND EN UIT EUROPA

NIEUWS
Nr. 3 • oktober 2010 • samenstelling: redactie Rood

De LAO is nog op zoek naar een nieuwe redactie voor de
digitale nieuwsbrief Digi-Respons. Heeft u een vlotte pen
(wellicht ook journalistieke ervaring), laat dat dan weten
aan voorzitter Herman Hofman: h.hofman01@hetnet.nl.

Redactieleden gezocht

Zaterdag 20 november organiseert de Evert Vermeer
Stichting (EVS) in Wageningen het EVS Student
Symposium. Het overkoepelende thema is World of
Plenty? Hierin staat de rol van toenemende schaarste in de
wereld en de gevolgen voor ontwikkelingslanden centraal.
Studenten en young professionals verdiepen zich samen
met experts een dag lang in de huidige global challenges
zoals de klimaatcrisis, het energievraagstuk, waterschaarste
en voedselzekerheid, politieke machtsverhoudingen en
verdelingsvraagstukken en dus in internationale politiek.
Tijdens de Masterclasses formuleren studenten politieke
aanbevelingen die na aﬂoop gepresenteerd worden aan
een jurypanel van Kamerleden, vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties.
Dit panel beslist welke groep de beste aanbeveling heeft.
De winnende groep mag zijn aanbevelingen aanbieden in
Den Haag of Brussel.
Aanmelden en informatie: www.evertvermeer.nl.

EVS student symposium

Alle PvdA-leden zijn van harte uitgenodigd voor de
ledendag op zaterdag 6 november. Onze Kamerleden
leiden u graag rond in het Kamergebouw. Natuurlijk
is er ook voldoende ruimte in het programma om
met elkaar in gesprek te gaan. Aanmelden kan via
0900-9553. Kies in het keuzemenu voor de optie
‘reserveerlijn’. Houd uw postcode, relatienummer
en het reserveringsnummer van deze bijeenkomst
(5707) bij de hand.

Ledendag in de
Tweede Kamer

De delegatie van de PvdA in het Europees Parlement lanceert binnenkort een nieuwe
website. Daar vindt u het dagelijkse nieuws uit het Europees Parlement, een overzicht van optredens in de media en informatie over onze drie Europarlementariërs
Thijs Berman, Emine Bozkurt en Judith Merkies. Via de site blijft u bovendien op de
hoogte van hun agenda en publieksactiviteiten. Wilt u met hen in contact komen of
bij hen op bezoek in Brussel? Ook dat kan, via de socialmedia of het aanvragen van
een groepsbezoek. Meer weten: ga naar www.socialistenendemocraten.nl.

Nieuwe website S&D

Samenstelling delegatie: politiekleider, PES-presidiumlid (Internationaal
Secretaris), een lid van de Tweede-Kamerfractie, een lid van de Eurodelegatie, partijvoorzitter en de vijf gekozen leden, te kiezen door het
congres op voordracht van het partijbestuur. Indien u belangstelling heeft
in het lidmaatschap van de PES-congresdelegatie verzoeken wij u uitdrukkelijk om kennis te nemen van de proﬁelschets. Daarin staan de eisen
waaraan de PES-congresdelegatie moet voldoen en vindt u een beschrijving van het mandaat en de prioriteiten voor de komende periode.
De proﬁelschets kunt u vinden op de website van het Internationaal
Secretariaat: www.europanetwerk.pvda.nl. Sollicitaties kunt u per e-mail
richten aan: Internationaal Secretariaat. Ter attentie van Erik Theunissen.
etheunissen@pvda.nl. De kandidaatstelling voor de gekozen leden van
de PES-congresdelegatie sluit op donderdag 28 oktober, 10.00 uur.

Vier essays zijn genomineerd voor de Banningprijs
2010. Deze tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs van
¤ 1000 is ingesteld door de Vereniging van Zingeving
en Democratie (Zingeving.net). Vijftien inzenders
dongen mee naar de prijs die ging over de vraag
‘Wat betekent de verkiezingsuitslag van 9 juni 2010?’
Op 2 november vindt de prijsuitreiking plaats in
het Jacobitheater in Utrecht. Deze wordt gecombineerd met de openbare slotbijeenkomst van de
Banningleergang 2010, waaraan 42, veelal jonge,
PvdA-leden meedoen.
Meer informatie: www.zingeving.net.

Banningprijs 2010

Natuurlijk blijven we ook na de verkiezingscampagnes in
gesprek met onze kiezers. Daarom organiseren we een
permanente campagne. Er zijn verschillende manieren
waarop u daarbij kunt helpen, afhankelijk van tijd en mogelijkheden. We zijn onder meer op zoek naar canvassers,
een administratieve hulp, bellers, fotografen en organisatietalenten. Info: www.pvda.nl of doemee@pvda.nl.

Campaigners gezocht

De netwerkgroep Handicap en Beleid
vindt – net zoals de partij in het landelijk
verkiezingsprogramma heeft opgenomen – dat alle gebouwen met een
publieke functie toegankelijk moeten
zijn. Dat geldt zeker ook voor alle vergaderingen van PvdA-afdelingen en -werkgroepen. Wilt u kijken
of er bij u aan de minimumeisen voor toegankelijk vergaderen voldaan wordt? Vraag bij de netwerkgroep Handicap en
Beleid (te vinden via www.pvda.nl) meer informatie, of mail
naar Pvdawerkgroephandicapenbeleid@gmail.com.

Toegankelijk vergaderen

HEEFT U OOK NIEUWS VANUIT UW AFDELING DAT INTERESSANT KAN ZIJN VOOR HET HELE LAND? MAIL HET ONS DAN TOE: ROOD@PVDA.NL

Op het congres van begin 2011 wordt er een nieuw
presidium gekozen. Het uit negen leden bestaande
presidium leidt de vergaderingen van het congres, de Politieke Ledenraad en de Adviesraad
Verenigingszaken en bereidt deze samen met het
partijbestuur voor. De leden van het presidium
worden gekozen door het congres voor een periode
van twee jaar. Indien u interesse heeft voor het lidmaatschap van het presidium dan verzoeken wij u
dringend om kennis te nemen van de proﬁelschets
op de website van de PvdA. Op verzoek sturen wij
u deze ook toe. Sollicitaties en uw cv kunt u sturen
naar mjuffermans@pvda.nl. Sollicitaties dienen voor
10 november 12.00 uur in ons bezit te zijn. Voor meer
informatie kunt u bellen met de bestuurssecretaris
M. Juffermans 020-5512219.

Presidiumleden
gezocht

Alle sociaaldemocratische partijen in de 27 lidstaten van de EU en
Noorwegen vormen de Partij van Europese Socialisten (PES). De PvdA is
een van de in totaal 33 volwaardige lidpartijen van de PES. Eén keer in de
tweeënhalf jaar komen de partijen bijeen op het PES-congres (het eerstvolgende PES-congres staat gepland voor het voorjaar van 2012).
Tussen de congressen in organiseert de PES jaarlijks een council (Algemene Leden Vergadering). De PES-congresdelegatie vertegenwoordigt de
PvdA tijdens PES-congressen en councils. Deze delegatie bestaat uit vijf
rechtstreeks door het congres gekozen delegatieleden en vijf personen
benoemd uit hoofde van functie. De PES-congresdelegatie levert een
inhoudelijke bijdrage aan de PES-discussies en bereidt, in goed overleg
met de Internationaal Secretaris in het PvdA-partijbestuur, de inbreng
voor. Daarbij wordt nadruk gelegd op beleidsthema’s die de PvdA van
belang acht in de Europese discussie.

Stel u kandidaat voor de pes-congres delegatie

Op de eerste Rood uit 2004
stond het portret van Wouter

Wouter komt met zijn vrouw
Barbara
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jvoorzitter
Natuurlijk waren ook parti
rs opvolger
Lilianne Ploumen en Woute j
Job Cohen van de parti

Op 27 augustus gaf de PvdA een
afscheidsfeest voor Wouter Bos in Hotel
Arena in Amsterdam waar iedereen met
wie hij in zijn jaren bij de partij nauw
heeft samengewerkt was uitgenodigd.

Wouter schudt de hand van
Jan Marinus Wiersma, oud-Europarlementariër en -campagneleider

Er was ook tijd
voor een serieus
gesprek met de
burgemee
van Amsterdam ster

Gesprek met oude bekenden:
Selma Penseel en Janny de
Boer,
oud-campagnemedewerkers
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Op zo’n avond valt ook de
Kamervoorzitter wel eens uit haa
r strenge rol.
Hier met Jeroen Dijsselbl
oem

Dank!
Vanaf het moment dat het kabinet viel in februari van dit jaar, via de
aankondiging van mijn afscheid in maart tot aan het congres in april…
het waren evenzoveel momenten dat ik overstelpt werd met lieve brieven,
felicitaties, bedankjes en cadeautjes. In augustus kwam daar nog eens bij
dat de partij mijn liefste wens voor een ofﬁcieel afscheid vervulde door een
feest te organiseren, waar ik nog één keer al die mensen tegenkwam met
wie ik al die jaren had gewerkt, in de partij, in de Kamer en in het kabinet.
En ook toen weer lieve brieven, felicitaties, bedankjes en cadeautjes.
Nu is het toch echt voorbij. De partij zal ik altijd trouw blijven en voor
de partij zal ik me altijd in blijven spannen, maar met een nieuwe baan
verdwijn ik toch echt uit de schijnwerpers. En dus is dit misschien het

veld,
Manouschka Zegelaar Breed
het
uit
er
deed een prachtig numm
l’
Uy
den
toneelstuk ‘De tranen van

goede moment en de goede plek om in één keer al die mensen die de
afgelopen maanden iets aardigs hebben laten horen, daar vanuit het diepst
van mijn hart voor te bedanken. Ik hoop dat jullie begrijpen dat het me niet
is gelukt dat met persoonlijke brieven te doen. Ik prijs me evenwel gelukkig
dat ik afscheid heb kunnen nemen van mijn ofﬁciële functies bij de partij,
terwijl we het nog zo goed met elkaar hadden. Dat is voor politici meestal
niet het geval. Bij mij wel en daarvoor dank ik jullie allemaal.
En nu: moedig voorwaarts!

Wouter Bos

Wouter praat even bij met oud-voorzitter
Ruud Koole en zijn vrouw Els-Marie

Het omslag van Rood uit
oktober 2007 met minister van
Financiën Wouter Bos
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Lokale verkiezingen

Op de bres voor
veiligheid en wer
In een groot aantal gemeenten zijn er eind november verlate gemeenteraadsverkiezingen.
In dezelfde maand kiezen de Zeeuwen een nieuw bestuur voor het gefuseerde Zeeuwse
waterschap. Waar richt de PvdA-Friesland, -Brabant en -Zeeland haar campagne op?
Een rondgang langs een paar PvdA-afdelingen.

D

e verlate gemeenteraadsverkiezingen die eind
november gehouden worden, hangen samen met
zeven geslaagde en tien mislukte gemeentelijke herindelingen. Door de val van het kabinet Balkenende
IV werden sommige herindelingen controversieel verklaard.
In onder meer Zuidwest Friesland, in het Brabantse Oss en
Lith, Stichtse Vecht (de omgeving van Breukelen) en in Zuid
Limburg, (Eijsden, Margraten) zijn de gemeentelijke fusies
wel geslaagd. Ook in Noord-Holland wordt voor een nieuwe
gemeente Medemblik gekozen. In Zeeland zijn de twee nog
bestaande waterschappen, boven en onder de Westerschelde,
gefuseerd tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.

SUD-WEST FRYSLÂN
De nieuwe gefuseerde gemeente Sud-West Fryslân (Zuidwest
Friesland) krijgt straks ruim tachtigduizend inwoners, verdeeld
over 69 kernen. De bekendste plaatsen in het gebied zijn Sneek
en Bolsward. ‘Sterk tot in de kern’ is de verkiezingsleus van
de PvdA in de nieuwe grote gemeente. Klaas Helder, tijdelijk
voorzitter van de gefuseerde afdelingen in Zuidwest Friesland:
‘Ons programma richt zich nadrukkelijk op de leefbaarheid in
de dorpen en kernen van de regio. Dat wordt namelijk de grote
opdracht voor het nieuwe gemeentebestuur. De mensen in het
gebied moeten er op vooruitgaan met de fusie, niet andersom.’
Helder geeft als voorbeeld de situatie van het onderwijs. In
de vroegere gemeente was soms maar een enkele ambtenaar
gedeeltelijk vrijgemaakt voor de organisatie en begeleiding van
het lokale onderwijs. In het nieuwe gemeentebestuur ontstaat
een volwaardige afdeling. Dat betekent dat bijvoorbeeld de
zorg voor het handhaven van kleine dorpsscholen beter georganiseerd kan worden. Klaas Helder: ‘Het sluiten van kleine
scholen is niet aan de orde wat de PvdA betreft. Daar zijn we
duidelijk in. Vanzelfsprekend kijken we naar de kwaliteit van het
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onderwijs, en hebben we ons aan de landelijke normen te houden. Maar wij staan voor voorzieningen in de kernen, zeker wat
betreft het onderwijs.’

NOORD-BRABANT
In Oss, Noord-Brabant, liggen de accenten anders. Daar wordt
gefuseerd met de naburige gemeente Lith en ontstaat ook
een gemeente van meer dan tachtigduizend inwoners. Maar
nadat in de zomermaanden bekend werd dat het bedrijf MSD,
het voormalige Organon, door de eigenaren in de Verenigde
Staten met een ontmanteling werd bedreigd, staat hier vanzelfsprekend de werkgelegenheid centraal in de campagne. De
ontmanteling zou in Oss duizenden banen kosten, niet alleen
in de productieafdeling, maar ook in het onderzoekscentrum.
Door alert optreden van de ondernemingsraad en de Raad van
Commissarissen wordt intussen gewerkt aan een alternatief
voor het bedrijf.
Iris van Dinther is vice-voorzitter van de ondernemingsraad
van MSD, raadslid en tijdelijk voorzitter van de PvdA-afdeling
in Oss. Hij is nauw betrokken bij de toekomst van het bedrijf
en vol vertrouwen in een goede aﬂoop van de ontwikkelingen.
‘De onzekerheid over het behoud van werkgelegenheid is vanzelfsprekend het eerste aandachtspunt in ons verkiezingsprogramma: werk, werk, werk. Het is niet alleen MSD, maar ook bij
andere bedrijven staan banen onder druk. En wij hebben, net
als overal, postbodes die door TNT op straat worden gezet.’
De Partij van de Arbeid in Oss heeft in het verleden grote
afstand gehouden tot de SP, die hier haar oorsprong heeft.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is de PvdA over die
aarzeling heen gestapt en is de samenwerking met de SP en
een lokale partij aangegaan. ‘We hebben vier jaar geleden constructieve onderhandelingen gevoerd,’ erkent Iris van Dinther,
‘en de samenwerking in de voorbije jaren is ons uitstekend

Tekst Jan Schuurman Hess

actueel

onderwijs,
erkgelegenheid
bevallen. Onze doelstellingen hebben we allemaal kunnen
realiseren.’ De PvdA hoopt, bij een goede verkiezingsuitslag,
de samenwerking met de SP te continueren.
Het verkiezingsprogramma van de PvdA in Oss-Lith is mede
tot stand gekomen door de contacten met de burgers. Iris
van Dinther: ‘We zijn de afgelopen maanden begonnen met
de nieuwe manier van canvassen. ’s Avonds met rode rozen
langs de deuren en mensen vragen naar de zorgen die bij hen
leven over de wijk en het werk. Daaruit bleek dat de zorg om
werkgelegenheid en de veiligheid in de wijken de grote thema’s
zijn voor de mensen. Dus staan die de komende jaren centraal
voor ons.’

ZEELAND
In Zeeland worden eind november waterschapsverkiezingen
gehouden. Die hebben in Zeeland vanzelfsprekend een bijzondere betekenis. De strijd tegen het water valt samen met
de identiteit van de Zeeuwen. Het besluit van provincie en rijk
om te ontpolderen (het doorsteken van de primaire zeekering)
heeft de emoties in de provincie hoog opgestuwd. Nog steeds
wordt dat besluit door de Zeeuwse bevolking niet begrepen
en niet aanvaard. Bij de Tweede Kamerverkiezingen werd de
PVV in grote delen van de provincie de grootste of een na
grootste partij.
Wilma Brouwer, lijsttrekker voor de PvdA en lid van het dagelijks bestuur van het waterschap boven de Schelde, bevestigt
dat de waterschappen blijven vasthouden aan de door hen ontwikkelde alternatieven voor ontpoldering. Wilma Brouwer: ‘Wij
zijn nog steeds boos op Den Haag omdat het ministerie onze
voorstellen niet goed en niet juist heeft onderzocht. De waterschappen pleiten voor buitendijkse natuurontwikkeling, aan
de voet van de zeedijken langs de Westerschelde. Dat is goed
voor de natuur en de veiligheid. Maar ons voorstel is gewoon

van tafel geveegd. Het besluit om de dijk van de Hertogin
Hedwigepolder door te steken betekent ook een enorme kapitaalsvernietiging van een goede dijk op Deltahoogte. Bovendien
moet er een enorm bedrag worden uitgetrokken om een veel
langere nieuwe dijk aan te leggen op Deltahoogte. Daarnaast is
er nog eens de kapitaalvernietiging van goede landbouwgrond.’
De inzet voor de PvdA bij de waterschapsverkiezingen is op de
eerste plaats veiligheid. Wilma Brouwer: ‘Als Zeeuwen leven we
met het water, maar kennen als geen ander ook de kracht van
het water. Als waterschap staan wij voor veilige dijken, duinen
en wegen. Bovendien willen we schoon water, in twee betekenissen. Schoon, leterlijk, maar ook in de Vlaamse betekenis...
mooi. En we staan voor een betaalbaar waterschap.’
Bij de vorige verkiezingen, twee jaar geleden, viel de PvdAcampagne op door een bijzondere wedstrijd. Burgers werden

‘Wij hebben, net als overal, postbodes
die door TNT op straat worden gezet’
uitgedaagd om plannen te bedenken om van hun tuin een
spons te maken. De bedoeling daarvan was mensen bewust te
maken dat het van belang is water vast te houden in hun tuinen. In betegelde tuinen wordt het water zo snel als mogelijk
afgevoerd en dat is niet gunstig, noch voor het milieu, noch
voor sloten, noch riolen en pompen. Wilma Brouwer: ‘We zijn
ons druk aan het voorbereiden op een nieuwe stunt. Die zal
gericht zijn op het nog meer bekend maken van het nieuwe
waterschap, op de verkiezingen en op de positie van de PvdA.
We rekenen vast op een goede uitslag.’
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Jelle Menges, voorzitter JS

Hij woont in een voor studenten
ingerichte container in de haven van
Amsterdam. De regen slaat hard tegen de
ruiten, het stormt. Goed weer voor een
goed gesprek met de nieuwe voorzitter
van de Jonge Socialisten, Jelle Menges.
Een gesprek over oud-links. Over idealen.
Over de PvdA. En de rol van de JS daarin.
‘Die integratienotitie is één van de
belangrijkste documenten die er zijn.’

‘De PvdA mag
wat rauwer’
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J

elle Menges is geboren in 1988. In Amstelveen. Uit gelukkige ouders. In tegenstelling tot zijn voorgangers groeide
hij op in een wereld vol watten en liefde. Mohammed
Mohandis (2009/2010) en Sven Stevenson (2008/2009)
ontworstelden zich aan hun milieu.‘Die hebben een lange
weg afgelegd.’
Jelle bracht zijn jeugd door in Purmerend, waar alles ‘lief en
goed’ was. Dat heeft grotendeels te maken met het Apostolische
Genootschap, want daar begint het verhaal van Jelle. Dat heeft
hem gevormd, en dat vertelt hij dan ook als eerste op de vraag:
wie is Jelle? ‘Ik weet dat het klinkt als een sekte, het Apostolische Genootschap, maar dat is het geenszins. Het is een vrijzinnig humanistische beweging die het conventionele godsbeeld
aan de kant heeft gezet. God is geen persoon meer die over
goed en fout gaat, maar meer een aanduiding om het mysterie
van het leven te beschrijven. Het is meer ﬁlosoﬁsch van aard.
De slogan die regelmatig terugkomt is: in liefde werken aan een
menswaardige wereld.’ Menges is nog steeds lid en gaat zo af
en toe nog ter kerke ‘om tot rust te komen. Er is veel respect
voor iedereen.’

NAÏVITEIT VAN LINKS
Ook het gehannes met de Westermoskee, zette hem aan het
denken. ‘Ik vond dat aanvankelijk een prachtproject. Een moskee, midden in een Amsterdamse wijk, Hollandse architectuur
die samenging met de Arabische. Ook dat er een islam gepredikt
werd die gematigd zou zijn, vond ik geweldig. Dat was het idee.
Althans, dat wilden ze ons doen geloven. Maar die moskee
werd het symbool van de naïviteit van links. De Gemeente
Amsterdam stopte er - via een omweg - twee miljoen in. Dat het
moskeebestuur helemaal niet liberaal was en er zelfs malaﬁde
praktijken op nahield, leek de bestuurders niet eens te deren.
Hij ergerde zich aan de PvdA’ers die zich achter oudlinkse
ideeën schaarden. ‘Vooral die types als Hedy d’Ancona. Vroeger
hardcore feministen. Ze verbrandde bh’s, vond het huwelijk een
vorm van onderdrukking en provoceerde meer dan Ayaan Hirsi
Ali ooit deed. Alles voor de vrouwenrechten. Dat wil zeggen:
toen. Nu zien deze feministen de burka bijvoorbeeld ineens als
een vorm van voor jezelf opkomen. Ze praten alles goed, als
het om de islam gaat. Provoceren is uit den boze. Veel PvdA’ers
zagen allochtonen als troetelkinderen, die je moest aaien en
paaien. Ze zagen de nieuwkomers niet als volwaardige mensen.’

AMSTERDAM
Het Apostolische Genootschap is het ankerpunt in zijn opvoeding. ‘Ik ben opgegroeid in buitengewone harmonie. Ik kreeg
met de paplepel ingegoten dat je niet mag kwetsen, niet mag
hinderen en je altijd in de ander moet inleven. Alles was positief
eigenlijk. Tegenslagen bestonden niet. Toen ik op mijn achttiende naar Amsterdam trok om te studeren, bleek de wereld toch
anders in elkaar te zitten dan ik in Purmerend had ervaren.
‘Hoewel ik dus een uitstekende jeugd had, had ik in Amsterdam
het gevoel dat ik kon ademen. Hier kan ik zijn wie ik ben. Het
klinkt als een cliché, maar ik genoot van die diversiteit. Punkers,
baarden in jurken, studenten. Het loopt allemaal door elkaar
zonder elkaar lastig te vallen.’ Dat was de eerste indruk. ‘Daarna
ergerde ik me aan die haast, aan die boze reacties als je iets
langzamer ﬁetst, die “sodemieter op” als je een keer voor een
rood licht stopt. Niemand die elkaar groet. Die onverschilligheid
stoorde me enorm.’

SCHEFFER EN CUPERUS

FALEN VAN OUD-LINKS

niet op te maken. De hele wereld staat dwars door elkaar. Hitler
en Plato staan naast Roald Dahl. Den Uyl en Greenspan staan
naast Tomas Ross. Twee schrijvers die zijn denken eigenlijk het
meest beïnvloed hebben, staan er niet bij: Paul Scheffer en René
Cuperus. Hun werk zit echter diep in hem verankerd.
‘Dat zijn schrijvers die veel voor de sociaaldemocratie betekenen, die de juiste snaren raken, maar die helaas door een groot
deel van de achterban niet serieus genomen worden. Scheffer is
belangrijk voor het “multiculturele drama”. Hij heeft in zijn boek
Het land van Aankomst een zeer realistische visie neergelegd op
onze “gemengde” samenleving. Cuperus doet hetzelfde met het
kosmopolitische denken. Dat moeten we ook zo nodig omarmen. Wie niet kosmopolitisch denkt, wordt neergezet als een
bekrompen geest. Een groter wordende Europese Unie is namelijk goed voor iedereen, redeneren zij. Dat de vroegere achterban
van de PvdA helemaal niet tot de winnaars van die globalisering
behoort, is misschien wel het meest tragische. Het is verdomde
jammer dat beide denkers op een zijspoor zijn gezet.’

Hij was 19 toen hij lid werd van de Jonge Socialisten. ‘Ik was
nog een multiculti-believer. Dat kwam voort uit mijn lieflijk Purmerendse blik.’ Maar toen hij op campagne ging in
Geuzeveld ging dat beeld schuren. ‘Daar zag ik de blanke woede.
Van de eerste gesprekken die ik daar voerde, schrok ik. Maar het
kwartje viel wel. Veel mensen hadden hun wijk in twee decennia zien verkleuren. Die voelden zich ineens vreemden in hun
eigen buurt. Vaak zeiden ze: “Dat mag ik natuurlijk niet zeggen
van jouw partij.” Hier was het falen van het beleid van oud-links
sprekend aanwezig. Jarenlang zijn deze mensen neergezet als
racisten. Als mensen die, zoals Pechtold het zo mooi kan zeggen: “niet tegen een vreemd geurtje in een trapportaal kunnen.”
Ik was dan ook blij dat Job Cohen op een wat onhandige manier
toegaf dat we die gevoelens lang hebben genegeerd. We hebben te lang weggekeken, te lang alles goedgepraat. We hebben
de mensen in de armere wijken eigenlijk in de steek gelaten. Ze
moesten niet zeuren. Diversiteit is goed. Punt.’

Bij de JS vond hij geestverwanten. Vooral Arne Mosselman, nu
voorzitter van de JS Amsterdam, en Toon Geenen waren mensen
die zijn ideeën ‘samenhangend maakten’. Maar ook het Goudse
raadslid Mohammed Mohandis was van invloed. ‘Arne is een
intellectueel anker. Mohammed is iemand die zich omhoog
werkt, tegen de stroom in roeit. Hij is hét voorbeeld van hoe
mensen kansen kunnen pakken, kunnen emanciperen. Dat is
prachtig.’
Uit zijn boekenkast valt het sociaaldemocratische gedachtegoed

‘We hebben de mensen in de
armere wijken eigenlijk in de
steek gelaten’
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ARROGANTE BABYBOOMERS
Hij wil er meer noemen die hem inspireren. ‘Wouter Bos.
Die man mis ik uiteraard. Die heeft zijn nek uitgestoken. Hij
schudde de partij wakker. Maar ook mensen als Aboutaleb,
Dijsselbloem en Marcouch.’ De mensen die verantwoordelijk
zijn voor de integratienotitie. ‘Tja. Die discussie begint eigenlijk
nu pas. Nog steeds zie je PvdA’ers die alleen maar klagen over
Wilders, maar zelf geen enkel antwoord geven op vragen die
deze tijd stelt. We moeten er niet meer omheen praten. En dat
hoeft ook niet. Alle ofﬁciële documenten spreken klare taal. De
integratienotitie. Het beginselprogramma. De verkiezingsprogramma’s. Allemaal prachtige taal. Dat is de nieuwe PvdA. Die
documenten zouden ook gedeeld moeten worden door de babyboomers in de partij.
Daar zijn ze weer. Die arme babyboomers. Hij zucht. ‘Tja.’ Hij
lacht. ‘Ik zal je een verhaal vertellen over een babyboomer. Ik
stond laatst op een receptie naast Willem Vermeend, de oudstaatssecretaris van Financiën. Ik vroeg hem waarom hij toch
altijd vlak voor de verkiezingen op televisie de PvdA in de wielen
moet rijden. Hij keek me aan, deed zijn kin omhoog en zweeg
een seconde of twee. Hij ging me de les lezen. Of ik wist wie ik
voor me had. “Ik heb twintig bedrijven. Ik heb tientallen boeken
geschreven.” Hij keek me weer even aan. Toen deed hij zijn kin
nog verder omhoog. “En jij?” vroeg hij. “Jij zult nooit afstuderen.
Jij zult nooit boeken schrijven.” Kijk. Dit is nou wat je als jongere, maar ook als kiezer (!), van veel PvdA-babyboomers naar je
toe krijgt: arrogantie, betweterigheid, neerbuigendheid.’

WENKEND PERSPECTIEF
Maar wat gaat hij zelf doen? ‘Als JS moeten wij de boel scherp
houden. Wat ik mis is, is een groot eigen verhaal. Een wenkend
perspectief. Dat integratieverhaal is één. Dat is cruciaal. Maar
wat vinden wij op gebieden als zorg, arbeidsmarkt, individualisering en globalisering. Daar moeten we mee aan de slag.
Daarnaast moeten we eerlijk zijn. Politici doen nog te veel alsof
ze kunnen toveren. Rutte had gelijk toen hij zei dat de overheid
geen geluksmachine is.’
De komende tijd zal cruciaal zijn voor de PvdA. Het verhaal
is één. De mensen zijn twee. ‘De rekrutering moet beter.’ Hij
gelooft in het systeem van de erecode, dat Lillianne Ploumen
invoerde. ‘Dan gaat het niet alleen om de graaiers. Het gaat
ook om raadsleden die homoseksualiteit veroordelen, omdat
het niet mag volgens de islam, zoals een Amsterdams raadslid
het uitdrukte. Maar ook die politici die een moskee beloven te
bouwen en daarmee in ieder geval de schijn van cliëntelisme
hebben of die ageren tegen een kunstwerk waar een varken in
voorkomt.’ Hij maakt een vegende beweging over het wankele
tafeltje. ‘Weg ermee. ‘Ga maar naar D66 als je moeite hebt met
een aantal grondbeginselen van de partij. Het zijn zo’n typische
oudlinkse voorvallen. Je ziet ze in onze partij, maar je ziet ze ook
bij andere partijen aan de linkerzijde.’

BINDMIDDEL
Het beeld van de brave jongen uit Purmerend duikt ineens weer
op. Is dit dezelfde jongen die ‘in liefde werkt aan een menswaardige wereld’, die zijn handen vouwt voor het apostolisch genoot24 ROOD oktober 2010

‘Als we ons ware
verhaal vertellen,
hebben we weer
een stevige basis’

schap, die in zijn opvoeding vooral liefde en inlevingsvermogen
meekreeg? ‘Ja. Dat is dezelfde. Het debat mag af en toe wat
rauwer. De PvdA mag wat rauwer. Soms moet je er met twee
benen in. Nogmaals: we moeten er niet meer omheen praten.
Dat doen wij al steeds minder. We benoemen steeds meer. Op
dit moment is D66 eigenlijk de meest politiek correcte partij.
‘De PvdA is meer nodig dan ooit. Dat geloof ik echt. De PvdA
kan het bindmiddel zijn. We moeten in Nederland de gezamenlijke basis terughalen. De partij staat nu op een cruciaal punt.
Knallen we omhoog of zakken we weg? Als we ons ware verhaal
vertellen, hebben we weer een stevige basis. Dan komt ook het
zelfvertrouwen weer terug. En het lef. En de visie. Uiteindelijk
komen dan ook de kiezers weer terug.’

HOOPVOL
Zijn JS gaat daar een bijdrage aan leveren, bezweert Menges.
‘Wij moeten ook keihard aan de slag. Op het programma staat
een masterclass Zorg, Individualisering en Globalisering.
Daarop moeten we een visie ontwikkelen. Daarnaast wil ik de
discussie over het bijzonder onderwijs over het voetlicht brengen. Ik vind dat religie uit het onderwijs moet. Maar ook de verzorgingsstaat is aan een grondige renovatie toe. En de woningmarkt. En…’ Hij heeft geen vingers meer over om op te tellen.
‘We hebben veel punten verwaarloosd. Dat kunnen we ons niet
meer veroorloven. We moeten op al die punten een realistische
en progressieve visie neerleggen.
‘We leven nu in een soort nihilisme. Individualisering zorgt voor
onverschilligheid. Solidariteit is er niet meer. Dat kan niet. De
PvdA kan daar antwoorden op vinden. En dat gaan ze doen ook!’
Hij is hoopvol. ‘Cynisme past me niet. Ja. Ik ben kritisch. Heel
kritisch. Een van mijn voorgangers, Michiel Emmelkamp,
schreef een paar jaar terug dat het vijf voor twaalf was voor de
PvdA. Dat was drie jaar terug. Dan kun je zeggen dat het nu diep
in de nacht is, maar dat geloof ik niet. Het is nog steeds voor
twaalven. De sociaaldemocratie is prachtig. En de PvdA is nog
steeds de enige partij die dat het best over het voetlicht kan
brengen.’

rood in de regio
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De slag om de Senaat
De Provinciale Verkiezingen worden volgend jaar extra belangrijk. De rechtse coalitie
heeft in de Eerste Kamer nu namelijk nog geen meerderheid en de grote vraag wordt of
dat na de verkiezingen nog zo zal zijn. Wat betekent dat voor de campagne?

K

rijgt de Eerste Kamer in maart volgend jaar, bij de Provinciale Statenverkiezingen, een rechtse meerderheid
of niet? Die vraag zal ongetwijfeld van grote invloed
zijn bij deze verkiezingen. Immers, de uitslag van de
Statenverkiezingen is van directe invloed op de samenstelling
van de Senaat. Tijdens een bijeenkomst ter voorbereiding op
de campagne waren PvdA-vertegenwoordigers van gewesten
en provincies het daar snel over eens, maar ze stelden tegelijk
vast dat het bij de verkiezingen ook om speciﬁeke provinciale
en regionale kwesties zal gaan. Voor Zeeuwen, Friezen, Groningers, Drenthenaren en Limburgers vormen de provincies deel
van hun identiteit. Hier hebben de provinciale verkiezingen dan
ook een andere betekenis dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland of
Utrecht.

GEMEENSCHAPPELIJKE LANDELIJKE CAMPAGNE
In alle gewesten van de PvdA worden deze weken kandidatenlijsten samengesteld en verkiezingsprogramma’s geschreven.
Tegen het einde van het jaar beginnen de verkiezingscampagnes. Tegelijk zal de PvdA een gemeenschappelijke landelijke

campagne voeren voor een zo groot mogelijke progressieve
meerderheid, zodat rechts minder de kans krijgt de tweedeling in de samenleving te vergroten. Die campagne wordt in
ondersteund met regionale onderwerpen en invalshoeken zoals
werkgelegenheid, veiligheid en de leefbaarheid op het platteland. PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen benadrukte dat het in
de campagne steeds van belang zal zijn bestuurlijke kwesties,
zoals krimp, te benaderen vanuit het perspectief van de burger.
Ploumen: ‘Krimp zegt de kiezers helemaal niks; wel de vraag of
de school in het dorp blijft bestaan, of zorg en veiligheid worden gegarandeerd.’

LAKMOESPROEF
Het directe kiezersbelang is bij provinciale verkiezingen niet zo
duidelijk. Het zogenoemde middenbestuur heeft een beperkt
aantal wettelijke taken; de Europese, landelijke en gemeentelijke
overheden zijn in dat perspectief meer bekend en herkenbaar.
Voor de PvdA zijn de provinciale verkiezingen daarom niet eenvoudig; grote groepen kiezers bevinden zich in de grote steden
in het westen van het land; juist daar is de provincie onherken-

Han Noten: ‘Vrijheid moet je organiseren’
De Eerste Kamer zal na de
verkiezingen van maart, volgend
jaar, wellicht meer dan in het
verleden een politiek karakter
krijgen. Han Noten, fractievoorzitter
van de Partij van de Arbeid in de
Eerste Kamer, kijkt daar niet naar
uit. ‘Politiek is niet de grondhouding
van de Eerste Kamer.’

O

p dit moment hebben is de PVV niet vertegenwoordigd in de Senaat. Dat zal
wellicht anders worden na de provinciale verkiezingen. De politieke strijd aan
het Binnenhof zal de komende jaren scherper worden. Vanzelfsprekend hoort
die politieke strijd in de Tweede Kamer. Maar onvermijdelijk zal ook over de debatten in
de Eerste Kamer de schaduw van maatschappelijke tegenstellingen vallen. ‘Ja, ik vrees
dat dat het geval zal zijn,’ erkent Noten. ‘Maar politiek is niet de grondhouding van de
Eerste Kamer. Onze rol in het proces van wetgeving is eerder bespiegeld, verbindend en
corrigerend. Wij bedrijven in de Senaat geen opportunisme. Senatoren van alle partijen
gaan vertrouwelijk met elkaar om. Je spreekt in de debatten met de regering regelmatig
namens meerdere partijen, of zelfs namens alle partijen. Dat kan alleen maar wanneer er
een zekere mate van vertrouwelijkheid heerst.’

BRIEF AAN INFORMATEUR
In scherp contrast met die sfeer van vertrouwelijkheid was een brief van de grote meerderheid in de Eerste Kamer naar de informateur van het beoogde kabinet van VVD en
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baar en onzichtbaar. Juist om die reden zullen burgers, ook in de
grote en middelgrote steden, moeten worden gemobiliseerd om
hun stem uit te brengen. De provinciale verkiezingen worden zo
een lakmoesproef voor de verhoudingen in de Tweede Kamer.

SOCIALE ASPECTEN
De provincies hebben een speciﬁeke rol in het openbaar
bestuur. Zij zijn wettelijk verantwoordelijk voor ‘de samenhang van ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling’.
Bovendien is het provinciaal bestuur verantwoordelijk voor de
jeugdzorg. In de landelijke regio’s vervullen de provincies ook
nog een andere rol. In Friesland en Zeeland bijvoorbeeld, heeft
het provinciebestuur tevens een coördinerende en stimulerende rol op tal van maatschappelijke en bestuurlijke terreinen.
Zo speelt in Zeeland het provinciebestuur een sturende en
stimulerende rol in de gezondheidszorg. In Friesland is het provinciebestuur nadrukkelijk hoeder van de Friese taal en cultuur
en de leefbaarheid op het platteland. Die sociale aspecten van
het provinciaal beleid staan sinds enige tijd ter discussie. Zij
zouden niet behoren tot de provinciale taken en door de rijksof gemeentelijke overheid moeten worden uitgevoerd.

de leefbaarheid kan worden versterkt. ‘We vinden dat elke kern
ten minste over een sociale infrastructuur moet beschikken. Je
moet steeds kijken naar wat minimaal nodig is om een lokale
samenleving levend te houden, plus dat voorzieningen binnen een aanvaardbare afstand bereikbaar moeten zijn. Niet in
iedere kern kan een ziekenhuis staan, maar in iedere kern moet
in ieder geval wel ten minste een vereniging zijn.’

BEZUINIGINGEN IN ZUID-HOLLAND
In Zuid-Holland moet het provinciebestuur noodzakelijkerwijze
andere prioriteiten stellen dan in Friesland. Hier woont een
vijfde van alle Nederlanders – ruim drieënhalf miljoen mensen
– en wordt een kwart van het nationaal inkomen verdiend. Toch
bedraagt de oppervlakte van Zuid-Holland maar 8 procent van
het hele land. Kortom, de enorme concentratie van vaak tegenstrijdige belangen kenmerken Zuid-Holland.

LEEFBAARHEID IN FRIESLAND

De uitslag van de Statenverkiezingen
is van directe invloed op de
samenstelling van de Eerste Kamer

‘Friesland heeft 419 kernen,’ vertelt Hans Konst, de Friese
gedeputeerde en beoogd lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen. ‘Voor de PvdA-Friesland is het van belang dat we ook in
de volgende periode de leefbaarheid op het platteland kunnen
garanderen. De komende jaren zal er aandacht moeten zijn
voor de Friese taal en cultuur, ook al zullen bezuinigingen de
mogelijkheden voor zelfstandige beleidskeuzes ernstig beperken. Maar in Friesland vormt de Friese cultuur een wezenlijk
onderdeel van de samenleving.’
Konst vertelt dat de leefbaarheid van het Friese platteland een
integraal onderdeel vormt in het beleid. Bij iedere ontwikkeling
wordt door het Friese provinciebestuur bekeken in welke mate

Tonny van de Vondervoort, gedeputeerde namens de PvdA in
het Haagse provinciehuis, schat dat Zuid-Holland de komende
jaren op een begroting van één miljard euro zo’n honderd miljoen zal moeten bezuinigen. ‘Vanuit dat perspectief hebben wij
ons verkiezingsprogramma opgesteld. Wat zijn voor ons sociaaldemocraten de prioriteiten? Een nieuwe weg, of openbaar
vervoer? Dan kiezen wij voor openbaar vervoer. Als het gaat om
natuur en milieu kiezen wij voor milieumaatregelen die de veiligheid bevorderen in plaats van nieuwe ingrepen ten behoeve
van de Ecologische hoofdstructuur. Die EHS-gebieden wijzen
we wel aan, we leggen de uitvoering ervan in de toekomst.

CDA, met gedoogsteun van de PVV. In die brief werd gewezen op de politieke
betekenis van de Eerste Kamer en het ontbreken van een ‘rechtse meerderheid’ in de Senaat. Noten: ‘We moesten die brief wel schrijven. Stel je voor
dat we straks een wet afwijzen en het kabinet in moeilijkheden brengen. Met
deze brief wilden we laten weten dat we, als we aan het einde van de dag een
individuele afweging moet maken – stem ik in met de voorliggende wet of niet
– ook een politieke afweging moeten maken. Burgers, journalisten zijn zich
nauwelijks bewust van de rol en betekenis van de Eerste Kamer. Wij wilden niet
dreigen, integendeel. Wij beoogden met de brief vooral bewustwording.’
Als de politieke betekenis van de Senaat toeneemt, wat is dan het perspectief
van de Eerste Kamer? ‘Ons werk heeft een hoog ambachtelijk karakter. Wij
toetsen wetten op de verhouding tot de grondwet, en, bijvoorbeeld tot het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. We onderzoeken wetten op
uitvoerbaarheid, en handhaafbaarheid. En daarbij moet het ambitieniveau
niet te hoog liggen. Wetten die bij ons behandeld worden, hebben een lange
voorbereiding gekend Het is het einde van een proces; je moet je er dan van
bewust zijn dat het goede soms de vijand is van het betere. Dat vraagt van een
Eerste Kamerlid dus om een zekere bescheidenheid.’
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Bovendien is het voor ons belangrijker dat er groene ruimte voor
recreatie is om de steden. Voor het sociaal beleid is onze wettelijke
opdracht te zorgen voor goede jeugdzorg. Dat willen we dan ook
goed doen, en andere taken over laten aan gemeenten of zelfstandige organisaties. Op die manier maken we onze keuzes voor
de kiezers duidelijk en beloven we geen zaken die we niet kunnen
waarmaken.’

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN IN LIMBURG
In Limburg hecht de PvdA wel degelijk aan de sociale rol van de
provinciale overheid. Fractievoorzitter Peter van Dijk vertelt dat de
huidige coalitie in Limburg (CDA en PvdA) uit gaat van een balans
tussen mens, economie en ecologie. ‘Wanneer het sociale aspect
niet langer door de provincie kan worden gevoed, wordt integraal
beleid onmogelijk,’ meent Peter van Dijk. ‘We horen nu dat er
enorme bezuinigingen worden aangekondigd in de culturele sector.
Die tasten onmiddellijk de leefbaarheid aan in dorpen en steden,
hier in Limburg. De provincie moet alleen al daarom ook op dit
terrein actief blijven. Gemeenten gaan immers ook bezuinigingen.’
In Limburg heeft de PvdA goed samengewerkt met de Christen
Democraten. Of die coalitie kan worden voortgezet is maar de
vraag. Bij de Kamerverkiezingen in juni werd de PVV van Limburger
Geert Wilders met afstand de grootste partij. Of hij in zijn geboortestreek ook mee doet aan de provinciale verkiezingen is vooralsnog niet bekend.
Van Dijk: ‘Wij willen graag doorgaan met de ontwikkeling van de
vijf regio’s in Limburg, die allemaal een eigen project hebben waaraan we beleid hebben gekoppeld. Zoals de Floriade in Venlo of de
kandidatuur voor Europese culturele hoofdstad. Bovendien willen
we de negatieve demograﬁsche ontwikkelingen in Zuid-Limburg
keren met investeringen in innovatietechnologieën en hoogwaardige werkgelegenheid. Mensen die tijdelijk werkloos zijn, moeten
de gelegenheid krijgen om zich om te scholen en weer een plaats
vinden in die nieuwe, toekomstgerichte economie.’

Kandidaten voor de
Eerste Kamer gezocht
Maart 2011 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten.
De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer op 23 mei
2011 de nieuwe leden van de Eerste Kamer.

Heeft u serieuze belangstelling voor het lidmaatschap
van de Eerste Kamer?
U kunt zich vanaf 13 oktober 2010 kandideren! Alle informatie (waaronder
de proﬁelschets en de opdracht aan de Adviescommissie Kandidaatstelling)
kunt u vinden op de website van de PvdA: www.pvda.nl. U kunt deze
informatie ook per post toegestuurd krijgen. Neem daarvoor contact op
met het bestuurssecretariaat van het partijbureau: 020 - 5512219.
Wij adviseren u dringend om kennis te nemen van de proﬁelschets en de
opdracht. Indien u wilt solliciteren, kunt u dat enkel doen door het invullen
van het sollicitatieformulier via de website van de PvdA. Vanaf 10 november
2010 vinden de sollicitatiegesprekken plaats met de kandidaatstellingscommissie.
Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap
bij het partijbestuur hebben gemeld, wordt er een ledenraadpleging georganiseerd. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen hun kandidatuur
vergezeld te doen gaan van getekende ondersteuningsverklaringen van
ten minste 50 partijleden. De mogelijke ledenraadpleging vindt plaats van
zaterdag 20 november 2010 tot en met dinsdag 30 november 2010.
Vanaf 10 november zullen er diverse debatbijeenkomsten worden
georganiseerd om kennis te maken met de kandidaat-lijsttrekkers.
Zowel voor gewone kandidaten als voor lijsttrekkerkandidaten sluit de
kandidaatstellingstermijn op woensdag 10 november 2010 om 12.00 uur.
Uiteindelijk zal het congres in januari de deﬁnitieve lijst vaststellen.

Waarover zouden de verkiezingen moeten gaan? ‘Ik zou willen dat ze gaan over
vrijheid. Over onze vrijheid, niet een door een hogere macht gegeven vrijheid,
maar over vrijheid die door mensen wordt verdiend. De vrijheid waarin een
ieder in staat is om zijn talenten te ontwikkelen. De vrijheid om ’s avonds
zonder zorgen over straat te lopen. Die vrijheid moet je organiseren, niet individueel maar met elkaar.’
In die zin hangt vrijheid direct samen met veiligheid? ‘Precies. Vrijheid betekent
in de eerste plaats vrijwaring van angst. Vrijheid organiseer je door dingen
samen te doen. Met vrijheid bedoel ik echte vrijheid, niet de vrijheid waar het bij
rechts nu over gaat: ik wel; jij niet.’
Waarom stelt u zich niet opnieuw kandidaat voor het lijsttrekkerschap in de
Eerste Kamer maar wilt u wel graag lid blijven van de fractie. ‘Ik ben het werk in
de Senaat enorm gaan waarderen, maar opnieuw een campagne voeren in de
partij voor het lijsttrekkerschap trekt mij niet aan. Ik heb het nu twee termijnen
gedaan, en erken dat de positie een aantrekkelijke kant heeft, die ook mijn ijdelheid heeft gestreeld en invloed biedt. Maar een campagne om het lijsttrekkerschap krijgt noodzakelijkerwijze een politiek karakter, en dat vind ik eigenlijk
niet passend bij de aard van de Eerste Kamer. Het werk hier, daarentegen, vind
ik belangrijk en zou ik heel graag nog een termijn doen.’
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prinsjesdag
Prinsjesdag was bijzonder dit jaar. Voor het
eerst sinds 1989 presenteerde een demissionair
kabinet de plannen voor het komende jaar. De
PvdA heeft samen met D66, GroenLinks en de SP
alternatieve bezuinigingsvoorstellen ingediend om de
bezuinigingen op kinderopvang, onderwijs, veiligheid
en inburgering ongedaan te maken. In december zal
er over deze voorstellen worden gestemd.

Alternatieve
bezuinigingsplannen
I
n de begroting die het demissionaire kabinet Balkenende op
Prinsjesdag presenteerde, is sprake van 3,2 miljard euro aan
structurele bezuinigingen. Volgens Ronald Plasterk, ﬁnancieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer, is er
weinig mis met de omvang en het tempo van de aangekondigde
bezuinigingen. ‘Volgend jaar 1,8 miljard euro en in 2015 het hele
bedrag is redelijk.’
Over de invulling van de bezuinigingen echter is Plasterk minder
te spreken. Zo moeten ouders fors meer gaan betalen voor de
kinderopvang. Niet bepaald bevorderlijk voor de participatie van
vrouwen op de arbeidsmarkt. Mariëtte Hamer vindt de keuze van
het kabinet zelfs onbegrijpelijk: ‘Ik maak me vooral zorgen over
mensen met lage- en middeninkomens. In die gezinnen wordt
de afweging om wel of niet te gaan werken moeilijker. Ouders die
willen werken, moet je niet afstraffen. Als dat wel gebeurt, neemt
dit kabinet een enorm risico: veel vrouwen zullen stoppen met
werken. Terwijl we met de vergrijzing voor de deur juist iedereen
nodig hebben.’

HISTORISCHE DENKFOUT
Ook bezuinigingen op inburgering en re-integratie (tweederde
van het budget!) dragen volgens Plasterk niet bij aan een volwaardige participatie. Kamerlid Jeroen Dijsselbloem: ‘We moeten niet
vervallen in dezelfde historische fout door te denken dat mensen
hun inburgering zelf wel verzorgen. Het is in het belang van de
hele samenleving dat mensen snel Nederlands leren.’
Om vergelijkbare redenen is de PvdA tegen de bezuinigingen op
onderwijs. Plasterk: ‘Onderwijs draagt bij aan participatie. Voor
de PvdA telt iedereen mee en moet iedereen aan de bak kunnen
komen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij tegen bezuinigen zijn
op maatregelen die vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Goed
onderwijs is cruciaal voor een maatschappij waarin iedereen mee
kan doen.’
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GEZAMENLIJK ALTERNATIEF

Om de bezuinigingen op integratie, kinderopvang, onderwijs en
veiligheid tegen te houden hebben PvdA, SP, GroenLinks en D66
daarom gezamenlijk alternatieven ingediend. Plasterk: ‘Ik ben er
trots op en blij om. Het is voor het eerst dat oppositiepartijen op
zo’n schaal samenwerken aan progressieve voorstellen. Hoewel
de rijen van de rechtse coalitie gesloten lijken, gaan we proberen
met zulke goede voorstellen te komen over kinderopvang, onderwijs en verpleeghuizen, dat we er toch een meerderheid voor
kunnen krijgen.’
De vier partijen willen het terugdraaien van bovengenoemde
bezuinigingen onder meer dekken door te besparen op defensie
(JSF) en door de vennootschapsbelasting voor grotere bedrijven
in 2011 niet te verlagen.

SCHEPJE ERBOVENOP
Met het kabinet CDA-VVD met gedoogsteun van PVV zal er
waarschijnlijk nog een ﬂinke schep bovenop de hierboven
genoemde bezuinigingen gedaan worden. Plasterk is daar
bezorgd over. ‘De maatregelen van het demissionaire kabinet
kun je beschouwen als een eerste stap voor het gehele bezuinigingstraject van Rutte. Als je jaarlijks 18 miljard wilt gaan bezuinigen, terwijl je niets wilt doen aan de hypotheekrenteaftrek en
ook niet aan lastenverzwaringen voor mensen met de hoogste
inkomens, dan ontkom je er niet aan dat veel van de bezuinigingen landen bij de lage- en middeninkomens. Daar zijn ook niet
voor niets de onderhandelingen over paarsplus op stukgelopen.
En dan zal het vrees ik niet meer om een koopkrachtachteruitgang van een half procent gaan. Veel groepen, denk aan lage- en
middeninkomens, zullen er echt meerdere procenten op achteruitgaan. Aan ons de taak hier alternatieven voor te blijven
bedenken en er meerderheden voor proberen te vinden.’

Werf nú een lid
en ontvang een gratis boek!
In ons Nederland telt iedereen mee, wordt niemand aan
zijn lot overgelaten en krijgt iedereen een eerlijke kans.
Daar staat tegenover dat we verwachten dat iedereen die
mee kan doen, ook mee doet. Omdat we iedereen nodig
hebben. Help daarom iemand lid te maken van de Partij
van de Arbeid en ontvang als dank een gratis boek!

Reageer snel want OP = OP!
Het nieuwe lid kan aangemeld worden op www.pvda.nl/
nieuwlid of via onderstaande antwoordkaart:
Partij van de Arbeid,
Antwoordnummer 3989,
1000 PA Amsterdam.
Je kunt kiezen uit de volgende boeken:
• Job Cohen: Binden t.w.v. ¤ 10,–
• Politicus uit hartstocht – Biograﬁe van Pieter Jelles
Troelstra t.w.v. ¤ 39,95
• Van Rotterdam naar het Witte Huis. In het hart
van Obama’s campagne t.w.v. ¤ 19,95
• Joop den Uyl – Dromer en Doordouwer t.w.v. ¤ 35,–

JA, ik breng een nieuw lid aan en ontvang graag het boek:
Gegevens nieuw lid:
Naam

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende contributie-

Adres

bedrag per maand af te schrijven (minimaal ¤ 2,–):

Postcode
Woonplaats

Plaats

Geboortedatum

Datum

Telefoon

Handtekening

E-mail
Rekeningnummer

Gegevens lid:
Naam

Woonplaats

Postcode

Relatienummer

1022

ANTWOORDKAART

✁

oktober 2010 ROOD 29

varia
Breinbreker

33

Horizontaal: 7. Het besluit werd door de vingers gezien (13);
9. Afgewisseld met 8 verticaal (2); 10. Wordt gezucht als daar de
bonuskortingen worden bekend gemaakt (2); 11. Non-alcohol
bij de huidige temperaturen (4); 14. Oude slurfdieren bij het
CDA?; 15. Dan heb je ’m uit (3+8+3); 18. Voorwaarts met dat
twitterbericht! (1+1); 19. Die kan het komend half jaar de schuur
wel weer in, die is voorlopig niet nodig (7); 20. Het eerst niet
meteen weten en dan ineens wel… en er dan trots op zijn (5);
21. Lekker ding binnenshuis (9); 23. Vriendin van een vagebond?
(4); 24. Voorjaarseditie (7); 25. Zei Caesar dit eerst tegen
Brutus? (3); 27. Die kunnen alvast van zolder gehaald, want die
zijn binnenkort wel weer te gebruiken (5); 28. Hiermee wordt de
haven afgesloten (8)
Verticaal: 1. Klagende CDA-voorzitter in dienst van Sinterklaas
(8); 2. De werkloze die ik wilde (4); 3. Kleur met een
meerwaarde… maar het werd ’m toch niet (5+4); 4. Op welke
manier? Precies! (5); 5. Krantenlezer (2 of 1+1); 6. Deze jongen
van lichte zeden hangt in de kledingkast! (9); 8. Afgewisseld
met 9 horizontaal (2); 12. Communistisch bolwerk waar veel
wijzen vandaan komen? (12); 13. Zo zag de politiek indertijd
de radiopiraten (12); 14. Mamma moet naar bed (3); 15. Ik
bedenk me hoe ik deze berg ga beklimmen (4+5); 16. Oude
kermisattractie (6+3); 17. Dit doet deze papagaai op het podium
(8); 22. Ook zonder kraak (5); 26. Dit kan de slager nou nooit
precies snijden (3)
OPLOSSINGEN BREINBREKER 32: Horizontaal: 1. De boel bij elkaar houden; 9. Dam; 11. Zie
1 horizontaal; 12. Droomstart; 14. Nagel; 17. Engelbewaarder; 20. Trossen; 21. Jetje; 23. Toet; 25. Tweelingbroer; 29. Eer; 30. Go; 31. Rome; 32. RE; 33. EG; 34. Asielprocedure. Verticaal: 1. De Hond; 2. Bruggenbouwer; 3. Ede; 4. Land; 5. BM; 6. Echo; 7. Koksmaatje; 8. Atlas; 10. Potverteerders; 13. Robbenvanger;
15. Leenstelsel; 16. Zwart; 18. Dot; 19. Etcetera; 22. Etter; 24. Oortje; 26. Wees; 27. Gogo; 28. Roer.

Stuur uw oplossing vóór 11 november naar: PvdA, redactie
Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. De winnaar
ontvangt een exemplaar van Het land is moe van Tony Judt.
DE PRIJSWINNAAR VAN BREINBREKER 32 IS: de heer
A.H.J. Veenema uit Emmen, Hij wint een PvdA-paraplu.

Prijsvraag Wie heeft dit gezegd?
1

2

‘We moeten meer en langer werken’
Weet u van wie dit citaat is?
1. Felix Rottenberg

2. Nebahat Albayrak

3. Guusje ter Horst 4. Ahmed Aboutaleb
Stuur uw oplossing vóór 11 november naar: PvdA, redactie Rood,
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam of mail uw oplossing naar
rood@pvda.nl. De winnaar ontvangt een exemplaar van De burger is
boos van Maarten van Rossem.

3

4

Het citaat uit Rood nummer 2:

‘Ga toch naar huis’
is afkomstig van Mariëtte Hamer.
De winnaar van de PvdA-paraplu
is Wim van Grimbergen uit
Amersfoort.
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Rood

Uitgesproken

Het land is moe
Met Het land is moe levert de onlangs overleden Britse historicus Tony Judt een kritische
beschouwing over de huidige sociaaldemocratie.
De opkomst van het rechtse populisme heeft
de linkse stem doen verstommen en het lijkt er
niet op dat deze situatie snel zal veranderen.
Volgens Judt moet de sociaaldemocratie zichzelf
opnieuw uitvinden om de collectieve verworvenheden van de verzorgingsstaat te kunnen
behouden. Want de overheersende krachten van
de markt, die aan de basis stonden van de economische crisis, hebben sterke behoefte aan een
tegengeluid.
De vette jaren die na de Tweede Wereldoorlog
ontstonden, hebben er volgens Judt toe geleid
dat de jongste generatie geen doelen meer heeft.
Of het moet de zelfverrijking zijn die tegenwoordig maatschappelijk aanvaard, zelfs toegejuicht
wordt. In de Westerse wereld heerst de individuele rijkdom, terwijl de inkomensverschillen nog
steeds groeien. De zelfvoldaanheid van de babyboomgeneratie verklaart waarom de aandacht
voor het gemeenschappelijk belang, zowel op
internationaal als op landelijk niveau, is verslapt.
De vrije markt zal nooit in staat zijn de sociale
voorzieningen in stand te houden. Een her-

nieuwd compromis tussen overheidsbemoeienis
en de vrije markt is met andere woorden noodzakelijk om toekomstige generaties dezelfde
hoge levensstandaard te kunnen bieden. Het is
daarom nodig dat wij, welvarende burgers, het
vertrouwen in de politiek hervinden.
Het betoog van Judt is meeslepend, helder en
weldoordacht. Naast zijn kritiek op de vergaande
privatisering van de publieke sector en het
doorgeslagen liberalisme ontkomt de linkerzijde
van de politiek eveneens niet aan een scherpe
veroordeling. Judt koppelt zijn historische kennis aan de actuele sociaaleconomische realiteit.
Een direct antwoord op de sociaaldemocratische
crisis heeft Judt paradoxaal genoeg niet, maar
in zijn pleidooi schuilt
een terugkerende term:
hoop. Waar hebben we
dat eerder gehoord?
Niek Benedictus
Tony Judt, Het land
is moe, uitgeverij
Contact, ¤ 19,95.
ISBN 9789025459093

Ledenblad van de Partij van de Arbeid

7e jaargang • nummer 3 • oktober 2010

Colofon
Rood is het positief/kritische ledenblad van
de-Partij van de Arbeid waarin leden van de
partij centraal staan. Leden worden van harte
uitgenodigd te reageren op de inhoud van Rood
en de redactie van ideeën, suggesties of-kopij
te voorzien. Rood verschijnt vier maal per jaar
en wordt gratis verspreid onder de leden van
de PvdA in een oplage van 56.000-exemplaren.
Niet-leden kunnen een abonnement aanvragen
via de ledenadministratie (ledenadministratie@
pvda.nl of 0900-9553). Rood verschijnt ook in
gesproken vorm voor mensen met een leeshandicap. Info: FNB, tel.: (0486) 486486.
Partij van de Arbeid
Herengracht 54 / Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
0900-9553 (lokaal tarief) / www.pvda.nl
Redactieadres:
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam
rood@pvda.nl
Redactie:
Ottolien van Rossem en Michiel Reijnen
(samenstelling en eindredactie), Jan Schuurman
Hess, Jurjen Fedde Wiersma
Eindredactie:
Roselie Kommers
Art direction en vormgeving:
Studio Pollmann, Amsterdam
Medewerkers aan dit nummer:
Niek Benedictus, Erwin Buter, Job Cohen
(column), Marcel Duyvestijn, Michael
Juffermans (Breinbreker), Sophie van
Oudenaren, Lilianne Ploumen (column), Phillip
van Praag, Maarten van Rossem
Fotograﬁe:
De Beeldredaktie, Lex Draijer, Hollandse
Hoogte, Tessa Postuma de Boer
Cartoon:
Peter Pontiac, Amsterdam
Illustratie:
Moker Ontwerp, Amsterdam
Lithograﬁe:
Graﬁmedia Amsterdam
Drukwerk:
vdbj_ print support, Bloemendaal
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Gedoogakkoord
Na zeven weken onderhandelen ligt daar een regeer- en een gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV. Nee, dat zijn geen teksten waar wij de
vingers bij aﬂikken, helemaal niet. Kijk wat er staat over migratie. De hele
geur die uit dat hoofdstuk opstijgt, is er een van: moslims moeten niet in
dit land willen wonen, en we gaan het ze zo moeilijk mogelijk maken om
hier te komen. Op tal van punten moeten Europese afspraken worden
herzien om dat mogelijk te maken. En of deze voorstellen nu wel of niet
werkelijkheid worden, zo wordt dit denken gelegitimeerd. De tweedeling
die dat verder in onze samenleving teweeg brengt, is precies wat wij niet
willen. Beoordeel mensen op hun toekomst en niet op hun afkomst, zegt
het regeerakkoord. Nou, zo gebeurt precies het tegendeel. Dat is wat de
PVV wil, en waar die partij alle gelegenheid krijgt om dat luid en duidelijk
te verkondigen. Wel de macht, niet de verantwoordelijkheid. En VVD en
CDA stellen zich daar achter. Dat is de kern waarom dit kabinet er niet had
moeten komen.
En dan de bezuinigingen. Ja, die zijn nodig, al kan je discussiëren over
de omvang ervan. Maar het gaat om de keuzes die gemaakt worden. En
daar zitten keuzes bij die ik nooit gemaakt zou hebben. Gewone mensen
betalen het gelag, niet de banken, niet degenen die het al goed hebben.
Wel huurverhoging, geen beperking van hypotheekrente-aftrek, afschafﬁng

van kindertoeslagen, enorme beperking van de zorgtoeslag, forse eigen
bijdragen in de jeugdzorg. De bijstand, de Wajong, de WSW, de jeugdhulp.
Waarom moet een jongere die echt hulp nodig heeft, daar 3000 euro voor
betalen? En wie heeft daar last van als hij dat niet kan betalen en dus niet
geholpen wordt? Niet alleen hij, maar de hele samenleving. Zo wordt het
paard achter de wagen gespannen.
Het zijn maatregelen die niet helpen, maar juist tegenwerken als mensen
willen meedoen in de samenleving, als mensen die hun baan kwijt zijn,
weer aan het werk willen. En dat is extra nodig, want door dit regeerakkoord
komen er zo’n 110.000 extra werklozen. En dan maar zeggen dat VVD en
CDA veel van hun verkiezingsprogramma herkennen in dit akkoord.
Nee, ik had het graag anders aangepakt. Nederland door de crisis heen
helpen met verstandig en eerlijk bezuinigen, door mensen te laten merken
hoe belangrijk het is dat zij er allemaal bijhoren en meedoen en daar ook
in te investeren, door de woningmarkt te hervormen (niet alleen de huren,
maar ook de koopwoningen), door de economie serieus te vergroenen en
door te investeren in onderwijs en innovatie. Dat blijft onze opdracht, ook
in de oppositie!

De volgende Rood verschijnt in december

Job Cohen

