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linkse hobby

Toen Raf Daenen in 1984 met zijn vrouw in een natuur-
reservaat in Noord-Brabant ging wonen, namen ze 
drie schapen. En vanaf dat moment ontstond bij hem

een passie voor het houden van de evenhoevige dieren. De 
zorg voor dier en omgeving zit de boerenzoon in zijn bloed,
vol enthousiasme praat hij over zijn mens- en diervriendelijke
veehouderij. Vanachter zijn keukenraam kijkt Daenen uit op 
de schitterende plek waar zijn lievelingsdieren lopen. ‘Ik bied
ze niet alleen rust en veel ruimte, maar zorg ook dat ze tegen
weer en wind beschermd blijven. Niet al te lang geleden heb 
ik zelf met tweedehands materiaal een schuilhut vernieuwd,
zodat ze er ook deze winter weer warmpjes bij zitten.’ Op de
veehouderij kan iedereen leren over de cyclus van het leven

die Daenen als schapenhouder van zo dichtbij meemaakt. ‘Ik
ontkom natuurlijk niet aan harde confrontaties zoals doodge-
boren lammeren, maar hard is ook mooi.’ Op die manier leren 
zijn kinderen over de vergankelijkheid van het leven en leert
hij zelf het leven te nemen zoals het komt. Hij kan het scha-
penhouden iedereen aanraden. ‘Tegenover de harde kant van
het schapenhoeden staan vooral hele mooie momenten, zoals 
het ter wereld brengen van lammeren en het leven in de natuur 
met de dagelijkse momenten van bezinning.’ Hoewel Daenen
hulp krijgt van zoon Jan en van een vriend uit de buurt met
veel verstand van schapen, doet hij het meeste werk toch echt 
zelf. De meerderheid van de lammeren verkoopt hij. ‘Maar de
mooiste houd ik zelf.’

‘Ze zitten er warmpjes bij’

Raf Daenen is niet alleen 
fractievoorzitter van de 
PvdA in Oirschot en auteur 
van het boek Perspectief 
op een maatschappij in 
crisis: samen leren, samen 
werken en samen leven, hij 
is ook schapenhouder. Elke 
dag begint en eindigt hij 
met een wandeling tussen 
zijn tien schapen.

Tekst Anne Moes
Foto De Beeldredaktie 
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Eind november presenteerde een werkgroep van de WBS een lange-
termijnvisie op gezondheidszorg. Deze zorgnota, waaraan onder ande-
ren Jet Bussemaker en Martin van Rijn hun medewerking verleenden, 
vormt een sociaaldemocratisch houvast voor de komende jaren en zal 
als leidraad dienen voor volgende verkiezingsprogramma’s. Lees de hele 
nota op www.pvda.nl/zorgnota.

Kim Putters (l) overhandigt de zorgnota aan Martin van Rijn

Zorgnota gelanceerd
Het vernieuwde netwerk PvdA Duurzaam - tot voor 
kort de Landelijke Werkgroep Milieu, Energie en 
Economie (LME) - wil een partijbrede discussie star-
ten over de rol die duurzaamheid moet spelen bin-
nen de PvdA. Voorzitter Rolf Steenwinkel: ‘Er moet 
op het gebied van duurzaamheid nog veel gebeuren. 
Ik mis bijvoorbeeld ideeën over een groene en soli-
daire economie en internationale samenwerking 
op dit vlak. We willen ook afdelingen helpen met 
nadenken over duurzaamheid op lokaal niveau. En 
we slaan de handen ineen met de WBS om na te den-
ken over wat de waarde van duurzaamheid kan zijn 
voor de PvdA.’ Waar de LME vooral een netwerk van 
energie-professionals was, wil PvdA Duurzaam een 
inspirerend en dynamisch netwerk zijn voor alle den-
kers en doeners op het gebied van duurzaamheid. 
In het nieuwe bestuur zijn ook de Jonge Socialisten 
vertegenwoordigd. PvdA Duurzaam zal zich ook 
blijven richten op kennisontwikkeling, politieke 
beïnvloeding van Kamerleden, het congres en het 
partijbestuur. Meer weten? Kijk op pvdaduurzaam.nl 
of facebook.com/pvdaduurzaam.

PvdA Duurzaam
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nieuws uit de partij

Heeft u ook nieuws 
vanuit uw afdeling 
dat interessant kan 
zijn voor het hele 
land? Mail het ons dan: 
rood@pvda.nl

In zijn goed gedocumenteerde 
studie schetst Bertus Mulder, 
voorzitter van de werkgroep 
Arbeid van de Wiardi Beckman 
Stichting, hoe de sociaaldemo-
craten het thema arbeid en de
relatie met de vakbonden stap 
voor stap uit het oog verloren en
veronachtzaamden. Dit doet hij 
aan de hand van vijf portretten 
van vooraanstaande sociaalde-
mocraten. Nu de PvdA opnieuw 
deel uitmaakt van het kabinet en
moet samenwerken met de VVD
is Het hart van de sociaaldemocratie
een noodzakelijk kompas in de
boekenkast van iedere sociaalde-
mocraat.

Het hart van
de sociaal-
democratie,
WBS, € 23,-
(incl. ver-
zendkosten), 
mail naar: 
info@wbs.nl.

Noodzakelijk 
kompas

V.l.n.r.: Lilianne 
Ploumen (minister 
van Ontwikkelings-
samenwerking), 
Eberhard van der 
Laan (burgemeester 
Amsterdam), Sekai 
Holland (minister van 
Nationale Verzoening, 
Zimbabwe).

Rechts: Dansgroep 
Forêt Sacrée Obouibé 
opent op feestelijke 
wijze de Afrikadag in 
Paradiso.

AFRIKADAG 2012 Op 17 november vond in Paradiso, debatcentrum De Balie en het Barlaeus Lyceum in Amsterdam
de Afrikadag plaats. Organisator Evert Vermeer Stichting wist voor het grootste evenement op het gebied van Afrika en 
internationale samenwerking talloze nationale en internationale gasten van naam te strikken.

Met ingang van 1 ja-
nuari 2013 wordt de
ledencontributie met 
2 procent verhoogd. Dat
heeft het partijbestuur 
besloten. Wanneer u per
automatische incasso of 
acceptgiro betaalt, hoeft
u niets te doen. Wanneer
u via een automatische
overschrijving betaalt, 
past u dan alstublieft
het bedrag aan. Als u
bezwaar heeft, kunt u 
contact opnemen met: 
ledenadministratie@
pvda.nl of 0900 9553 
(lokaal tarief).

Contributie 
2013

De winnares van de Politieke Kennisquiz uit 12, het eenmalige 
PvdA-verkiezingsmagazine, bezocht in gezelschap van Tanja -
Jadnanansing Prinsjesdag. Uit de tientallen foutloze inzendin-
gen rolde de 18-jarige scholiere Monica de Paus uit Oegstgeest
als winnaar uit de bus. Monica: ‘Op de publieke tribune in de
Ridderzaal zat ik achter een lange man, waardoor ik de koningin
bijna niet kon zien. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik 
ben een hele ervaring rijker!’ De redactie van 12 bedankt alle 
deelnemers voor hun inzending.

Prinsjesdag met
Tanja Jadnanansing
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van de voorzitter

 De afgelopen maanden is er veel gebeurd. 
Velen van jullie hebben bergen werk verzet
en als resultaat daarvan zitten we als tweede
partij van Nederland in het nieuwe kabinet. 

Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart voor 
jullie inzet!
Maar zoals de titel van mijn stukje al aangeeft, we moe-
ten aan de bak. Het klinkt misschien een beetje cru, 
maar zo’n prachtige campagne voeren met meer dan 
een miljoen kiezerscontacten is pas het begin geweest 
van onze uitdaging. Dat sterkere en socialere Nederland 
komt er pas echt wanneer we nu stevig doorgaan op de 
ingeslagen weg.
Dat is dan ook de uitdaging die voor ons ligt. Iets meer
dan een jaar geleden presenteerde ik in de voorzit-
terscampagne mijn plan voor de PvdA. Daaruit wil ik
twee doelen lichten: ‘Een partij tussen de mensen’ en
‘Herkenbaar in het land’. Zeker in een tijd waarin we deel
uitmaken van een coalitie, is het belangrijk dat we ons 
hiervoor blijven inzetten.
Alleen wanneer we ons oor te luister leggen bij de men-
sen in onze buurten, dorpen en steden, komen we erach-
ter hoe onze plannen uitpakken. Want goede bedoe-
lingen alleen zijn niet voldoende als onze plannen de
problemen niet aanpakken. En de praktijk van de straat 
komt lang niet altijd overeen met de tekentafel van de
theorie. Daarom moeten we als partij open blijven staan
voor kritiek van de mensen om wie het ons gaat.
Naast onze deelname aan het kabinet blijven we natuur-
lijk ons eigen rode geluid brengen. Zoals ik al zei op het
congres: we doen het met de blauwen, maar we worden 
niet paars. We blijven rood. We houden onze fractie en
onze bewindspersonen scherp in de gaten. En zo hoort
het ook.
Meer dan ooit is het belangrijk om vooruit te durven
kijken. Met een project als Van Waarde van de Wiardi
Beckman Stichting bijvoorbeeld. Onder voorzitter-
schap van Kees Schuyt leidt dit project tot een
resolutie over de koers van de partij, voor te 
leggen aan het congres in april. Daarnaast
is de Commissie-Melkert hard aan het 
werk met een plan om linksom uit de crisis
te komen. Permanent debat leidt tot een
herkenbare sociaaldemocratische koers
en scherpt ons voor de politiek van 
alledag.
Rest mij jullie nog eenmaal te 
danken voor alle inzet in 2012.
Ik wens jullie allemaal een
prachtig en rood 2013 toe!

Hans Spekman
voorzitter@pvda.nl

Nu het zware werk

Europadebatten
Met het oog op de Europese verkiezingen in 2014 en de wens om met
een inspirerend verkiezingsprogramma te komen, wil het Internationaal 
Secretariaat in 2013 op zo veel mogelijk plekken in Nederland het debat 
over Europa voeren. Zo kan de programmacommissie voor de Europese
verkiezingen van ideeën uit het hele land voorzien worden. We roepen 
leden en sympathisanten van de PvdA op zelf een debat te organiseren in
hun eigen buurt, in de periode van maart tot en met april. De debatten
worden gecombineerd met een landelijke canvaszaterdag. Het partijbu-
reau zorgt voor ondersteuning in de vorm van informatie, fl yers en fi lmpjes
en de aanwezigheid van Tweede Kamerleden en Europarlementariërs.
De debattenreeks wordt op 11 mei afgesloten met een swingend Europa-
festival, waar we de resultaten van de lokale debatten aan de programma-
commissie zullen overhandigen. Wilt u een debat over Europa organise-
ren? Laat het ons nu alvast weten via is@pvda.nl.

Na bijna zes jaar nam Gerdi Ver-
beet afscheid als voorzitter van de 
Tweede Kamer. Na haar afscheid 
werd ze geridderd door koningin 
Beatrix en trad ze toe tot de Orde 
van Oranje Nassau. Tevens nam 
de Tweede Kamerfractie afscheid 
van Nebahat Albayrak, Sharon 
Dijksma, Eeke van der Veen, Pau-
line Smeets, Metin Çelik en Jeroen 
de Lange.
Ter gelegenheid van het afscheid 
van Verbeet verloot de redactie drie 
exemplaren van haar boek Vertrou-
wen is goed, maar begrijpen is beter. 
Mail  naar redactie@pvda.nl of stuur 
een kaartje naar PvdA, Postbus 
1310, 1000 BH, Amsterdam o.v.v. 
‘Redactie’.

Afscheid 
Gerdi Verbeet

Wat vinden sociaaldemocraten van
waarde? Staan onze waarden onder
druk? Zo ja, wat kunnen wij hieraan
doen? Met het Van Waarde-traject 
willen de WBS en het Partijbestuur 
een sociaaldemocratische visie voor
de 21e eeuw neerzetten. Juist nu de
PvdA regeringsverantwoordelijk-
heid neemt, is het van belang dat 
het debat binnen de partij gevoerd
blijft worden. In het Van Waarde-
traject worden idealen vertaald
naar vraagstukken van deze tijd. 
Rond enkele onderwerpen, zoals de
pensioenen, vinden op de website 
van de WBS debatten plaats. 

U kunt hieraan zelf een bijdrage
leveren. Ga hiervoor naar
www.wbs.nl/platform.

Discussieer 
online mee over
‘Van Waarde’



Geen  waterige 
compromissen

interview

6 rood DECEMBER 2012



DECEMBER 2012 rood 7

Hij was net begonnen met een nieuwe stage op het jongerenloket van de
Sociale Dienst in Rotterdam, toen Job Cohen aftrad. Wat dacht het Kamerlid
Diederik Samsom toen over de kansen van zijn partij? Had hij ook maar enig 
vermoeden van de hectiek die zijn leven ging beheersen? Diederik Samsom
over ‘de rollercoaster’ waarin hij daarna belandde.
Tekst Michiel Zonneveld Foto’s Tessa Posthuma de Boer

het onder andere omdat ik vind dat je hier in Den
Haag wel over problemen kunt praten, maar dat je pas
echt de impact ervan voelt als je er zelf dagelijks mee 
wordt geconfronteerd. En wat zeker ook meespeelde,
is het gevoel dat het hier in Den Haag op een dood
spoor zat.’

Hoe bedoelt u dat? ‘Niet dat de PvdA of ik persoonlijk 
op een dood spoor zaten hoor. Maar wel dat de 
politieke constellatie van dien aard was, dat ik
mijn energie elders kwijt moest zien te raken. De 
meerwaarde van mijn werk hier was gewoon even 
minder. Initiatieven liepen stuk op de meerderheid
van VVD, CDA en PVV. Ik wilde me daarom als 
politicus buiten Den Haag verbeteren. Ik zou daarom
met een nieuwe stage beginnen. Op het Jongerenloket 
van de Sociale Dienst in de gemeente Rotterdam.
Als ergens de heftigheid van de samenleving tegen de
muren spat, dan is het daar wel. Je werkt met jongeren 
die niet alleen geen geld hebben, maar ook geen huis.
Ik zat daar elke maandag. Het leverde enorm veel
inspiratie op. Helaas heb ik het nog geen drie maanden
kunnen doen.’

Want toen trad Job Cohen terug? ‘Ik zat bij de Sociale 
Dienst, toen ik een telefoontje van de fractiesecretaris 
kreeg met de mededeling dat Cohen een kwartier later
een persconferentie zou geven. Daarop heb ik meteen
mijn spullen gepakt. Zei tegen mijn collega’s: “Ik moet 
nu toch echt even naar Den Haag. Jullie lezen straks 
op internet wel wat er aan de hand is.”’

Dacht u op de weg van Rotterdam naar Den Haag al: ik 
ga me kandidaat stellen als opvolger?  ‘Op dat moment
wist ik nog niet precies wat Cohen ging meedelen. 

en jaar geleden? Het is niet gemakkelijk
om precies alles weer terug te halen,’
begint Samsom. ‘Ik heb soms het gevoel 
dat ik sinds het aftreden van Job Cohen 
met een rollercoaster ben meegevoerd:

de strijd om het partijleiderschap, de val van het kabi-
net, het lente-akkoord, de campagne, de verkiezingen,
de formatie en daarna de discussie over de inkomens-
afhankelijke premies in de gezondheidszorg. Soms lijkt 
het of ik in plaats van een jaar, er tien heb beleefd.’ In 
elk geval heeft hij zichzelf toen geen moment voorge-
steld dat hij nu hier in de kamer van de fractievoorzit-
ter zou zitten. Als leider van een regeringspartij nog 
wel. Die samen met de VVD een coalitie vormt. 
‘De Algemene Beschouwingen waren toen net
geweest,’ memoreert Samsom. ‘We koesterden als
PvdA-fractie wel al een stille hoop dat de coalitie met
de PVV het zwaarder zou krijgen. Mark Rutte kwam 
in de loop van 2011 in de discussies over de toekomst
van Europa meer en meer in een spagaat te staan. Aan
de ene kant moest hij in Brussel steeds meer stappen 
voorwaarts zetten om de Eurocrisis te bezweren. Aan 
de andere kant had hij te maken met de PVV, waarvan 
hij vooral stil moest blijven staan en nee zeggen. We 
wisten verder dat het tekort op de begroting dreigde
op te lopen tot boven de kritische grens van 2,8 pro-
cent en er dus over bezuinigingen gesproken zou wor-
den. Maar ik verwachtte absoluut niet dat het kabinet 
zo snel zou vallen. Zelf was ik bezig met het afronden
van het werk dat ik een jaar lang als straatcoach in
Amsterdam had gedaan.’

Achteraf zou je haast denken: die was met het oog op 
zijn toekomst bezig zijn street credibility op te bouwen?
(lachend) ‘Nou daarvoor was het niet bedoeld. Ik deed

‘E
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‘Het echte probleem zit in 
Zuid-Europa. Daar wordt 
te veel bezuinigd’

Bovendien werd pas later besloten op
welke manier zijn opvolger gekozen 
ging worden. Maar ik had in de periode
daarvoor wel al besloten dat ik voor de
volgende Kamerverkiezingen serieus zou
overwegen me kandidaat te stellen. Alleen
dacht ik dat het nog wel even zou duren
voor het zover was.’

Cohen had voor zijn aftreden toch nooit 
gezegd niet meer voor het lijsttrekkerschap 
beschikbaar te zijn? ‘Zo gaat het in een
partijdemocratie. Je kan je gewoon
kandidaat stellen.’

Net als Tofik Dibi bij GroenLinks bedoelt u? 
‘Je moet bij zo’n stap wel altijd goed de 
voors en tegens tegenover elkaar afwegen.
Ik zei daarom dat ik had besloten te over-rr
wegen me kandidaat te stellen. Niet voor
niets formuleerde ik dat zo.’

Hebben de debatten met de andere 
kandidaat-fractievoorzitters u uiteindelijk 
geholpen in de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen? ‘Ik zal u eens wat 
zeggen: democratie werkt! Zo’n campagne
waarin je de leden avond na avond moet 
overtuigen, maakt je sterker. Je leert nog 
beter je verhaal te vertellen, wat je moet
aanscherpen, wat in een zaal met leden 
resoneert. Je kunt dat soort dingen wel
allemaal voor de spiegel oefenen, maar je 
leert een miljoen keer meer als het om het 
echie gaat. Kort daarop viel het kabinet. Ik
ben eigenlijk vanaf het aftreden van Job 
Cohen in de campagne-modus gebleven.’

Wat kon er bij u nog beter? ‘Alles! Een
verhaal vertellen kon ik wel. Dat had 
ik veel gedaan. Maar ze overtuigen dat 
ze ook op jou, of op jouw partij konden
stemmen is nog iets anders.’

Toch is het winnen van een ledenraadple-
ging nog iets heel anders dan het winnen 
van Tweede Kamerverkiezingen. Was u niet 
pessimistisch? De PvdA stond op 15 zetels. 
‘Nee, want het vreemde was dat het op
straat niet voelde alsof we op 15 zetels
stonden. Ik merkte tijdens de gesprek-kk
ken op straat dat mensen ons een kans
gaven. Dat was een heel verschil met de 
campagne van 2002, het jaar van Fortuyn.
Toen werd je met ongelooflijk veel woede
geconfronteerd. Terwijl we in de peilingen
hoger stonden.’

Bedoelt u dan dat peilingen nooit kloppen?
‘Wat klopte was dat een deel van onze
potentiële aanhang overwoog om niet, of 
op een andere partij te stemmen. Maar 
een opiniepeiler als Maurice de Hond 
registreert de emotie van het moment.
De vernislaag. Als je langer met mensen 
sprak, merkte je dat ze ons een kans wil-
den geven. Dat maakt die gesprekken
nuttig. Want je leert meteen ook waar de 
weerstand bij kiezers zit en hoe je ze kan 
overtuigen. Ik zoek daarom tijdens werk-kk
bezoeken ook de mensen op, van wie ik
vermoed dat ze niet van plan zijn PvdA te 
stemmen. Inmiddels heb ik daarvoor een 
goede radar ontwikkeld.
Ik had bijvoorbeeld veel aan de discussie
die ik op straat over Europa voerde. In alle
gesprekken ging het daarover. Volgens de
opiniepeilers zou je zo ongeveer politiek 
zelfmoord plegen als je je bereid toonde
nog een cent aan Griekenland te geven.
Maar ik voelde dus iets anders. De basale 
woede over de “luie Grieken en Zuid 
Europeanen, die ons geld opmaakten”,
was er zeker. Tegelijkertijd realiseerden de
mensen zich dat alleen nee zeggen geen 
oplossing biedt. Dat in een deel van de
Spaanse schulden ons pensioengeld zit, 
en we dat dus kwijt zijn als we Spanje niet 
helpen. Dat eerlijke verhaal sloeg bij de 
verkiezingen aan.’ 

En voor u het wist, onderhandelde u met 
de VVD. ‘Het leek me vorig jaar niet voor
de hand liggen dat we nu met de VVD
zouden regeren, en nog wel alléén met 
de VVD. Ook heel lang daarna niet. We 
hebben ons al die tijd door de peilingen 
gek laten maken met het idee dat je vijf 
partijen nodig had om een meerderheid te
halen. In elk geval ging ik er vanuit dat het
met minimaal drie partijen moest. Dat 
PvdA en VVD samen 79 zetels zouden
halen, was een grote verrassing.’

Hadden jullie het succes van Paars I in het 
hoofd, toen jullie besloten bij de formatie 

niet in de eerste plaats compromissen te 
sluiten, maar standpunten uit de ruilen. 
Waarbij de ene partij op het ene punt 
gelijk krijgt en de andere partij op het 
andere? ‘Ik vind alle vergelijkingen niet
opgaan. Paars I werd mede gedragen 
door een D66-agenda. Het voerde op
het verlangen om een keer zonder het
CDA te regeren en de wens om een aantal
immateriële punten te regelen. Nu staan
er heel andere problemen op de agenda. 
Indertijd was de woningmarkt geen 
issue, moest het debat over integratie
en immigratie nog beginnen, had bijna 
niemand het over Europa. En er zijn veel
ruigere economische omstandigheden. 
We staan nu aan het begin van een heel
nieuw economisch tijdperk. De jaren dat 
we op een groei van drie of meer procent
kunnen rekenen zijn voorbij. Vergeet het
maar!’

Is het regeerakkoord dan niet te veel een 
opsomming van maatregelen? Directeur 
Monika Sie van de Wiardi Beckman 
Stichting vindt het bijvoorbeeld te veel 
haastwerk. Het kabinet zou minder weer-
stand oproepen als ze een gedeeld verhaal 
had, zei ze in het dagblad Trouw. Een visie. 
Het kabinet wordt ook technocratisch 
genoemd. ‘Die kritiek is te gemakke-
lijk. We hebben als coalitie juist wel een 
gemeenschappelijk verhaal. Namelijk
dat we vooruitgang weer mogelijk willen
maken. De reden dat we besloten uit te 
ruilen, is dat de problemen zo groot zijn
dat we moeten doorpakken. De oplos-
sing voor de huidige problemen bereik 
je niet met waterige compromissen. Nog 
erger zou het zijn geweest, als weer eens
was afgesproken vooral niets te doen wat
slecht bij een van de achterbannen ligt. 
We moeten op dossiers als de economie,
pensioenen, de volksgezondheid en de
woningmarkt tien jaar stilstand inhalen.
Daarmee gaan we een nieuw fundament
leggen onder een sterke economie.
Daarvoor nemen we harde maatregelen



DECEMBER 2012 rood 9

en dat roept verzet op. Daar zullen wij als
PvdA ook nog mee te maken krijgen.’

De PvdA bekritiseerde het vorige kabinet, 
omdat het de economie kapot bezuinigde. 
Hoe legt u uit dat u nu verantwoordelijk 
bent voor een extra pakket bezuinigingen?  
‘De komende vijf jaar geven we, ondanks
alle bezuinigingen, als overheid, 40 mil-
jard euro meer uit dan we aan belastingen 
binnenkrijgen. Dat is een vorm van de
economie stimuleren waar Keynes de 
champagne voor had opengetrokken. De
zorguitgaven lopen ondanks alle maatre-
gelen met miljarden op. Voor het onder-
wijs trekken we extra geld uit. En door 
de crisis zullen helaas ook de kosten van 
de sociale zekerheid groeien. Duitsland 

stimuleert minder. Toch hebben die ook
een tekort op de begroting. Daarmee zeg 
ik niet dat al die economen ongelijk heb-
ben. Maar het echte probleem zit in Zuid-
Europa. Daar wordt te veel bezuinigd.’

Toch juist omdat het moet van landen als 
Duitsland en Nederland? ‘Ik verwacht dat 
dat gaat veranderen. Er is aangedrongen
op die harde bezuinigingen, omdat 
we er onvoldoende op vertrouwden
dat de regeringen in Griekenland en 
Zuid-Europa bereid en in staat waren
structurele hervormingen door te voeren. 
De bonnenboekjes kon je namelijk wel 
controleren. Waar we in Europa over gaan 
praten, is over maatregelen waardoor
dat vertrouwen wel wordt gevestigd. Als 

‘Ik denk dat de kans kleiner 
is geworden dat we in een 
diepe crisis belanden’

dat er is, kan je landen als Griekenland,
Spanje, Portugal en Italië meer ruimte
geven. Ze zullen dan nog steeds harde
maatregelen moeten nemen. Maar ze
krijgen dan wel de kans hun economie te 
versterken en hun begroting ook voor de
lange termijn op orde te brengen.’

Welke risico’s ziet u voor deze 
kabinetsperiode? ‘Toen een journalist dat
in de jaren vijftig aan de toenmalige Britse
conservatieve premier Harold Macmillan
vroeg, antwoordde hij met: “Events, dear 
boy, events.” Hij doelde daarmee op de
onvoorspelbaarheid waarmee je te maken 
krijgt. Die is inmiddels alleen maar 
toegenomen. We weten niet wat er met de 
economie en met Europa gaat gebeuren,
hoewel ik denk dat de kans kleiner is
geworden dat we in een diepe crisis 
belanden. Ik verwacht in elk geval geen 
incidenten meer rond kwesties als wel of 
niet handen schudden door een imam, of 
een crisis zoals die rond Ayaan Hirsi Ali.
De problemen zijn te groot om ons door
dergelijke kwesties te laten afleiden.’
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Even voorstellen:
onze bewindslieden

Zes PvdA-ministers en vier PvdA-staatssecretarissen 
telt het kabinet Rutte-Asscher. Rood stelt ze voor.d

vicepremier en minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid

minister van Binnenlandse Zaken  en Koninkrijksrelaties

Lodewijk Asscher

Ronald Plasterk

Vorige baan: ‘Ik ben ruim zes jaar wet-
houder en politiek leider van de PvdA 
in Amsterdam geweest. De laatste 
paar jaar zaten Financiën, Onderwijs 
& Jeugd in mijn takenpakket. Daar-rr
naast was ik verantwoordelijk voor 
het Coalitieproject 1012, waarmee we 
de criminaliteit op de Wallen wilden
terugdringen. Het was een geweldige
baan, omdat je letterlijk door je werk 
heen fietste.’
Wat motiveert je in de politiek? ‘Het 
idee dat je iets kunt veranderen in het
dagelijks leven van mensen. Dat de po-
litiek van waarde kan zijn. Mijn ouders 
zijn daarin heel belangrijk geweest. Zij 
leerden mij van jongs af aan dat het 
uitmaakt welke keuzes je maakt. Het is

prachtig die verandering in de praktijk 
te zien. In Amsterdam zag ik hoe scho-
len vooruitgingen en de kinderen beter
onderwijs kregen. Dat is een enorme
motivatie.’
Ambitie? ‘Een nieuwe vloer leggen
onder de verzorgingsstaat. Om te 
voorkomen dat mensen in deze moei-
lijke tijd door het ijs zakken. Ik wil de 
veramerikanisering van de arbeids-
markt tegengaan. Een einde maken aan
het onrecht dat werknemers worden 
ontslagen en vervolgens als flexwerker 
worden teruggehaald tegen een lager
salaris en met minder rechten. Je moet
een eerlijke kans krijgen je brood te
verdienen. Ik wil graag het verschil ma-
ken in het dagelijks leven van mensen.’

Vorige baan: ‘Tweede Kamerlid. Daar-
voor was ik hoogleraar in de Biologie en
minister van Onderwijs.’
Inspiratiebron: ‘Mijn vader’
Ambitie: ‘In Nederland besteden we bijna 
de helft van ons inkomen in de publieke 
sector. Als minister van Binnenlandse
Zaken wil ik zorgen dat ons bestuur de
beste diensten levert, voor een kleiner

budget. We willen minder bestuurlijke
drukte en rompslomp. En ten slotte 
moet de publieke sector democratisch 
zijn. Een sterke publieke sector is voor 
de sociaaldemocratie cruciaal.’
Wat gaat u nu anders en wat precies het-
zelfde doen? ‘We gaan dit keer vierenhalf 
jaar regeren en het land sterker en socia-
ler uit de crisis helpen.’

de pvda in de regering
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minister van Financiën

minister voor Buitenlandse Handel  
en Ontwikkelingssamenwerking

Jeroen Dijsselbloem

Lilianne Ploumen

Vorige baan: ‘Tweede Kamerlid,
woordvoerder onderwijs, en vice-
fractievoorzitter van de PvdA.’
Inspiratiebron: ‘Wiardi Beckman. 
Omdat hij een van de grote ver-rr
nieuwers van de sociaaldemocratie
was in de periode voor de oorlog, 
een van de grondleggers van de 
moderne sociaaldemocratie in
Nederland.’
Ambitie: ‘Als minister van Financiën 
wil ik me richten op drie thema’s: 
de financiën op orde brengen door 
een solide begrotingsbeleid, de 

financiële sector hervormen zodat
deze dienstbaar is aan het publieke
belang en binnen Europa samen
optrekken met andere landen om
de financiële crisis zo goed moge-
lijk te bestrijden.’
Wat kunnen we leren van een 
Kamerlid? ‘Als volksvertegenwoor-
diger ontwikkel je een goed gevoel 
voor wat er speelt in de samenle-
ving. Dat komt goed van pas om 
mijn politieke idealen en mijn doe-
len als minister te verwezenlijken.’

Vorige baan: ‘Partijvoorzitter. In de
tussenliggende maanden zat ik in
de raad van toezicht van Stop Aids 
Now! En in de raad van toezicht
van Giro 555 was ik debatvoorzit-tt
ter en gastspreker op een aantal 
conferenties.’
Inspiratiebron: ‘Mijn armband. Die
kreeg ik in het voorjaar van 2007
van een vrouw die lid was van de
Hamerstam, een minderheid in
Zuid-Ethiopië. Ondanks dat het
daar voor ons bijna onmogelijk was 
met vrouwen te praten, lukte het
toch. Ik was toen nog directeur 
van Cordaid. De vrouwen daar
dragen hun bezit in dunne gouden
armbanden om hun polsen. De 
vrouw die mij een van haar arm-
banden gaf, onderging dagelijks het 
lot van de vrouwen uit deze regio:
mishandeling en uitbuiting. Ze had

een opdracht: vergeet ons niet en
laat het slaan stoppen. De armband
draag ik elke dag.’
Ambitie: ‘Ik wil dat hulp en handel
elkaar in de toekomst gaan verster-rr
ken in plaats van tegenwerken. Bui-
tenlandse handel betekent binnen-
landse banen. Daar kunnen we er in 
deze tijd niet genoeg van hebben. 
En dat geldt ook voor andere lan-
den. Duurzame economische groei
gunnen we niet alleen Nederland, 
maar ook de rest van de wereld.’
Wat kan Nederland leren van de rest
van de wereld? ‘Wij zijn een klein
land, dat te vaak denkt het beter
te weten voor een ander. Ik heb 
me voorgenomen om me tijdens
mijn buitenlandse reizen niet op te 
stellen als een betweter, maar om 
juist te luisteren naar en te leren van 
anderen.’
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minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Jet Bussemaker

de pvda in de regering

Inspiratie: ‘Ik word geïnspireerd door leraren 
voor de klas: zij bepalen uiteindelijk de
kwaliteit van het onderwijs. Wij moeten hun 
de kans geven die taak zo goed mogelijk uit
te voeren. Dat is geen vrijblijvende opdracht:
dat betekent soms ruimte creëren, kaders
stellen, kritisch aanspreken en met elkaar
van gedachten wisselen hoe we het Neder-rr
landse onderwijs van goed naar excellent
brengen.
Mijn klasselerares en lerares Nederlands op
de middelbare school Lidie Cohen (inder-rr
daad, de vrouw van Job Cohen) heeft mij erg 
gestimuleerd. Zij leerde mij kritisch denken,
eigen keuzes maken, en hoe je een betoog 
logisch opbouwt. Daar heb ik mijn hele 
leven al plezier van.’
Ambitie? ‘Het Nederlands onderwijs is goed,
we mogen daar trots op zijn.  Maar het kan
nog beter: we moeten van goed onderwijs
naar excellent onderwijs. Ik wil me daar

voor inzetten. Gelukkig kan dat, omdat we 
onderwijs ontzien bij de bezuinigingen. We
kunnen investeren in leraren, opleidingen 
en vakmanschap van mbo’ers. Maar dat kan
ik niet alleen, ik vraag daarvoor ook een
bijdrage van leerlingen/studenten, leraren en
ouders. Daarnaast wil ik laten zien hoe bete-
kenisvol cultuur is, ook in een tijd van weinig 
geld. Kunst en cultuur verwarren, ontroeren,
verbinden en confronteren. Dat is iets om te
koesteren.’
Wat gaat u nu anders doen en wat precies 
hetzelfde? ‘Ik was eerder staatssecretaris van
VWS. Ik ga net als toen niet alleen beleid
maken op grond van ambtelijke nota’s en
wensen van lobbygroepen, maar ook of 
vooral op grond van inspirerende voorbeel-
den van onderop uit de praktijk. Anders dan
toen weet ik nu beter hoe een ambtelijke 
organisatie werkt en dat ik geen tijd te ver-rr
liezen heb. Aan de slag dus!’

minister van Buitenlandse Zaken
Frans Timmermans

Vorige baan: ‘Ik was Tweede Kamerlid 
voor de PvdA-fractie en had Buiten-
landse Zaken in mijn portefeuille.’
Inspiratiebron: ‘Het zal voor velen geen 
verrassing zijn dat mijn grootste inspi-
ratiebron mijn politieke vader, Max van 
der Stoel, is. Er is geen Nederlander
die sinds de Tweede Wereldoorlog 
een grotere rol heeft gespeeld in de
internationale diplomatie dan Van der
Stoel. Hij is drager van een belangrijk
deel van ons collectieve gedachtegoed,
van ons geweten, van onze dromen over 
een meer rechtvaardige toekomst met
kansen voor iedereen, ongeacht hun
achtergrond of de omstandigheden
waaronder zij leven. Ik ben de tweede
minister van Buitenlandse Zaken van 
PvdA-huize en voel mij enorm vereerd
dat ik in zijn voetsporen mag treden.’
Ambitie: ‘Het is belangrijk dat de 

positie van Nederland in de wereld ver-rr
sterkt wordt, want onze economische
groei moeten we halen uit de export.
Tegelijkertijd wordt het belangrijk
dat Nederland weer een hoofdrol gaat
spelen in allerlei internationale ontwik-kk
kelingen. Daarbij is het noodzakelijk 
dat de mensenrechten overal ter wereld
bevorderd worden. Dat leidt namelijk 
niet alleen tot verbetering van de levens
van vele miljoenen wereldburgers, het is
ook een bijdrage aan de versterking van 
de rechtsstaat en dus aan internationale 
stabiliteit.’
U bent eerder bewindspersoon geweest,
wat gaat u precies hetzelfde doen? 
‘Ik was eerder staatssecretaris van
Europese Zaken. In mijn nieuwe rol als 
minister van Buitenlandse Zaken valt 
de Europese portefeuille nu ook onder 
mijn hoede. Net als toen ik staatsse-

Vorige baan: Rector van de Hoge-
school van Amsterdam, en lid van het
College van Bestuur van de Universi-
teit van Amsterdam.

cretaris was, zal ik de banden aanhalen met
mijn Europese collega’s, dat is meer dan
noodzakelijk in deze tijd.
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staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Wilma Mansveld

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Martin van Rijn

Vorige baan: ‘CEO van PGGM, een 
pensioenuitvoerder die de pensioe-
nadministratie en het vermogensbe-
heer voor (nu) zes pensioenfondsen 
verzorgt, waarvan de grootste het
pensioenfonds voor de sector Zorg en
Welzijn is, namelijk PFZW.’
Motivatie: ‘Al sinds de jaren ’70 ben 
ik lid van de PvdA, destijds geïnspi-
reerd door Joop den Uyl. Wat mij nu
motiveert, is dat er nu grote hervor-rr
mingen gaan en moeten plaatsvinden
omdat onze samenleving verandert: 
demografie, internationale economie, 
financiële crisis. Juist nu moet de PvdA 
staan tussen mensen met een laag en 
een hoog inkomen, tussen oud en jong, 
tussen ziek en gezond.’

Ambitie: ‘Ik wil eraan bijdragen dat we
de zorg voor oud en jong dichtbij or-rr
ganiseren of, als dat niet dichtbij kan,
in instellingen met een goede kwaliteit
en een menselijke maat. Maar ook
een zorg die houdbaar is, zodat ook 
toekomstige generaties een beschaafde 
zorg kunnen hebben.’
Wat kunnen we van PGGM leren? ‘Ook
in de pensioenwereld is de essentie: so-
lidariteit tussen oud en jong en tussen
generaties. Samen risico’s delen is beter
dan ze in je eentje nemen. Door ver-rr
grijzing staan we bij pensioenen, wo-
nen en zorg voor gemeenschappelijke 
vraagstukken. Het lijkt mij mooi die
meer met elkaar te verbinden.’

Vorige baan: ‘Gedeputeerde in de 
provincie Groningen met de porte-
feuille Economische Zaken (inclusief 
Onderwijs/Arbeidsmarkt en Recreatie/
Toerisme), Energie en Jeugdzorg.’
Wat kunnen we leren van de provincie?
‘In het middenbestuur kijk je regio-
naal en over grenzen heen, samen met 
gemeenten en het Rijk. Bijvoorbeeld bij
Jeugdzorg of Herindeling, onderwerpen 
die niet alleen voor een gemeente, maar
ook voor de  provincie en het Rijk van
belang zijn. In het noorden kijken we 
ook over provinciegrenzen heen. Dat
is niet altijd makkelijk. Maar voor mij
is duidelijk: alleen ga je sneller, maar sa-
men kom je verder. Dus samenwerken, 
elkaar dingen gunnen en meters maken!’
Inspiratiebron: ‘Hans Wijers, een in-
spirerend mens en bestuurder met een 
zakelijke en pragmatische stijl die mij
aansprak. In de jaren negentig was dat
een nieuwe stijl. Helaas vertegenwoor-rr

digde hij niet de partij waar ik mij met
mijn idealen het beste bij thuis voel. Ik
werd lid van de PvdA.’
Ambitie: ‘Ik wil graag een benader-
bare bestuurder zijn: gewone taal en
heldere doelen. Daarbij hoort dat op de 
beleidsterreinen waarvoor ik verant-tt
woordelijk ben (spoor en openbaar 
vervoer, luchtvaart en milieu), ik een 
luisterend oor wil hebben voor ‘het
veld’, de mensen die er verstand van 
hebben en de mensen die ermee te 
maken krijgen. 
Duurzaamheid, klimaat en milieu: 
het is van ons allemaal en gaat wat mij 
betreft verder dan alleen een discussie 
over normen. Openbaar vervoer moet
veilig zijn voor zowel de reiziger als 
voor degenen die er werken, het moet
toegankelijk zijn en de reiziger moet
centraal staan. Luchtvaart is belangrijk
voor onze economie en moet goed wor-rr
den ingepast in de leefomgeving.’



staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jetta Klijnsma

Vorige baan ‘Lid van de Tweede Kamer en 
staatssecretaris van Sociale Zaken.’
Inspiratiebron ‘Ik loop al een tijdje rond bij
de PvdA en heb veel inspirerende collega’s 
meegemaakt. Voor mij steekt Ien Dales toch
wel boven iedereen uit. Een luisterend oor,
kordaat en een groot gevoel voor humor. De
sociaaldemocratie mist haar nog elke dag. Net 
als Ien Dales denk ik niet in wetten, maar in 
mensen. Het is voor mij dan ook wederom
een eer dat ik haar op Sociale Zaken mag op-
volgen. Samen met Lodewijk Asscher zijn wij
de eerste sociaaldemocratische tandem op het
departement sinds Joop den Uyl en Ien Dales
aantraden in 1981.’
Ambitie ‘Het worden geen makkelijk jaren
voor Nederland. Iedereen zal de gevolgen 
van de crisis gaan merken. Juist vanuit Sociale
Zaken kun je de meest kwetsbare groepen

ruggensteunen. Dat zal nog een hele opgave
worden, want we zullen moeten bezuinigen 
op voorzieningen. De opgave is om voldoende 
middelen over te houden voor de meest
kwetsbare groepen. Ik ga hier de komende ja-aa
ren pal voor staan. Alleen gezamenlijk komen
we door de crisis en niet ieder voor zich.’
Wat gaat u nu anders doen en wat hetzelfde?
‘Onder Balkenende IV was de crisis ook al
merkbaar. Ik heb toen samen met Piet Hein
Donner de discussie over de AOW-WW leeftijd 
gevoerd. Het kabinet Rutte-Asscher zal de -
verhoging naar 67 jaar invoeren. Dat zou nooit
op een sociale manier gelukt zijn zonder de
inbreng van de mensen die de gevolgen van 
deze verhoging voelen. Ik ben vast van plan 
om ook in de komende jaren mensen die het
betreft, op te zoeken en draagvlak voor de
soms moeilijke keuzes tot stand te brengen.’

de pvda in de regering
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Diederik Samsom
Khadija Arib
Désirée Bonis
Lea Bouwmeester
Martijn van Dam
Tjeerd van Dekken
Otwin van Dijk
Sjoera Dikkers
Angelien Eijsink
Manon Fokke
Ed Groot
Sultan Günal-Gezer
Mariëtte Hamer
Pierre Heijnen
Myrthe Hilkens
Duco Hoogland
Lutz Jacobi
Tanja Jadnanansing
John Kerstens

Attje Kuiken
Tunahan Kuzu
Marit Maij
Ahmed Marcouch
Mohammed Mohandis
Jacques Monasch
Henk Nijboer
Astrid Oosenbrug
Selçuk Öztürk
Jeroen Recourt
Michiel Servaes
Grace Tanamal
Roos Vermeij
Jan Vos
Mei Li Vos
Albert de Vries
Agnes Wolbert
Loes Ypma
Keklik Yücel

Bij het ter perse gaan van deze uitgave van Rood was nog niet bekend wie de opvolger zou worden d
van Co Verdaas, die op 6 december aftrad als staatssecretaris van Economische Zaken.

Onze 38 Kamerleden
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In de loop van 2010 werd het duidelijk
dat de flat Kleiburg, middenin de
Bijlmermeer, zou worden gesloopt.
Of toch niet? Of toch weer wel? De

bewoners van de 500 woningen leefden
in onduidelijkheid. Velen van hen lukte 
het om snel een nieuwe woning te vinden,
maar tientallen gezinnen leefden maanden-
lang tussen hoop en vrees.
Maaike Arnhem, stadsdeelraadslid in
Amsterdam Zuidoost, werd benaderd door 
twee gezinnen. Zij was eerder betrok-kk
ken bij de herhuisvesting van bewoners 
van de flat Egeldonk, die in 2009 werd
gerenoveerd. ‘Via via hadden mensen van 
Kleiburg gehoord dat de PvdA misschien
ook wat voor hen kon betekenen,’ aldus
Arnhem.

Kleiburg behouden leek al snel niet moge-
lijk, omdat het flatgebouw voor corpo-
ratie Rochdale onrendabel was. Voor de 
gezinnen die er nog woonden, moest er dus
worden gezocht naar andere woningen. De 
gezinnen konden niet overal heen: de wo-
ning moest betaalbaar zijn en groot genoeg 
om erin te kunnen leven. Arnhem besloot 
Rochdale rechtstreeks aan te spreken op
zijn verantwoordelijkheden.

Arnhem: ‘We dienden een motie in tijdens 
de begrotingen opdat het Dagelijks Be-
stuur van het stadsdeel zich in zou zetten 
om Rochdale in beweging te krijgen.’ De 
directeur van Rochdale, René Groten-
dorst, werd uitgenodigd voor de commis-
sievergadering. Maaike Arnhem werkte 

ondertussen aan 25 specifieke casussen
met situaties van bewoners. ‘De nood was
hoog. Ik sprak een alleenstaande vader met
drie kinderen, bij wie Jeugdzorg over de
schouder mee keek. Als hij geen fatsoen-
lijke woning zou krijgen, liep hij het risico
zijn kinderen kwijt te raken. Rochdale gaf 
de garantie dat deze man en zijn kinderen 
goed terecht zouden komen.’

Veel gezinnen konden met een beetje hulp 
van Arnhem en partijgenoten aan een
nieuwe woning worden geholpen. Maar in
februari 2011 waren er nog steeds bewoners
voor wie er nog geen oplossing was. Maaike 
Arnhem besloot samen met fractievoorzit-tt
ter Narish Parsan een brief te sturen naar 
Grotendorst. Deze reageerde meteen.
Grotendorst nam geen halve maatregelen.
Arnhem kwam aan tafel te zitten met het
hele team herhuisvesting van Rochdale.
Arnhem: ‘Daar zat ik, in mijn eentje. Ik 
schrok er bijna van, maar heb me hardge-
maakt voor de bewoners. Rochdale schrok
op haar beurt weer van de soms gebrek-kk
kige informatievoorziening. Maar na dit 
gesprek verbeterde er veel.’

Uiteindelijk meldden zich 120 gezinnen bij 
Maaike Arnhem, waarvan er 118 geholpen 
werden aan nieuwe woonruimte. Een score
om trots op te zijn, al baalde Arnhem er 
stiekem een beetje van dat het bij de ove-
rige twee net niet lukte. Maar ook die zijn
uiteindelijk goed terechtgekomen.
‘Ik heb vanaf het begin gezegd: we gaan dit 
samen doen. Ik doe mijn best, maar jullie
gaan keihard meewerken. Het gaat om
jullie huis,’ aldus Arnhem. ‘Het was negen 
maanden hard werken, maar het is gelukt,” 
zegt ze trots. En Rochdale verdient van 
Maaike ook een pluim voor de genomen
verantwoordelijkheid.

De inspanningen van Arnhem zijn niet 
onopgemerkt gebleven. Buurtbladen als De 
Echo en de Stadsdeelkrant besteedden uitt -tt
gebreid aandacht aan ‘Kleiburg’. ‘Mensen 
weten ons steeds beter te vinden, waardoor
wij ons werk nog beter kunnen doen.’

Iedereen een woning
Vrijwilligers in meer dan 130 lokale PvdA-ombudsteams helpen
bewoners in steden en dorpen met allerlei problemen. Zo hielp
Maaike Arnhem de bewoners van de flat Kleiburg in Amsterdam
Zuidoost bij het zoeken naar een andere woning: een voorbeeld
van een succesvolle bemiddeling.

Tekst Reinier Steffens  Foto Stijn Haanschoten

ombudswerk
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De PvdA was tijdens de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen op vele plaatsen, en met vele
politici en vrijwilligers aanwezig: in parken, op markten,
bij de gaypride, we openden campagnekantoren en
gingen van deur tot deur. Dit resulteerde in de grootste 
Nederlandse grondcampagne ooit; we spraken meer dan 
één miljoen mensen persoonlijk! Een fotoverslag.

Campagne 2012
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platform
‘Een mens heeft het recht om te leven, maar de plicht om te sterven,’ is een uitspraak
van de Gentse filosoof en emeritus hoogleraar aan de universiteit van Gent, Etienne 
Vermeersch. Dat klinkt eenvoudig en radicaal, maar doet aan de ingewikkelde
werkelijkheid van de medische en farmaceutische wereld geen recht. Wanneer en tegen
welke prijs heeft iemand recht op het leven of de plicht om te sterven? Wij vroegen het
Peter de Doelder, Kim Putters, Lea Bouwmeester, Rinie van Est en Inez de Beaufort.

Tekst Jan Schuurman Hess Foto i-Stock

 Over de vraag of een medicijn
voor een patiënt te duur is 
of niet, kan de politiek geen 
algemeen geldende uitspra-
ken doen. Althans dat vindt 

Peter de Doelder, huisarts in Middelburg 
en voorzitter van de PvdA fractie in de
gemeenteraad van de Zeeuwse hoofdstad. 
De Doelder: ‘Het is in essentie een vraag 
naar de kwaliteit van leven. Die verschilt 
per geval. Voor iedereen is wel duidelijk 
dat het leven eens ophoudt, het lichaam 
eens op is. Artsen moeten zich inhouden,
maar wel goed en uitgebreid met patiën-
ten praten. Ik had onlangs een patiënt in 
de spreekkamer met kanker, veroorzaakt 
door asbest. Aan een collega die aan
dezelfde ziekte overleden was, had mijn 
patiënt gezien dat een chemokuur het 
leven iets verlengde maar wel met vrese-
lijke bijwerkingen. Hij verkoos een andere
weg, waarbij de kwaliteit van leven voor-rr
rang kreeg op de levensduur.’

DIALOOG ARTS EN PATIËNT
Ook Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester 
is terughoudend met algemeen gel-
dende uitspraken over al dan niet te dure
medicijnen in bepaalde gevallen. ‘Dat
is op de eerste plaats echt een zaak van 
arts en patiënt. Als politici moeten wij 
ervoor zorgen dat artsen voldoende tijd
krijgen om zulke ingewikkelde gesprek-kk

ken te voeren. Het gaat om de kwaliteit
van leven; ik verwacht dat artsen met
patiënten spreken over alle aspecten van
een behandeling, ook over eventuele bij-
werkingen. Vervolgens maken zij samen
een afweging.’
Kim Putters, hoogleraar Management
Gezondheidszorg aan de Erasmus univer-rr
siteit en PvdA-senator, wijst eveneens op
het belang van de gesprekken tussen arts
en patiënt. ‘De dialoog is cruciaal; het is
niet aan de verzekeraar om zulke gesprek-kk
ken te voeren of te beïnvloeden.’

SAMENLEVING EN POLITIEK
Professor Inez de Beaufort, een autori-
teit op het gebied van medische ethiek,
meent dat de politiek uitspraken moet 
doen over de grenzen van de zorg. ‘De 
politieke partijen en de samenleving als
geheel zullen echt het debat moeten voe-
ren. De kosten van de zorg lopen steeds 
verder op; je kunt het debat niet alleen 
overlaten aan artsen en patiënten. De sa-
menleving en dus ook de politiek moeten 
zich de vraag stellen of er grenzen zijn in
de zorg en zo ja, waar die dan liggen.’

Het prijskaartje
van de zorg

Dr. Rinie van Est werkt voor het 
Rathenau Instituut, dat regering en 
samenleving adviseert over ontwikke-
lingen in wetenschap en technologie. Hij  
signaleert heel andere medisch ethische 
vraagstukken waarover samenleving en 
politiek zich moeten uitspreken. De ont-
wikkeling van de techniek gaat zo snel 
en is zo ingrijpend op alle facetten van 
leven en samenleven dat het moeilijk zal 
zijn voor de mensheid om de richting en 
aard van de technologische ontwikke-
ling nog te sturen. De digitalisering van 
ons sociaal leven en de ontwikkeling van 
(emotionele) robottechnologie hebben 
al bijna een autonome dynamiek. Kunnen 

wij die ontwikkelingen nog stoppen, aan-
sturen of bijsturen? Van Est doet in een 
recent essay in de Groene Amsterdammer 
een indringende oproep op politiek en 
samenleving om een debat te voeren: 
‘Ons mens-zijn is te belangrijk om over 
te laten aan de krachten van techniek en 
economie, want in dat geval zal techni-
sche maakbaarheid de (politieke) leidraad 
worden. Laten we daarom afstappen van 
een naïef vooruitgangsgeloof en het grote 
zwijgen verbreken over hoe de informa-
tierevolutie ons verandert. Zodat we op 
zoek kunnen naar gedeelde morele prin-
cipes om die wending op een menswaar-
dige manier politiek richting te geven.’
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SAMENWERKING
In Zwolle hebben de Isala klinieken een 
contract afgesloten met Philips Health 
Care, waarmee het ‘topklinisch zieken-
huis’ verzekerd is van de modernste 
medische technologie. Philips weet dat 
het voor de duur van het contract haar
spitstechnologie in Zwolle kan leveren,
zoals ze dat ook doet in elders in de we-
reld. De eerste opdracht van Philips blijft 
natuurlijk het maken van winst, zoals dat
geldt voor zo veel partijen in de gezond-
heidszorg. De vraag is of dit soort samen-
werking geen valse dynamiek schept.
De Doelder: ‘Vroeger had je de zuilen
waarbinnen de zorg was georganiseerd 
en werd in dat verband verantwoording 
afgelegd. In die zin is de balans tussen
macht en tegenmacht verstoord. Er lijkt 
nu geen enkele rem op ontwikkelingen en
ik beschouw dat als een van de grootste 
lacunes in het zorgsysteem. De gemeen-
schap heeft de grip op ontwikkelingen in 

g j j g
gionale verbanden, zoals hier in Zeeland,
kun je elkaar vinden en aanspreken.’k j lk i d k ’
Putters: ‘Streekziekenhuizen en zorgver-rr
zekeraars zullen convenanten moeten
gaan afsluiten en gemeenten krijgen 
daarbij een rol te spelen. Ik ben benieuwd
of dat zal leiden tot frontvorming, tot
tegenmacht.’
Bouwmeester voorziet dat de technologi-
sche ontwikkelingen in de zorg doorgaan 
en dat dit onvermijdelijk gevolgen zal
hebben voor kleinere streekziekenhuizen. 
Die kunnen door de geringere aantallen
nooit de noodzakelijke hoeveelheid han-
delingen halen. ‘Dat betekent dat mensen
voor complexe zorg buiten de regio zullen
moeten gaan; tegelijkertijd moeten we de 
zorg zo goed en zo dicht mogelijk bij de 
mensen organiseren en dus de eerstelijns-
zorg versterken.’ 
De Beaufort: ‘De samenwerking van Isala 
en Philips is begrijpelijk; het ziekenhuis 
zoekt naar nieuwe en steeds betere me-
thodieken om zowel goede als goedkopere
zorg te verlenen. En zolang er geen sprake
is van wurgcontracten of andere belem-
meringen, zullen dit soort ontwikkelingen
zich vaker aandienen.’ 

De gemeenschap 
heeft de grip op 
ontwikkelingen in 
de zorg verloren
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‘Het is goed dat de 
renteaftrek wordt 
beperkt’

ries (21), student Economie en Bedrijfseconomie
renorganisatie G500, Rotterdam

H et de inperking 
krenteaftrek.

is overgewaar-
eem van de
mensen alleen
n, zodat ze
rijgen. Met

nk misbruik 
een daarom
e renteaftrek
men het hele
moeten ver-
tschalige mis-

dat bestaande
den gelaten. 
verdeeld en
ngmarkt. 

gen op de hypo-

theekrenteaftrek dat je minder hoeft te 
bezuinigen op andere zaken.
Daarnaast ben ik erg te spreken over het
afgesproken energiebeleid. De plannen
zijn zeer ambitieus, misschien wel iets te.
Het doel van 16 procent duurzame energie 
in 2020 gaan ze waarschijnlijk wel halen,
maar ik zie het niet gebeuren dat we in
2050 volledig draaien op nieuwe energie.
Huidige energiecentrales draaien nu nog 
bijna allemaal op fossiele brandstoffen, en
die lijken nog wel een jaar of zestig mee te
kunnen. We kunnen ze ook beter ‘op gebrui-
ken’, voordat we ze vervangen. Ik verwacht 
daarom dat we pas in 2075 of 2080 defi nitief 
zijn overgestapt op duurzame energie. Het 
is heel goed dat er naast alle bezuinigingen 
ook ruimte is voor groei en innovatie.’

Regeerakkoord
enteerden Mark Rutte en
et regeerakkoord. Rood

aar ze het meest en het 
en zijn.

ldredaktie

‘
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‘Ik ben blij met het kinderpardon’

Dat het kinderpardon in het regeerak-
koord is opgenomen, daar ben ik erg 
blij mee. Kinderen die in Nederland 
zijn opgegroeid, moeten de kans 

krijgen zich in hun vertrouwde omgeving te ont-
wikkelen. Ze hebben hier vaak een beter voor-
uitzicht dan in het land van herkomst en weten 
inmiddels niet beter dan dat ze in Nederland een 
leven gaan opbouwen. Het bekendste voorbeeld 
is natuurlijk Mauro, die hier is opgegroeid en
toch dreigde te worden uitgezet. Je kunt der-
gelijke jongeren niet zomaar terugsturen. Ze
komen dan terecht in een moeilijke wereld die ze 
niet kennen. De overheid zet zo iemands leven
volledig op zijn kop.
Met het kinderpardon is het hoogst haalbare be-
reikt. Zoals Diederik Samsom zei: “We hebben
hier heel hard voor moeten knokken.” Wel zit
ik ermee in mijn maag dat illegaliteit strafbaar

wordt gesteld. Mensen belan
ten hun schuld om in de illeg
van herkomst kan hun ident
Vaak komen ze dan zonder p
Nederland, terwijl ze die pap
hebben om terug te kunnen 
onrechtvaardig.
In het regeerakkoord staat v
leeftijdsgrens voor huwelijks
hereniging verhoogd zal wor
24 jaar, terwijl Nederland nu
grens van 21 jaar hanteert om
partner te laten overkomen. 
ben bang dat deze verscherp
ongewenste gevolgen met zi
brengt, bijvoorbeeld voor de
van huwelijksmigranten. De 
dan ook of Nederland hierin
andere EU-lidstaten gaat kri

Susan Mathijsen (24), student Internationaal Recht, Schijndel

‘De duurzaamheidsparagraaf 
is een verademing’

 Ik heb vooral gekeken naar zorg en duur-
zaamheid. Als technologie-ontwikkelaar
ontwerp ik bedsystemen voor chronische
pijnpatiënten en bedenk ik oplossingen

voor klein- en grootschalige energieopslag. Dit
type ontwikkeling komt vooral uit de koker van 
particulieren en kleine bedrijven. Hiervoor is 
geen fi nanciering beschikbaar. Dat is om gek
van te worden. Ik durf te stellen dat een pro-
bleemoplossende investering van 100 miljoen
euro in technologie- en techniekvernieuwing 
zich binnen deze kabinetsperiode met miljar-
den zal terugverdienen. Dat levert ook veel
werkgelegenheid op. De PvdA als vernieu-
wingspartij is ook uiterst aantrekkelijk voor de 
VVD. Met minder bezuinigingen, door de kos-
ten te beperken, sterker en socialer uit de crisis.
Vergeleken met het vorige regeerakkoord is 
de duurzaamheidsparagraaf een verademing. 

Diederik Samsom heeft mijn verwachting 
meer dan waargemaakt. Op velerlei terrein
zie je een integrale aanpak en een verruiming 
van de middelen voor vernieuwing. Er worden 
goede keuzes gemaakt voor hervormingen en
ombuigingen, en dat met veel ambitie. Petje af.
Maar het kan nog wel een tandje ambitieuzer. 
Volledig duurzaam in 2050? Nee: 2030! Het 
akkoord blijft te veel hangen in de sfeer van: 
inzetten op, streven naar, stimuleren van,
wensen en voornemens. Te sterk het faciliteren 
van het bestaande in plaats van het initiëren
van vernieuwing. Met de juiste investeringen 
in bijvoorbeeld duurzame energieopslag 
zullen zonne- en windenergie veel meer
opbrengen en wordt het veel aantrekkelijker
voor  investeerders. Dan hoort een volledige
duurzame energievoorziening in 2030 tot 
de mogelijkheden.’

Bearnd Hylkema (58), zelfstandig ondernemer, Leeuwarden

‘

‘
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De voettocht van
Jan Schuurman Hess

Twee jaar lang doorkruist Jan Schuurman Hess twee 
dagen per week het land. Te voet, om mensen te 
ontmoeten en te spreken en zo de staat van de sociaal-
democratische traditie in Nederland in kaart te brengen. 
Voor Rood beschrijft hij zijn wederwaardigheden. 
Inmiddels bereidt hij zijn laatste etappe voor.

Tekst Jan Schuurman Hess

p 2 februari begin ik aan
de laatste etappe van mijn
voettocht door Neder-rr
land. Nog drie maanden te 

gaan, door het Westland en over de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilan-
den; daarna is de reis volbracht.
Bij mijn vertrek in Kats was ik 
benieuwd naar de verhalen die ik
onderweg zou horen, en hoe zich
die zouden verhouden tot de soci-
aaldemocratie. Maar ik was ook een 
beetje bevreesd. Zouden elders net 
zulke maatschappelijke spanningen 
bestaan als in Zeeland?

De verhalen en ervaringen die ik
onderweg optekende, hebben een
onuitwisbare indruk gemaakt. Hoe-
veel jongeren ben ik niet onderweg 
tegengekomen die zich beklaagden 
over de aard van het onderwijs?
Bijvoorbeeld twee vriendinnen
van 19 en 20 jaar, in de trein tussen 
Roosendaal en Rotterdam. Het ene 
meisje volgde een opleiding aan een
hogeschool en bleek nauwelijks les
te hebben. ‘Ik hoop,’ zei ze tegen 
de ander, ‘dat mijn kinderen wel ge-
woon les krijgen.’ Haar vriendin had
op een ROC gezeten en daar slechte 
ervaringen opgedaan. Ze zou graag 
in de jeugdzorg gaan werken. Maar 

naar het ROC terug? Dat nooit...
Of de verhalen van de kippenboer 
uit de omgeving van Veldhoven, 
de bouwvakker en de kraandrijver
uit de omgeving van Heerlen, de 
zoon van een turfsteker in Emmer-rr
Compascuum, de dakloze bouwvak-kk
ker in Wehl, de bloemenkweker in 
Klazienaveen, ziekenhuisdirecteur 
in Stadskanaal, de schoolmeester
en zijn vrouw in Breezand of de
vier zussen in Slotervaart met hun
Marokkaanse patisserie en hun 
fulltime baan naast het werk in de
bakkerij; de familie Klop, riviervis-
sers uit Hardinxveld-Giessendam... 
Het is allemaal zo veel en het moet 
nog een beetje bezinken voor ik de
balans kan opmaken. 

Het is me wel duidelijk dat in de 
samenleving een enorme tweede-
ling is tussen hoogopgeleiden die
profiteren van de internationale 
economische orde, en de laag - en 
middelbaar opgeleiden, die van
diezelfde economische wereldorde 
de lasten dragen. 

Voedselvoorziening lijkt vanzelf-ff
sprekend, maar de werkelijkheid
is anders. De industrialisering en 
automatisering in de industriële 

voedselproductie, logistiek en land-
bouw maakt de steden, maar ook 
het platteland meer dan ooit kwets-
baar.  In de zorg is er het debat over
de voor-rr en nadelen van marktwer-rr
king en technologische vooruitgang; 
sociaaldemocraten zouden er goed 
aan doen zich te beraden over de
vraag wie waarom wat verdient in de
medische- en zorgsector en welke 
krachten ontwikkelingen sturen.
Meer dan ooit moeten we ons de
vraag stellen wat de sociaaldemocra-
tie betekent als het om de zorg voor
een ander gaat. Reiken we de ander
de hand, of laten we hem of haar 
in de steek met de gedachte dat de 
overheid het wel regelt? 

Hoe ziet de balans van macht en 
tegenmacht er uit? Wat zijn onze 
waarden? Wat is onze identiteit en 
hoe laten we die zien? Naar die ant-tt
woorden zoek ik nog, de komende 
maanden.

Meer over de voettocht is te lezen op 
www.voettochtvanjan.nl

initiatieven uit de partij

O
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@LodewijkA Lodewijk Asscher
Debat #regeringsverklaring afgelopen, motie van wantrouwen 
overleefd, lang en mooi debat, felicitaties van de Kamer: we zijn
begonnen 14 november

Jack van Nijnatten op ‘Internetvrijheid 
waarborgen’
Een downloadverbod is een enorme draai 
in de verkeerde richting van de PvdA. Je 
opent de doos van Pandora hiermee en
het zal uiteindelijk uitmonden in censuur 
en controle van alle internetverrichtin-
gen. Wat ik niet begrijp, is dat een partij
die privacy van burgers en zelfbeschik-
kingsrecht verdedigt dit doet. De pleit-
bezorgers van deze maatregel zijn vooral 
grote multinationals. Moet de PvdA hun 
belangen verdedigen? Dit soort beslis-
singen maakt dat het boek van George
Orwell (1984) steeds meer realiteit wordt. 
DOE HET NIET!!

GoldMorgCom op ‘De bewindspersonen 
van de PvdA’
Als de (PvdA) bewindspersonen en
parlementsleden het goede voorbeeld 
willen geven stappen ze allemaal over 
op de fiets, het ov en als het echt een 
auto moet zijn, de hybride stekkerauto. 
De best verkochte is een prima auto voor 
slechts achtduizend euro. Meteen een
flinke bezuiniging voor het departement 
AZ dus. Met deze auto hoef je bijna nooit
te tanken en toch kan je verder op lange
ritten als de batterij leeg is. Straal allen
tenminste dit positieve uit.

Harry Rundberg op ‘Congres stemt in
met regeerakkoord’
Prima dat akkoord. Ik ga erop achteruit
maar dat is de consequentie van solida-
riteit. Maar waar ik niet goed van word, is
het hosannageroep van onze voorzitter 
over nivelleren. Nivelleren kan nooit een 
doel op zichzelf zijn. Een schild zijn voor
de mensen in onze samenleving die het
minder goed getroffen hebben, is de 
reden voor mij om PvdA-lid en stemmer 
zijn. Gun een ieder een plekje onder de
zon, ja ook diegenen die boven respec-
tievelijk boven boven modaal zijn. Hou op
met dat gejuich over nivellering.

Rob Prins op ‘Congrestoespraak 
Lodewijk Asscher’
Ik ben niet tegen een inkomensafhan-
kelijke zorgpremie, maar mensen met 
70.000 euro 5000 euro laten betalen? 
Een beetje asociaal, ook als je weet dat
mensen met een miljoen aan inkomen
ook 5000 euro betalen. Hoezo nivel-
lering. Een waarom geen plafond in de 
hypotheekrenteaftrek. Als je nivelleert,
dan zou ik bijvoorbeeld de rente van een
maximum hypotheekbedrag aftrekbaar 
maken. Dus geen renteaftrek van een
hypotheek van een miljoen of meer. En
het meest zorgwekkende vind ik dat er 
totaal niet bezuinigd wordt op de interne
kosten van de overheden en gemeentes. 
We moeten nog steeds de gekste ver-
gunningen aanvragen en de bureaucratie
bij de overheid is gewoon tergend.

Hier leest u een bloemlezing van reacties en meningen over
de PvdA, verzameld via www.pvda.nl, facebook en twitter.

PVDA.NL

Mailen kan ook: 
rood@pvda.nl

What’s happening?

Harish Marhe op bericht over 
regeerakkoord
Mensen, we moeten toch begrijpen
dat de PvdA compromissen moet
sluiten met de VVD. Voorzover ik
weet heeft PvdA geen 76 zetels. Het
zijn harde maatregelen, en iedereen
gaat er wat van voelen. Het onderwijs
blijft toegankelijk, je mag lenen en 
dan later naar inkomen terugbetalen. 
Dus niks rijke ouders. Van het OV is 
het wel een beetje raar dat het een
korting wordt. Geen van deze partijen 
had dit in hun verkiezingsprogramma
staan.

Klazien van Brandwijk op bericht
over afscheid Gerdi Verbeet
Spijtig dat u als kundig PvdA-vrouw
én voorzitter van de 2e Kamer ver-
trekt, maar ik begrijp: nu is er tijd
voor andere zaken. Alle goeds voor 
een mooie toekomst en dank voor 
alle goede jaren die u de Partij en
Nederland gegeven heeft. Nederland 
zal u missen, ik in ieder geval.

@pierreheijnen Pierre Heijnen
Zojuist ingeschreven voor de #midwintermarathon (27,5 km) in
Apeldoorn op 3 februari. Heftig, nog nooit zo’n afstand gerend.
16 uur geleden

@MaritMaij Marit Maij
Doorbraak! 110 landen steunen verbod op genitale verminking
bij vrouwen @volkskrant http://bit.ly/10LNdS9 
27 november
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Het kabinet Den Uyl
was het eerste kabinet
in Nederland met een
meerderheid van linkse
ministers. Het waren tijden 

met veel en snelle maatschappelijke veran-
deringen. En in de ogen van (het jongere 
deel van) de PvdA was polarisatie hét mid-
del om die veranderingen ook politiek te 
vertalen. Duidelijk maken van politieke
verschillen in plaats van ze te verhullen 
door steeds maar compromissen als succes 
te verkopen, zou de kiezers doen inzien
waar hun belangen nu echt lagen en zou
de confessionele middenpartijen eindelijk
eens uit hun machtspositie in het midden 
verdrijven. Verkiezingen moesten een
echte keuze zijn: tussen links of rechts.

NEDERLAGENSTRATEGIE
Het kabinet Den Uyl zelf was mede een
gevolg van deze polarisatiestrategie, die
met de tot standkoming van dat kabinet 
overigens niet was afgelopen. Integendeel, 
de polarisatie werd ook onder het kabi-
net Den Uyl stevig doorgezet. Ed van
Thijn, voorzitter van de PvdA-AA Tweede-
Kamerfractie, hanteerde wat intern ‘de 
nederlagenstrategie’ werd genoemd. De 
PvdA-AA Kamerfractie wilde op een aantal 
belangrijke terreinen grote hervormin-
gen doorgevoerd zien. Als die niet in 
voldoende mate zouden worden gerea-
liseerd, zou daarvoor de schuld bij het 
niet-tt progressieve deel van het kabinet en

hun partijen worden gelegd en kon bij de
volgende verkiezingen de kiezer om een
duidelijke keuze worden gevraagd. Het
hanteren van deze strategie veronderstelde
wel dat de Kamerfractie het kabinet voort-tt
durend onder druk hield. En dat deed de
fractie dan ook. Dat moest ook wel, want 
vanuit de partij werd weer uiterst kritisch 
naar de fractie gekeken. Het partijbestuur 
en de partijraad volgden de verrichtingen
van de Kamerfractie op de voet en waren
niet te beroerd om, als ze vonden dat er te
slap werd opgetreden door eigen bewinds-
lieden of eigen fractie, dat dan ook luid en 
duidelijk en zeer publiekelijk te zeggen.
De partij onderhandelde voortdurend,
niet eens zozeer met de andere partijen 
in de coalitie maar ook met zichzelf. De 
fractie onderhandelde met de bewinds-
lieden, het partijbestuur met de fractie en
de partijraad met iedereen. En je kon dat 
hele proces gewoon in de krant volgen. 
Erg leuke tijden voor de politieke liefheb-
ber. Nog leuker was het dat de kiezer het
ook beloonde. De PvdA behaalde na de 
val van het kabinet Den Uyl de grootste 
overwinning tot dan toe in haar bestaan en 
vervolgens bracht de overschatting van het
gewicht van die overwinning door diezelf-ff
de PvdA een grote nederlaag. Het tweede 
kabinet Den Uyl kwam er nooit.

FORMATIE-ONDERHANDELINGEN
Tijdens de formatie-onderhandelin-
gen kwam Ed van Thijn, de PvdA-AA

fractievoorzitter onder het kabinet Den
Uyl, regelmatig in een moeilijk parket. 
Hij had met Den Uyl een politieke ‘vader-rr
zoon relatie’ en een groot ontzag voor den 
Uyl als politiek leider. En hij wilde graag 
dat er een tweede kabinet Den Uyl zou 
komen. Tegelijk geloofde hij oprecht in de
polarisatiestrategie. Omdat in een coalitie 
nu eenmaal altijd compromissen moeten 
worden gesloten en een ministersploeg 
vaak de neiging ontwikkelt om zo plezierig 
mogelijk met elkaar zaken te doen, moest
hij van buiten de regeerploeg de druk op 
de ketel houden. En dat betekende dat
hij ook naar de eigen mensen in de rege-
ring een harde onderhandelaar was, die 
zelf weer onder druk stond van zijn eigen 
achterban in de partij. Hij rekende erop 
dat zijn politieke leermeester Den Uyl er
uiteindelijk voor zou zorgen dat er geen 
brokken gemaakt werden. Den Uyl zou
de ultieme grens bewaken en Van Thijn
zou dat dan respecteren. Maar dat lukte 

Diederik Samsom gaat vanuit de Kamer het kabinet met de
PvdA controleren. Hoe verging dat zijn voorgangers? Berend
Jan van de Boomen blikt terug op de periode toen Ed van Thijn
het kabinet Den Uyl het vuur aan de schenen legde.

Tekst Berend Jan van de Boomen Foto Bert Verhoeff/HH

achtergrond

Polarisatie 
als redmiddel

Tweede Kamer, november 1977. Nieuwe 
Kamerleden , vooral ex-ministers worden 
beëdigd met het kabinet van Agt-Wiegel 
achter de regeringstafel na de voor de PvdA 
mislukte kabinetsformatie. 
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niet altijd en de laatste mislukking had 
grote gevolgen. Van Thijn beschrijft dat
in zijn boek Kroonprinsenleed. Het gaat dd
over de mislukte formatieonderhande-
lingen voor het tweede kabinet Den Uyl,
waarin Van Thijn namens de fractie in de
eindfase onderhandelde met Den Uyl, die
informateur was: ‘Tegenover mij zat mijn 
leermeester, de man tegen wie ik nog altijd 
huizenhoog opzag. Ik dacht hij komt wel,
vroeg of laat. Hij bepaalt de grens, maar 
als je hem een vinger geeft, pakt hij de hele

hand. Maar Joop kwam niet, ook niet in de
weken daarna (…..), omdat hij zo tegen Ed
van Thijn was gaan opkijken.’ Van Thijn 
kan het niet geloven, zelfs achteraf nauwe-
lijks en noemt het een folie à deuxn en een x
rampzalige taxatiefout. Van wie laat hij in 
het midden maar hij had, te laat, gelijk. Het
tweede kabinet Den Uyl kwam er nooit en 
de PvdA belandde weer voor jaren in de 
oppositie. Op een kort momentje na.

EINDE VAN EEN PERIODE
Onder het ongelukkige kabinet Van Agt
II, waarbij Den Uyl als ‘superminister’ 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder 
zijn grote rivaal Van Agt moest dienen, 
was Wim Meijer fractievoorzitter. Meijer
was niet in dezelfde positie als eerder Van
Thijn. Terwijl het kabinet Den Uyl ‘ons’
kabinet was, bleef de fractie - en daarach-
ter de partij - uiterst kritisch. Het kabinet
Van Agt II was allerminst ons kabinet. 
Toch was de houding van de fractie veel

meer dan daarvoor gericht op verdediging 
van die club dan het onder druk zetten.
De kater van de mislukte formatie van ’77 
speelde een rol. De partijraad had moeten 
inbinden. De polarisatieperiode was voor-rr
bij. Wim Meijer was een andere man dan
Ed van Thijn. Hij verdedigde het kabinet.
En dat nu beloonde de kiezer niet. Bij de 
Provinciale Statenverkiezingen was het 
verlies voor de PvdA zo desastreus, dat
kort daarna dit kabinet viel.

Op www.pvda.nl/achtergrond lees je het 
verhaal van Jan Marinus Wiersma over het
voorzitterschap van Thijs Wöltgens. Hij leidde
van de fractie 1989 tot 1994, terwijl Wim Kok
in het derde kabinet-Lubbers zware bezuini-
gingen moest doorvoeren. Ook vind je hier
een terugblik op de periode Paars I en Paars
II van PvdA-wethouder Adri Duivesteijn, die
tevens vooruitblikt op de positie van Diederik 
Samsom ten opzichte van het kabinet Rutte-
Asscher.

Ed van Thijn rekende 
erop dat zijn politieke 
leermeester Den Uyl 
ervoor zou zorgen 
dat er geen brokken 
gemaakt werden
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De vakbeweging vergrijst in rap
tempo. Dat geldt overigens niet 
voor alle bonden in gelijke mate. 
Meer beroepsgerichte bonden zoals 

de onderwijsbonden van FNV en CNV weten
behoorlijk veel jongeren aan zich te binden. 
De aantrekkelijkheid van de vakbeweging voor
jongeren neemt af naarmate het imago verder 
vergrijst. En het debat over pensioenen helpt 
niet het beeld te corrigeren, dat de vakbeweging 
vooral de belangen van de babyboomgeneratie 
behartigt. Ik denk dat het beeld niet klopt, maar
dit terzijde. De vergrijzing van de vakbeweging 
gaat sneller dan die van de arbeidsmarkt. Bij de
Abvakabo FNV bijvoorbeeld, steeg de gemid-
delde leeftijd van het ledenbestand een aantal 
jaren achterelkaar bijna een jaar per jaar.
Daarom is er alle reden voor het vergroten van 
de aantrekkelijkheid van de vakbeweging voor 
jongeren. Kritische jongerenorganisaties die het
debat publiekelijk durven aan te gaan en een 
eigen positie innemen binnen de vakbeweging,
zijn daarbij een must.
De laatste tijd manifesteert FNV Jong, maar ook
CNV jongeren zich duidelijk in het publieke 
debat, zeker over pensioenen, en dat is goed.
De aantrekkelijkheid van de vakbeweging 
voor jongeren hangt af van identificatie met 
de doelen van vakorganisaties. Solidariteit is 
voor vele jongeren geen vies woord. Waar wel 
een scheidslijn lijkt te bestaan, is bij het thema 
keuzevrijheid. In de huidige samenleving wordt
van goedgeschoolde, zelfstandige individuen
terecht verwacht dat ze zelf hun keuzes maken 
en verantwoordelijkheid nemen. Maar in het 
veld van arbeidsverhoudingen is - overigens op
heel goede gronden - veel collectief geregeld met 
beperkte individuele keuzemogelijkheden en 
daar zit een spanning in.
FNV en CNV hebben al lang hun eigen jonge-
renorganisaties. Die opereerden de afgelopen 
decennia met wisselend succes. Een tijd als

onafhankelijke organisaties dan weer vooral
als centrum binnen de vakcentrales. Uit eigen 
ervaring - in een grijs verleden - als verantwoor-rr
delijk dagelijks bestuurder voor de jongeren bij 
Abvakabo FNV, weet ik dat er behoorlijke span-
ning kan bestaan tussen het jongerenwerk van de
bonden en het jongerenwerk van de centrale.
Om te komen tot een eigen ledenorganisatie
van jongeren is binnen de FNV voor versterking 
van de positie van jongeren gekozen. Ik heb
wat twijfels bij de wijsheid van dat besluit. Juist
omdat daarin het risico zit dat de positie van jon-
geren en hun geluid niet wordt versterkt, maar
verzwakt. In de eerste plaats omdat het zijn van 
een vereniging niet alleen een zegen, maar ook
een last is. Een verenigingsorganisatie (dienst-tt
verlening, ledenbeheer, ledenbinding) vereist 
de nodige bestuurlijke aandacht. Aandacht die
wordt weggenomen van de activering en binding 
van jongeren en van het publieke debat. Een
tweede argument is dat de jongerenorganisaties 
namens álle jongeren in hun eigen vakcentrale 
moeten kunnen spreken. Er mag niet het beeld
ontstaan dat de voorzitter van FNV Jong alleen
namens zijn eigen bond spreekt. Dat zou de zaak 
van de jongeren binnen en buiten de FNV geen 
goed doen. En ook binnen de FNV moet de
ambitie zijn dat de coördinerende en active-
rende taak van FNV Jong over de bonden heen
wordt verstrekt en niet verzwakt. Een zelfstan-
dige ledenorganisatie mag zeker geen argument 
worden voor lagere investeringen in het eigen 
jongerenwerk van de bonden.
Wat de FNV (en ook CNV) nodig heeft, zijn
veel jonge leden. Dat is prioriteit 1, 2 en 3. Dis-
cussies over de vorm, aparte bond of niet, is veel 
minder belangrijk. Ik wens FNV Jong vooral veel 
invloed en een duidelijk gezicht en stem namens
de jongeren.

Xander den Uyl is oud-vakbondsbestuurder en 
Statenlid in Noord-Holland.

Een toename van jonge leden, dat is wat vakbonden volgens
Xander den Uyl nu hard nodig hebben. Daarvoor zullen de bonden 
aantrekkelijker moeten worden voor jongeren.

Jongeren moeten 
zich laten horen
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tweemaal opinie

H 012 als ik de Kamer van 
l binnenloop met een 

pieren onder de arm. 
begroet door een van de 
: ‘Goedemiddag, waar 

We hebben net een vakbond
even inschrijven,’ is mijn 

n verbaasde blik, maar 
l.
gezicht zo rap terug in de 
n dat hoeft ook helemaal

onmiskenbaar een 
in de bijt. Naar de letter

vákbond. ‘Jong zijn’ is im-
en vak.
is wel de fase waarbij een 

tje hulp toch erg lekker
an zijn. Je allereerste solli-
citatie, het eerste contract

dat je onder ogen krijgt, 
het eerste cv dat je
opstelt en – vaak – het 
eerste conflict op je 
werk, het gebeurt 
allemaal als je jong 
bent. Allemaal 
momenten waarop
een bond meer dan
welkom is. En laten 
we ook niet vergeten 

dat jongeren col-
lectief veel boven het 
hoofd hangt. Duizen-

den hebben al gerea-
geerd op ons onderzoek 

naar het leenstelsel op
tuderenmoetkunnen.nl.
t soort concrete thema’s
gert jongeren wel degelijk.

och stappen jongeren 
et massaal op de FNV af, 
ndeel zelfs. Een jongere 
n probleem aanloopt op

gaat in de regel niet aan
en, maar gaat gewoon op

zoek naar een ander baantje of een andere stage.
Misstanden op de arbeidsmarkt worden niet
gecorrigeerd en lijken zelfs toe te nemen. Hoe dat 
kan? De vakbeweging komt bij jongeren niet eens
in beeld. Spreek op straat maar eens de eerste tien 
jongeren aan die u ziet. Vraag hen uit te leggen wat 
de FNV is of, voor halve punten, wat een vakbond 
doet. Zelf knoop ik regelmatig zo’n gesprek aan en 
word dan vaak, té vaak, geconfronteerd met een
glazige blik die de kloof tussen vakbeweging en
jongeren maar al te helder weergeeft. 
De vakbond is een snel vergrijzend instituut en 
staat op steeds grotere afstand van jongeren.
Daarin is de vakbond niet uniek, het geldt voor
veel instituten in Nederland. Voor jongeren een 
groot gemis, want de vakbond kan enorm veel voor
hen betekenen. Voor vakbonden zelf is het een
enorm risico. Met de toenemende vergrijzing staat
vroeg of laat ook het bestaansrecht van de vakbond
ter discussie. Dat mag absoluut niet gebeuren en 
juist daarom hebben we FNV Jong als zelfstandige
bond opgericht. 
Wij stappen op jongeren af, zorgen dat we in beeld 
komen en binden jongeren op grond van hun eigen
belevingswereld. Voorheen werd van een vakken-
vuller die stage loopt in de Rotterdamse havens en
’s zomers bij een tuinder werkt, gevraagd te kiezen 
voor één sector waar hij zich bij aan zou sluiten.
Die keuze mág hij nog steeds maken, maar het
hoeft niet meer. Kiezen voor FNV Jong kan een
stuk logischer zijn en daarom hebben we dit voor 
jongeren mogelijk gemaakt.

Met het oprichten van FNV Jong onderkent de
FNV het risico van de kloof tussen jongeren en de 
vakbond. Als zelfstandige bond kan FNV Jong die
kloof weer dichten. Jongeren hebben een eigen,
volwaardige stem. Die wordt gehoord! Het is nu 
aan iedereen die de vakbeweging een warm hart
toedraagt, om deze boodschap zo veel mogelijk
te verspreiden. Iedere jongere die zich aansluit, 
maakt de toekomst van de FNV weer een stem
sterker. Kan ik daarbij ook op uw steun rekenen? 

Bernard Koekoek is vice-voorzitter FNV Jong

De vakbond is een snel vergrijzend instituut en staat op steeds grotere
afstand van jongeren. Een groot gemis volgens Bernard Koekoek.
FNV Jong wil als zelfstandige bond die kloof weer dichten.

FNV Jong moet sterker
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Wilt u meedoen om onze ambitie 
van honderdduizend leden waar
te maken? Meld uw afdeling dan 
direct aan voor een workshop
ledenwerving! Wij kunnen u ook
helpen bij het organiseren van
een activiteit of het ontwerpen 
van een flyer. Neem hiervoor
contact op met de regioconsulent
of Mered de Vries, via meredde-
vries@pvda.nl.

Wilt u zich inzetten voor leden-
werving en deel uitmaken van het 
ledenwerfteam? Leden van het

team worden ingezet voor ver-rr
schillende ledenwerfactiviteiten in 
het land. Meldt u zich dan aan via 
doemee@pvda.nl.

Weet u voor 2013 nog iemand lid 
te maken? Laat het ons weten via 
doemee@pvda.nl en maak kans op 
een leuke prijs, variërend van een 
Meet & Greet met een bewinds-
persoon of Kamerlid tot een diner
met een van onze partijprominen-
ten. In de volgende Rood makend
we de winnaars bekend.

Binnen drie jaar gaan we met vereende 
krachten naar honderdduizend leden. 
De tijd is er rijp voor. Tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen hebben velen hun 
vertrouwen in ons uitgesproken. Laten 
we hen vragen om ons ook buiten 
verkiezingstijd te steunen. Om onze 
idealen waar te maken kunnen we namelijk 
ieder steuntje in de rug gebruiken. 
Ieder nieuw lid is daarom goud waard. 
Daarbij is uw hulp onmisbaar!

Lutz Jacobi: ‘Als lid van de Tweede 
Kamer zet ik me in om PvdA-
afdelingen intensief bij de politiek te 
betrekken, om iedereen mee te laten
praten met de politiek en hen ervan
te overtuigen zich aan te sluiten bij 
de PvdA. Het wij-gevoel is ontzettend
belangrijk. Politiek doe je met elkaar, 
voor elkaar, en vanuit je hart!’

PvdA naar de 100.000

Hans Spekman: ‘We zijn een sterke par-
tij die hard werkt voor mensen die het 
nodig hebben. Toch willen we vaak net
wat meer doen. Dat kan, wanneer we 
meer mensen bij ons werk betrekken. Dus
trommel ze op: vrienden, familie, enthou-
siastelingen op straat. Maak ze lid, dan 
gaan we met honderdduizend leden aan 
de slag!’

Helpt u mee?
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PvdA naar de 100.000

ROOD

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

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoon 

E-mail

Rekeningnummer

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende 

contributie bedrag per maand af te schrijven 

Plaats

Datum

Handtekening

Gegevens lid:
Naam

Postcode

Woonplaats

Relatienummer

10
22

Gaat er binnenkort iemand in uw omgeving
afstuderen? Of staat er een andere feeste-
lijke gebeurtenis op stapel? Geef dan een
PvdA-lidmaatschap cadeau! Iedereen, lid 
of geen lid, kan via onderstaand formulier
het cadeaulidmaatschap ter waarde van
€ 12,00 bestellen.
De cadeaubon wordt na betaling 
verzonden naar degene die de bestelling 
doet. De begunstigde moet ter bevestiging

een gedeelte terugsturen naar de PvdA,
waarna het lidmaatschap geactiveerd 
wordt. Dit cadeaulidmaatschap eindigt
na 1 jaar automatisch, tenzij de ontvanger
aangeeft lid te willen blijven.

Meer informatie of een cadeaulidmaat-
schap bestellen? Kijk op onze website:
www.pvda.nl/cadeaulidmaatschap

Help mee te bouwen aan een sterker en
socialer Nederland. Hoe? Door vrienden
of familie lid te maken! Als dank ontvangt 
u een boek. U kunt kiezen voor Glück auf!
van Frans Timmermans, Mijn Hollandse 
droom van Ahmed Marcouch, de bundel

Binden van Job Cohen of Vertrouwen
is goed, maar begrijpen is beter van 
Gerdi Verbeet. Ook kunt u kiezen voor 
een PvdA-shirt. Tien leden aangemeld?
Dan komt Hans Spekman persoonlijk een 
heerlijke appeltaart bij u langsbrengen!

Geef een PvdA-lidmaatschap 
cadeau!

Werf een lid en ontvang 
een boek of PvdA-shirt
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rode loper
Een politieke duizendpoot, zo mag 
je Paul Smit gerust noemen. Hij was 
actief in de jongerenorganisatie van 
de Wiardi Beckman Stichting en 
is naast bestuurslid in Groningen 
verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van talloze campagnes.

RODE NOORDEN
In feite voert Paul al bijna een jaar 
onafgebroken campagne. ‘Eerst 
met Diederik Samsom voor de 
lijsttrekkersverkiezingen. Die 
waren nog maar nauwelijks achter 
de rug of de landelijke campagne 
moest in de steigers worden gezet. 
Enquêtes afnemen, campagneacties 
uitdenken en een zo groot mogelijk 
team samenstellen. In augustus was 
het volle bak campagnevoeren.’ 
Niet zonder resultaat. In Gro-
ningen werden veel PvdA-kiezers 
teruggewonnen. ‘De laatste twee 
dagen hebben we vierduizend 
fl esjes water uitgedeeld en de avond 
voor de verkiezingsdag hebben 
we nog vijfhonderd croissantjes 
besteld om uit te delen. Dat deed 
bij de penningmeester wel even de 
wenkbrauwen fronsen, maar het 
is het allemaal waard geweest. En 
inmiddels zijn de voorbereidingen 
op de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 begonnen.’

POLITIEKAPP
Politiek dichter bij mensen bren-
gen, daar gaat het Smit om. Met de 
‘PolitiekApp’, een applicatie voor 
Smartphones die hij samen met 
een vriend ontwikkelde, hoopt hij 
daar zijn steentje aan bij te dragen. 
‘De PolitiekApp zet alle peilingen 
netjes op een rij, zodat ze makkelijk 
te vergelijken zijn. Ook kun je er 
alle tweets van Tweede Kamerleden 
lezen.’ Een volgende stap is de mo-
gelijkheid om met een GPS-signaal 
de dichtstbijzijnde parlementariër 
ten opzichte van je woonplaats 
te vinden. ‘Problemen in jouw 
omgeving kun je dan bij hem of 
haar neerleggen. Mensen met de 
politiek verbinden, dat is toch waar 
de sociaaldemocratie om draait?’

De Rode Loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die 
normaal gesproken achter de schermen werken. 
Deze keer rollen we de rode loper uit voor Paul Smit, 
campagnecoördinator in Groningen.
Tekst Niek Benedictus  Foto De Beeldredaktie

Vijfhonderd 
croissantjes 
om uit te delen
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Tekst Anne Moes

Iedereen moet maximale mogelijkheden 
krijgen om zijn talenten te kunnen ontwik-
kelen. Volgens journalist en socialist Laurens
Othmar Ten Cate is dat waar het socialisme 
om draait.
In Laurens Ten Cate portret van een socia-
listisch journalist wordt het leven van Ten t
Cate (1922-1983) beschreven. ‘De journalist
die verdwaald raakte in de politiek’ wordt
neergezet als een overtuigend socialist met
scherpe standpunten, helder taalgebruik en
als iemand die vorm geeft aan het landelijk
politieke debat.
Tijdens zijn werkzaamheden als hoofdre-
dacteur bij het regionale dagblad de Friese
Koerier zet Ten Cate zich tevens in voor r
Nieuw Links: de vernieuwingsbeweging bin-
nen de PvdA. In 1969 wordt Ten Cate zelfs 
als prominente Nieuw Linkser in het partij-
bestuur van de PvdA gekozen. Hij wordt op
handen gedragen, de verwachtingen zijn
hooggespannen. Toch blijft Ten Cate ratio-

neel. ‘Het is uiterst boeiend dit allemaal mee 
te maken, maar het is ook erg beklemmend,
want je weet van tevoren dat je het nooit
allemaal kunt waarmaken.’
Na drie jaar in het bestuur gezeten te heb-
ben houdt Ten Cate het voor gezien. Deels
omdat hij last krijgt van arteriosclerose,
deels omdat zijn optimisme plaatst heeft
gemaakt voor teleurstelling. Hij komt tot 
het inzicht dat de meeste mensen er geen
behoefte aan hebben zich te ontplooien.
In de wereld van Ten Cate wordt de grens
tussen journalistiek en politiek opgezocht.
De biografie is makkelijk leesbaar en geeft je 
inzicht in de voormalig Nederlandse politiek,
maar bovenal biedt het de kans om Ten Cate 
te leren kennen.

COLOFON
Rood is het positief/kritische ledenblad vand
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, sug-
gesties of kopij te voorzien. Rood verschijntd
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onder de leden van de PvdA in een oplage
van 55.000 exemplaren. Niet-leden kunnen
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Verdwaald in
de politiek

prijsvraag
Van welke PvdA-politicus is dit een jeugdfoto?
1. Mohammed Mohandis
2. Ahmed Aboutaleb
3. Ahmed Marcouch
4. Selçuk Öztürk

Stuur uw oplossing voor 14 januari naar: PvdA, 
redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam
of mail uw oplossing naar rood@pvda.nl. De winnaar
ontvangt de cd Klaas! Anderzijds van Eerste Kamerlid s
Klaas de Vries, die alle nummers componeerde en
schreef. De begeleiding is verzorgd door Nico Hovius.
Op  www.klaasdevries.nl is de cd te bestellen à €10,-.

Met deze bon krijgt u bij inlevering in de boekhandel  €5,- 
korting op de vaste boekenprijs van €19,95 van het boek van 
Ayolt de Groot over Laurens ten Cate, ISBN 9789035138315. 
De looptijd van de kortingsbon is 15-12-2012 t/m 15-3-2013. 
Actiecode is 901-99431.   Ook verloten we drie exemplaren. 
Kans maken op zo’n exemplaar? Mail dan naar rood@pvda.nl, 
ovv ‘portret van een socialistisch journalist’

uitgesproken
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column diederik samsom

Van deur tot deur. Ik doe het
graag. Soms zijn de gesprekken
kort en concreet, over 
bijvoorbeeld hinderlijk werk 

aan de weg, dat al maanden stilligt. Of een
tekort aan parkeerplaatsen in de wijk. Maar
vaker duren de gesprekken langer. Vragen
over werk en werkloosheid, de AOW, de
zorg, over geld naar Griekenland.
Ik doe dan mijn best om de mensen aan 
de deur zo goed mogelijk antwoord te 
geven. Vaak gaat dat best goed, maar 
soms ook niet. Dan is het geloof in de
veranderkracht van politiek zozeer 
weggeslagen dat een passend antwoord 
over bijvoorbeeld de kosten van de zorg,
niet voldoet. Dan gaat het over de politiek
in het algemeen: over de mooie woorden, 
over de onrust, over te veel beloven en te 
weinig waarmaken.

Zo ook in de Alkmaarse wijk Overdie.
Achter vrijwel iedere voordeur die ik 
langsging, heerste een groot cynisme ten
aanzien van de politiek. Vijf verkiezingen 
in tien jaar tijd hadden de deur dicht
gedaan. Ik begrijp dat. Maar ik leg me er
niet bij neer. Ik zie het als onze opdracht 
om het weggeslagen vertrouwen in de
politiek weer te herstellen.
Dat begint bij het herstel van
onze economie en onze publieke
voorzieningen. Daarvoor ligt de sleutel in 
het regeerakkoord. Maar als ik over ruim
vier jaar echt met een opgeheven hoofd
terug naar Overdie wil, dan is daar meer 
voor nodig. Dan gaat het om herstel van 
vertrouwen door de manier waarop we 
politiek bedrijven: ideeën waarmaken, 
nieuwe omstandigheden met nieuwe 
oplossingen te lijf gaan, het eerlijke 

verhaal vertellen. De ophef rondom de 
zorgpremies laat zien hoe ingewikkeld 
dat is. En hoe dun het lijntje tussen
vertrouwen en wantrouwen soms is.
Maar we zullen het vertrouwen herstellen.
Wat er ook gebeurt. Zodat ik over ruim 
vier jaar met vertrouwen terug kan. 
Terug naar Overdie.

Diederik Samsom

Terug naar Overdie

STERKER EN SOCIALER
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