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inhoud

Het Congres van de PvdA komt op zaterdag 27 
april bijeen in de WTC Expo, Heliconweg 52 
in Leeuwarden. Belangrijke agendapunten: de 
resolutie ‘Tussen leden en leiders’ over ledende-
mocratie binnen de partij, de congresvoorstel-
len voor kandidaatstelling en de resolutie ‘Over 
wat Van waarde is’ over de kracht als gemeen-
schap. De resoluties en voorstellen zijn te vin-

den in de congresstukken. Daarnaast kiezen we 
een nieuwe PES-delegatie, een nieuwe beroeps-
commissie en een gedeeltelijk nieuw presidium.
Aanmelden kan via de reserveerlijn van de PvdA: 
09009553 (lokaal tarief). Het nummer van de 
bijeenkomst is 5838. Houd ook uw relatienummer 
en postcode bij de hand. Meer informatie over het 
programma: bitly.com/congrespvda

Kom naar het congres!
Er is een nieuwe werk
groep actief binnen de 
PvdA: Huurders van de 
PvdA. Een werkgroep die 
in de partijdebatten over 
volkshuisvesting helder 
naar voren wil brengen 
wat de belangen van 
huurders zijn. ‘We willen 
graag met zo veel mogelijk 
mensen in de partij het 
debat aangaan, dus ook 
via de afdelingen,’ licht 
voorzitter Anita Engbers 
toe. ‘We zijn verder bereid 
om aan afdelingen en 
fracties voorlichting te 
geven over hoe de sociale 
huursector in elkaar steekt. 
En ombudsteams kunnen 
bij ons terecht voor advies 
inzake huurdersproble
men.’ Aanmelden en meer 
informatie: Anita Engbers,  
anita.engbers@hccnet.nl

Huurders 
van de PvdA

rode loper

Op het congres waar  Diederik 
Samsom ruim een jaar geleden 
tot politiek leider werd 
gekozen, deed Hans Spekman 
een belofte: iedereen die tien 
mensen lid zou maken van de 
PvdA, zou hij persoonlijk een 
appeltaart komen brengen. 
Onlangs viel Kathleen Paal 
(43) uit Rotterdam deze bij-
zondere eer ten deel.

Diëtiste Kathleen Paal is sinds 
een jaar vrijwilliger voor de 
PvdA. Mensen waarvan ze 
op de hoogte was dat ze al 
hun hele leven trouw op de 
PvdA stemmen maar geen lid 
zijn, wist ze te overtuigen om 
lid te worden. Ze wees hen 
er onder meer op dat je als 
lid ‘regelmatig op de hoogte 
wordt gehouden over wat zich 
allemaal afspeelt in Den Haag 
en binnen de vereniging.’ 
Over het bezoek van Hans 
Spekman op haar werkplek: 
‘Ik was blij verrast toen Hans 
Spekman binnenstapte met 
een biologische appeltaart. 
We hebben nog even gezellig 
staan babbelen.’

De Rode Loper 
wordt uitgerold 
voor PvdA’ers die 
normaal gesproken 
achter de schermen 
werken. Deze keer 
rollen we de rode 
loper uit voor 
Kathleen Paal, 
vrijwilliger voor de 
PvdA in Rotterdam.

Biologische 
appeltaart

Tekst Niek Benedictus
Foto De Beeldredaktie
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van de voorzitter

 De afgelopen weken hebben de leden weer 
van zich kunnen laten horen. Het ging 
daarbij over het Van waarde-project, over de 
toekomst van de sociaaldemocratie, en de 

jongste cijfers van het Centraal Planbureau over onze 
economie.
In maart organiseerden wij met de Wiardi Beckman 
Stichting regionale en lokale discussieavonden over 
Van waarde, waar ik een aantal van mocht bijwonen. 
Niet altijd waren we het eens, maar het viel me vooral 
op hoeveel ideeën er binnen onze partij zijn om de 
sociaaldemocratie verder te helpen. 
In Van waarde rekenen we af met het efficiency denken 
als heilig doel. Dat betekent dat bijvoorbeeld een 
schoonmaker als Brigitte niet meer door een school 
hoeft te rennen, omdat ze niet efficiënt bezig zou zijn. 
Het betekent ook dat de school er weer moet zijn voor 
jongeren in plaats van jongeren voor de school.
Daar naast hadden we in maart onze Politieke Leden-
raad over de CPB-cijfers, die het partijbestuur op 
verzoek van een groot aantal gewesten en afdelingen 
had uitgeschreven. Veel is daarover al gezegd en 
geschreven, maar ook hier zie ik dat je zonder debat en 
tegenspraak als partij niet verder komt.
Ik begrijp daarbij de zorgen die bij veel leden leven, net 
als in de hele samenleving: heb ik straks nog een baan, 
bezuinigen we niet te veel, geven we niet te veel toe op 
de VVD? Ik vond en vind dat we mee moeten doen aan 
deze coalitie. Om ons land sterker en socialer te maken. 
Van waarde en de CPB-cijfers, het zijn twee voorbeel-
den van onderwerpen waar de leden iets over vinden. 
Ik ben blij met onze ledendemocratie. Maar het kan 
altijd beter. Daarom bespreken we op ons komende 
congres het rapport van de commissie-Noten over de 
ledendemocratie.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de 
voor berei dingen voor ons partijcongres 
in Leeuwarden in volle gang. Voor die 
enkeling die Friesland ver weg vindt: 
we kiezen voor Leeuwarden, omdat het 
goed is dat we in alle regio’s komen. Maar 
ook vanwege de herindelings verkiezingen 
in drie Friese gemeenten in november. 
Voor deze afdelingen is dit 
 congres ook de aftrap van 
hun campagne. Ik hoop 
natuurlijk op een volle zaal 
met mensen uit alle wind-
streken en kom jullie graag 
tegen in Leeuwarden.

Hans Spekman
voorzitter@pvda.nl

De leden aan het woord

Haar eerste functie bij de PvdA-
fractie was ter vervanging van een 
zwangerschapsverlof. ‘Toen deze 
periode afliep, kwam er toevallig 
een vaste functie vrij voor persoon-
lijk medewerker. Ik kreeg toen ook 
mijn eerste “eigen” Kamerleden: 
Jaap Jelle Feenstra en Joop van den 
Berg.’ Momenteel  is Ellen werk-
zaam als persoonlijk medewerker 
voor PvdA-Kamerleden Khadija 
Arib, Tjeerd van Dekken en Selçuk 

Öztürk. ‘Verkiezingen zijn altijd 
spannende en slopende tijden. Als 
je het goed met je Kamerlid kunt 
vinden, dan hoop je dat hij of zij 
blijft. Je ziet het Kamerlid vaak 
meer dan je eigen echtgenoot.’ Pas 
na de feestelijke uitreiking (foto)
stond Ellen echt stil bij haar jubi-
leum. ‘Ik ben er toch wel een beetje 
van geschrokken, al 25 jaar dezelfde 
werkplek. Dat ik het al zo lang 
volhoud, komt door telkens weer 
die veranderingen. De wisseling 
van fracties betekent steeds weer 
nieuwe Kamerleden die een nieuwe 
sfeer meebrengen en nieuwe 
onderwerpen aandragen. Alleen de 
werkplek blijft onveranderd. Na 
iedere verkiezing begin ik eigenlijk 
aan een nieuwe baan. Dat houdt 
het levendig en afwisselend. Anders 
had ik het nooit zo lang volgehou-
den, daar ben ik te onrustig voor.’

Het mag een hele prestatie worden 
genoemd: 40 jaar in dienst bij 
dezelfde werkgever. Bert Vahl was 
19 jaar toen hij als vrijwilliger bij 
de PvdA begon; het was de tijd van 
Joop den Uyl. Hij heeft een hoop 
meegemaakt: ‘Leuke momenten 
zoals de verkiezingen, en dan 
vooral als de uitslagen goed waren. 
Minder leuk waren de reorganisa-
ties, die raken de mensen in hun 
hart.’ Sinds 1 april 1973 werkt Bert 

op het partijbureau in Amsterdam, 
de laatste acht jaar bij de salaris-
administratie. Zijn collega’s hebben 
Bert in al deze jaren leren kennen 
als een fijne, enthousiaste collega 
die bij feestelijke gelegenheden als 
eerste de dansvloer weet te vinden. 
Inmiddels is hij 59 jaar en staat zijn 
afscheid op stapel. Berts advies: 
‘Blijf dichtbij jezelf en hou vertrou-
wen dat dingen goed komen.’

Ellen Grigoleit 25 jaar in dienst

Bert Vahl 
40 jaar 
in dienst

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

Fietsen voor 
War Child
Hoofd Verenigingszaken op het partijbureau 
Floris van Overveld is sinds 2011 een zogenoemde 
Gaulist. Gaul! is een team van Nederlandse wiel-
renners die fietsen voor War Child. War Child 
investeert in een vreedzame toekomst voor 
kinderen die getroffen zijn door oorlog. Dit 
voorjaar gaat Floris een lang gekoesterde droom 
waarmaken: in 33 dagen gaat hij van Los  Angeles 
naar Boston fietsen. Zijn doelstelling is om mini-
maal 5500 euro op te halen voor War Child. Dat 
is één euro per kilometer. Wilt u Floris steunen 
en jonge oorlogsslachtoffers daarmee een betere 
 toekomst bieden? Dat kan via de website  
www.warchild.nl/actie/fast-america-ride

Hoe komen we linksom uit de crisis 
en hervormen we onze economie op 
een duurzame  manier? Een partij-
commissie onder leiding van Ad 
Melkert buigt zich dit jaar over deze 
vragen.
De commissie is er gekomen op 
voorstel van partijvoorzitter Hans 
Spekman. Dit najaar wil Melkert zijn 
bevindingen presenteren. De com-
missie bestaat verder uit Agnes Jon-
gerius (voormalig voorzitter FNV), 
Bas van Drooge (voorzitter Afdeling 
Amsterdam Centrum, directeur 
DZB; sociale werkvoorziening regio 
Leiden), Ed Groot (TK-fractie), 
Esther-Mirjam Sent (EK-fractie), 
Fatihya Abdi (JS), Hans Schenk 
 (Financieel econoom, SER, Sustai-
nable Finance Lab), Idsert Boersma 
(Wereld Bank, FMO), Kirsten 
Meijer (Inter nationaal Secretaris 
PvdA), Martin van Leeuwen (voor-
malig senior-beleidsmedewerker Fi-

nanciën SOT, Nibud), Rolph van der 
Hoeven (International Institute of 
Social Studie), Thomas Ronnes (JS), 
Tobias Reijngoud (publicist Weten is 
meer dan Meten, Ontwikkelings- en 
milieuvraagstukken) en Trude Maas 
(voormalig EK-fractielid).

Het partijbestuur besloot de Zuid-
Noord Commissie, voorheen met 
name gericht op ontwikkelingssamen-
werking, te verbreden tot een brede 
Buitenland Commissie. De nieuwe 
commissie wordt dé netwerk- en ken-
nisplek voor alle leden van de PvdA 
met deskundigheid op het gebied van 
internationale samenwerking en bui-
tenlandse politiek. De nieuwe commis-
sie houdt dezelfde taak: het adviseren 
van het partijbestuur, Kamerleden 
en nu ook bewindspersonen. ‘Er zal 
duidelijker gezocht worden naar 
politisering van het debat, voor een 
brede discussie zonder no go areas,’ 
licht voorzitter Jolein Baidenmann toe. 
‘De commissie zal zelf ook meer visie 
ontwikkelen op onze veranderende 

wereld, deels ter verbreding van ken-
nis en expertise in het netwerk, deels 
ter ondersteuning aan het politieke 
debat, op eigen initiatief of op verzoek 
van Kamerleden of bewindspersonen.’ 
Heeft u expertise op het gebied 
van defensieveiligheidsbeleid, 
internationaal genderbeleid, demo-
cratisering, klimaat, buitenlands 
economisch beleid, mensenrechten, 
inter nationale instellingen, mondiale 
publieke goederen? Stuur dan een cv 
en  motivatiebrief aan de secretaris 
van de commissie, Mijke Elbers:   
melbers@evertvermeer.nl.
Informatie: Jolein Baidenmann, voor-
zitter van de Buiten land  Commissie: 
jolein@isduurzaam.eu
tel: 06-23920404.

Comissie Melkert

Nieuw: Buitenland Commissie J ub i lar i s s en

De (aanvullende) contri-
butie voor de PvdA werd 
tot nu toe in de eerste 
week van de maand van 
uw bankrekening afge-
schreven. Op verzoek van 
veel leden verplaatsen we 
dat naar het eind van de 
maand. Vanaf mei wordt 
uw contributie in het ver-
volg afgeschreven in de 
derde of het begin van 

de vierde week van de 
maand. Meer informatie? 
Stuur een mail aan leden
administratie@pvda.nl

Contributie betaling
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Het manifest ‘Van waarde’ moet antwoord geven op vragen 
over de kwaliteit van leven. Wat vinden we nu echt belangrijk? 
Monika Sie, directeur van de WBS, over de zoektocht naar een 
gedeeld beschavingsideaal. ‘Ik ben vooral ethisch gedreven.’ 
Tekst Gert Hage  Foto’s Tessa Posthuma de Boer

Valt er een rode draad te ontdekken in de gesprekken 
die jullie hebben gevoerd? ‘In onderzoeken lees je vaak 
dat mensen gelukkig zijn in hun privéleven, maar zich 
onbehaaglijk voelen over hoe de samenleving zich ont-
wikkelt. Dat wilden we graag eens zelf onderzoeken. En 
wat blijkt? Mensen nemen hun frustrerende ervaringen 
met allerlei instellingen en de zorgen over hun werk wel 
degelijk mee naar huis, dus die scheiding tussen privé 
en werk is niet zo hard als onderzoekers beweren. Wat 
ons verder opviel, is dat mensen op hun werk vaak tegen 
dezelfde muren oplopen. Er wordt niet of nauwelijks 
naar hen geluisterd, de zeggenschap over hoe zij hun tijd 
willen indelen is beperkt en managers hebben meer oog 
voor het rendement dan voor de kwaliteit van het werk. 
Ook de bestaanszekerheid van groepen mensen raakt in 
het geding door steeds maar weer nieuwe reorganisaties 
en door de groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
Mensen dreigen de greep op hun leven te verliezen en 
zien amper mogelijkheden hun  verslechterde arbeids-
omstandigheden te veranderen. Dat leidt tot reacties als 
die van Esther die berustend zegt: “Ik houd het voortaan 
klein voor mezelf, want ik wil gelukkig zijn.” Mensen 
hebben niet langer het gevoel dat de politiek oog heeft 
voor hun problemen, zij zijn vervreemd geraakt van de 
politiek. Blijkbaar is het besef dat je samen met anderen 
wel degelijk iets kunt veranderen, verloren gegaan. Dat 
kunnen we als partij onszelf aanrekenen. De sociaaldemo-
cratie is zo ongeveer uitgevonden om gezamenlijk onge-
wenste maatschappelijke ontwikkelingen te keren. Alleen 
collectief kun je het beste uit jezelf en uit de samen leving 
halen. Dat vraagt om solidariteit, maar ook om een 
gedeeld beschavings ideaal. Met het project Van waarde 
hebben we dat ideaal voor deze tijd willen formuleren.’ 

Is dat gelukt? ‘Ik had me voorbereid op meer cynisme. 
Het staat nogal op gespannen voet met de huidige 
tijdgeest om te pleiten voor immateriële waarden als 

W e leven in cruciale tijden. In een 
politiek uur U. ‘Diepe economi-
sche crises zijn momenten van 
politieke waarheid,’ zegt Monika 
Sie, directeur van de Wiardi 

Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bu-
reau van de PvdA. ‘De crisis van de jaren dertig leidde 
uiteindelijk tot de opbouw van de verzorgingsstaat, 
na de oliecrises van de jaren zeventig werd de steven 
gewend naar de liberalisering van markten. Dat bracht 
ons welvaart, maar leidde ook tot groeiende sociale on-
gelijkheid en uiteindelijk tot de crisis van 2008, waaruit 
we maar moeizaam omhoog weten te krabbelen. Het is 
tijd voor bezinning. Wat vinden we nu echt belangrijk? 
Waarin schuilt de werkelijke kwaliteit van ons leven 
en onze samenleving? Het manifest Van waarde is het 
 politieke antwoord  op deze vragen. Dat was hoog-
nodig, vonden we. Als partij waren we ons gemeen-
schappelijke morele kompas een beetje kwijtgeraakt.’

De WBS trok het land in en voerde talloze gesprek-
ken met onder anderen schoonmakers, ondernemers, 
verpleegsters, agenten en scholieren over hun dromen 
en hun dagelijkse zorgen. Zoals met schoonmaakster 
Brigitte, die van haar baas nog maar anderhalve minuut 
de tijd krijgt voor het schoonmaken van een klaslokaal. 
Of met Esther, een ergotherapeut, die een ingrijpende 
reorganisatie en een verhuizing over zich heen zag ko-
men, zonder dat haar ooit iets is gevraagd. En met Joris, 
de ROC-scholier die door gebrek aan persoonlijke 
begeleiding in de knel dreigde te raken.
De uitkomsten van deze gesprekken werden geanaly-
seerd en becommentarieerd door een uitgebreide groep 
wetenschappers. Dat alles mondde uit in het manifest 
Van waarde, waarin een nieuwe invulling wordt gegeven 
aan vier sociaaldemocratische kernwaarden: bestaans-
zekerheid, goed werk, verheffing en binding. 
 

‘Met Van waarde hebben
 we een snaar geraakt’

interview
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ideeën en om een leven te leiden, varend op je innerlijke kompas, 
met oog voor en nieuwsgierigheid naar de medemens en met een 
sterk ontwikkeld arbeidsethos. Leg het calvinisme en het confu-
cianisme samen op een kussen en je krijgt twee workaholics als 
dochters.’ 

Na de middelbare school studeerde Sie economie en politicolo-
gie aan de Erasmus Universiteit en werkte enige tijd als docente 
aan de Universiteit Leiden. Vervolgens maakte zij de overstap 
naar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR). In 2009 werd zij benoemd tot directeur van de WBS. 
‘Ik voel me hier thuis. Het confucianisme en de sociaaldemo-
cratie vinden elkaar in het gezamenlijk streven naar een goede 
samenleving en in het belang dat wordt gehecht aan binding en 
solidariteit. Ik ben vooral ethisch gedreven, de kern van politiek 
handelen ligt voor mij in het morele gehalte. Ik ben dan ook 
bijzonder gelukkig met de goede ontvangst van het manifest 
Van waarde. Het is een mooie basis voor een hernieuwd politiek 
zelfbewustzijn. Waar staan we voor als sociaaldemocraten? Hoe 
gaan we dat realiseren?’

Hoe kan worden voorkomen dat de politieke idealen uit het mani
fest smoren in de alledaagse Haagse werkelijkheid van bezuini
gingen, begrotingstekorten en snel oplopende werkloosheid? ‘We 
hebben de zaak met dit manifest op scherp gezet. We hebben 
laten zien hoe funest schaalvergroting, individualisering en ratio-
nalisering kan uitpakken op levens als die van Sandra, de politie-
inspecteur, op Joris, de student, en op die levens van al die men-

sen met wie we uitvoerig hebben gesproken. Er is niks mis met 
efficiencydenken, maar wel met instellingen die louter vanuit dit 
denken functioneren, en die vergeten zijn wat de maatschappe-
lijke betekenis van hun werk ook alweer is. Het manifest is door 
het partijbestuur vertaald in een resolutie, waarover de leden zich 
de komende maanden mogen uitspreken. In de resolutie staat de 
noodzakelijke omslag van “ik” naar “ons” centraal, dus meer zorg 
voor elkaar, minder eenzijdige nadruk op rendement en effici-
ency en meer op bestaanszekerheid en goed werk met kansen op 
ontplooiing, op en buiten het werk. Voor die omslag is nodig dat 
mensen beseffen dat ze niet onmachtig zijn, dat zij samen met 
anderen veranderingen kunnen afdwingen. Net zoals politici zich 
beter moeten realiseren dat slechte arbeidsomstandigheden en 
bestaansonzekerheid wel degelijk politieke issues zijn.’

‘Troelstra heeft  het ooit prachtig verwoord. “Politiek is,” zei hij, 
“het samen vorm geven aan de toekomst.” Dit is het moment om 
die opdracht ter hand te nemen.
Maar om op de vraag terug te komen: we gaan nu op basis van 
het manifest aan de slag met kleine projecten, in samenwerking 
met de fractie en de partij. De werkloosheid loopt snel op. Als 
je, zoals wij, vindt dat bestaanszekerheid een belangrijke waarde 
is, is het zaak om snel met een plan te komen. Niet alleen voor 
Nederland, maar ook voor Europa. De torenhoge jeugdwerkloos-
heid in Spanje en Italië raakt ook ons.
Een ander project betreft de zorgportefeuille. We doen in de 
zorg in toenemende mate een beroep op mensen. Maar als je van 
mensen mantelzorg vraagt, moet dat in de praktijk ook mogelijk 
zijn. Werknemers moeten dan meer zeggenschap krijgen over 
hun tijd, zodat werk en zorg beter te combineren zijn. Hetzelfde 
gaat op voor de wens de veerkracht en de “samenredzaamheid” 
van burgers te vergroten. Prima, maar kijk dan eerst wat nodig is 
om elkaar te ondersteunen, zoals goede scholing, een sterke po-
sitie op de arbeidsmarkt en het scheppen van mogelijkheden om 
werk en zorg te combineren. We gaan de komende jaren op al-
lerlei verschillende terreinen veel vragen van de burgers. Dat kan 
je alleen maar doen als er perspectief is op een betere toekomst. 
Met Van waarde hebben we de contouren van die toekomst 
 geschetst. Het is nu zaak om daar invulling aan te geven.’  

‘Het is de tijd om de 
steven te wenden 
naar een samenleving, 
waarin de mens en 
niet de markt centraal 
staat’

‘Blijkbaar is het besef 
dat je samen met 
anderen wel degelijk 
iets kunt veranderen, 
verloren gegaan’

verheffing en binding. Maar het besef groeit dat je geen poli-
tiek kan bedrijven door enkel te sturen op efficiency en de drie-
procentsnorm. Juist in dit politieke uur van de waarheid is het 
belangrijk om tegenwicht te bieden aan de doorgeschoten indivi-
dualisering en economisering van het leven. Niet alles van waarde 
is in geld uit te drukken. Tot mijn verrassing waren de reacties op 
ons manifest juist niet cynisch, maar heel open en inhoudelijk. 
We hebben blijkbaar een snaar weten te raken, buiten, maar ook 
binnen de partij. Ik denk dat niet eerder in onze geschiedenis een 
partijvoorzitter een werk van het wetenschappelijk bureau zo 
heeft omarmd, als Hans Spekman deed bij de presentatie van  het 
manifest in de Rode Hoed.’ 

Hoe kan het dat het wederzijdse gevoel van solidariteit tussen 
mensen en politiek verloren is geraakt? ‘De individualisering 
en economisering zijn doorgeslagen.Vanaf begin jaren tachtig 
drong de noodzaak van een herziening van de verzorgingsstaat 
zich op. Niet langer draaide het alleen om het beschermen tegen 
risico’s, maar de verzorgingsstaat richtte zich voortaan vooral 
op het activeren van mensen tot deelname aan de samenleving 
en de arbeidsmarkt. Op deelterreinen trok de overheid zich ook 
terug, er werd een groter beroep gedaan op de eigen verantwoor-
delijkheid van mensen. Die activering van de verzorgingsstaat 
ging gepaard met de liberalisering van markten. De gedachte 
daarachter was dat met het geld dat door de open markten werd 
gegenereerd, sociale voorzieningen en andere publieke diensten 
konden worden gefinancierd. Op zich konden we ons als soci-
aaldemocraten wel vinden in dat gedachtegoed, dat als eerste 
door de voormalig Engelse premier Tony Blair in praktijk werd 
gebracht. Maar het schoot door. Eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijk, maar we moeten wel 
inzien dat bepaalde problemen structureel zijn en om collectieve 
politieke oplossingen vragen. Hetzelfde geldt voor de vrijmaking 
van de kapitaalmarkten. Ze werden zo vrij, dat ze instabiel en 
ongrijpbaar werden, zoals de huidige crisis ons laat zien. Het 
kapitaal domineert de markt, bestaanszekerheid voor iedereen 
en kwaliteit van werk worden opgeofferd. Dat alles is onvol-
doende onderkend en daar betalen we nu een hoge prijs voor. Het 
is de tijd om de steven te wenden naar een samenleving waarin de 
mens en niet de markt centraal staat.’

Welke gesprekken zijn u het meest bijgebleven? ‘De gesprek-
ken met jonge Marokkaanse vrouwen, onder wie Malia, een 
goed geïntegreerde Marokkaanse moeder van twee pubers, uit 
Zwolle. Naast haar werk als accountmanager bij de gemeente 
Zwolle studeert ze in de avonduren Bestuurskunde. Met lede 
ogen ziet zij hoe haar kinderen, die voorheen volop Nederlandse 
vrienden hadden, steeds meer naar hun Marokkaanse vrienden 
trekken. “Ze lijken zichzelf op te voeden in de Marokkaanse cul-
tuur,” zegt ze. Malia denkt dat het komt door al dat negatieve 
gedoe rond de islam. En hoewel ze het onwenselijk gedrag van 
haar zoon vindt, zegt ze het ook wel te begrijpen. Als je steeds 
te horen krijgt dat je niet deugt, trek je je volgens Malia terug 
in de gemeenschap die jou wel accepteert. De ontwikkeling 
naar gescheiden leefwerelden of anders gezegd, het uitblijven 
van culturele integratie kwam ook terug in de gesprekken met 
andere tweede en derde generatie Marokkaanse meisjes. Ze zijn 

goed opgeleid, ambitieus waar het gaat om opleiding en werk, 
en spreken vloeiend Nederlands, maar in culturele zin zijn zij 
zoekende. Ze leven tussen twee vuren, met aan de ene kant de 
Marokkaanse gemeenschap die een zware druk op hen uitoefent 
om te leven als kuise moslima, en aan de andere kant de liberale 
Nederlands normen en waarden, waarmee zij dagelijks op school 
en op hun werk worden geconfronteerd. Het is belangrijk deze 
meisjes te steunen in hun emancipatieproces, maar dat gebeurt 
te weinig. Ze voelen zich op zichzelf en op hun lotgenoten terug-
geworpen in hun zoektocht tussen twee culturen. Aan de ene 
kant is binding en gemeenschapszin nodig als tegenwicht tegen 
de doorgeslagen individualisering, aan de andere kant kan een 
conservatieve, religieuze gemeenschap als heel beklemmend en 
onderdrukkend worden ervaren. In het manifest gaan we in op 
de waarde van binding. Een beweging van gelijkgezinden binden 
aan het idee van de goede samenleving is het hart van de sociaal-
democratie. Gemeenschappen rond de school en de werkplek 
zijn cruciaal voor het gevoel van geborgenheid en erkenning, van 
ergens bij horen. Tegelijkertijd moeten we als beweging ervoor 
zorgen dat we de mensen ondersteunen die zich willen losmaken 
van een gemeenschap die knelt en onderdrukt en die een aantal 
kernwaarden van onze samenleving niet deelt. We moeten onder-
kennen dat de afname van sociaaleconomische verschillen niet 
automatisch leidt tot culturele toenadering en ons actiever rich-
ten op culturele integratie.’

Monika Sie Dhian Ho, zoals zij voluit heet, is zelf afkomstig 
uit een immigrantengezin. Maar anders dan de Marokkaanse 
meisjes die zij sprak, heeft zij zich altijd onderdeel gevoeld van 
de Nederlandse samenleving. Haar ouders leerden elkaar kennen 
in Bandung, Indonesië en vertrokken samen naar Nederland 
om te studeren. Ze groeide, samen met haar jongere zus, op in 
een, zoals zij omschrijft, ‘harmonieus en geëngageerd gezin’. 
Haar moeder was opbouwwerker, haar vader docent Culturele 
antropologie. ‘Mijn calvinistische, Nederlandse moeder en mijn 
Chinees-Javaanse vader, die grootgebracht is in de confucianis-
tische cultuur, deelden een humanistische levensopvatting. Dat 
hebben zij op hun dochters overgebracht. We werden gesti-
muleerd om zelf na te denken, ons open te stellen voor andere 

Monika privé
Ontroerd door: het musiceren door 
kinderen  
Trots op: de enorme aantallen 
geëngageerde sociaaldemocraten 
rond de WBS
Drijfveer: een rechtvaardige 
samenleving, waarin waarden tellen 
Boek: De tijgerkat van Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa  
Krant: de Volkskrant en 
NRC Handelsblad 
Radio: Met het oog op morgen 
als ik laat terugrijd van een lezing 
of afdelingsdebat  
Beste tvprogramma: Zomergasten, 

mits goede gast en goede presentator
Slechtste tvprogramma: ik kijk 
eigenlijk nauwelijks televisie  
Vakantiebestemming: Indonesië, het 
land waar mijn ouders zijn geboren
Mooiste plek van Nederland: de 
Maaskade in Rotterdam, gezien vanaf 
het Noordereiland  
Sport: motorrijden, duiken, surfen  
Muziek: in de klassieke muziek ben ik 
thuis, in andere genres laat ik mij graag 
introduceren  
PvdA’er: Bart Tromp  
Favoriet moment: als al mijn vrienden 
komen eten en niet meer wegkomen
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Te weinig 
aandacht

voor de huidige 
trendbreuk

Koos Dijkstra (57), zelfstandig organisatieadviseur, Zuidlaren

  Van het
  pluche en
 de straat op

De subtitel “Sociaal demo-
cratie voor de 21ste eeuw” 
komt in het essay van 
Monika Sie wel aan de 

orde, maar blijft voor mij wat onderbe-
licht. Het kompas is nog te veel gericht 
op de maatschappelijke context van 
de 20ste eeuw. In het essay wordt wel-
iswaar aandacht besteed aan de vele 
veranderingen waarmee we in deze 
nieuwe eeuw te maken krijgen, maar 
er is te weinig aandacht voor de trend-

breuk waar we naar mijn beschei-
den mening middenin zitten.
De thema’s bestaanszekerheid, 
goed werk, verheffing en binding 
worden bezien vanuit een extra-

polatie uit het verleden. Histo-
risch besef is essentieel, maar we staan 
nu op een breuklijn in de geschiedenis 
en dat vraagt om een andere kijk op 
de nieuwe eeuw. We zijn getuige van 
een ongekende opeenstapeling van 
veranderingen. We zitten midden in 
een trendbreuk die zijn weerga niet 
kent en van eenzelfde orde is als de 
industriële revolutie. Het manifest van 

de Wiardi Beckman Stichting zou daar 
veel meer op moeten anticiperen.
Op de site van de WBS heb ik getracht 
dit in een uitgebreid artikel nader 
toe te lichten. Ik geef enkele van de 
belangrijkste veranderingen aan die 
zowel op mondiaal als lokaal niveau 
plaatsvinden. Ik hoop daarmee duide-
lijk te maken dat al die veranderingen 
niet kunnen worden afgedaan met 
een trendmatige ontwikkeling die ons 
wel de 21ste eeuw in zal loodsen. Drie 
voorbeelden van die veranderingen: de 
impact van internet en sociale media, 
de flexibilisering van arbeid en de rol 
van de vrije markt.
Mijn hele betoog over de trendbreuk 
is in feite een verhaal over context en 
complexiteit. Als we oog hebben voor 
de context waarin al die veranderin-
gen plaatsvinden, ons realiseren dat 
er geen lineaire oplossingen zijn en 
dat complexiteit het maatschappelijk 
speelveld bepaalt, dan zal Van waarde 
een prima kompas zijn voor een 
evenwichtige sociale cohesie en voor 
vertrouwen.’

N a de treurnis over de nieuwe 
economische werkelijkheid 
biedt Van waarde nuttige 
aanknopingspunten om een 

aanzet te geven tot een nieuwe sociale 
werkelijkheid. Zelfbeschikking in samen-
werking en grip hebben op je leven, daar 
gaat het mij om. 
Eigen kracht, individueel en in enig col-
lectief, vormt in de nabije toekomst het 
eerste antwoord op ondersteuningsvra-
gen. Allerlei al bestaande en nieuwe ini-
tiatieven krijgen nu kans om te bloeien 
en uit te breiden. Van waarde geeft de 
hernieuwde waardering voor de functie 
van de politiek, onze partij, die hierbij 
past. Het gaat om het verbinden van 
individuele behoeften met het publieke 
domein en ook om de faciliterende rol bij 
het bundelen van krachten.

En wat gaan we dan doen? Van het 
pluche en de straat op. Laten we mensen 
gaan vragen wat ze nodig denken te heb-
ben om nog lang in hun eigen omgeving 
te kunnen wonen. En laten we vooral ook 
niet vergeten te vragen wat ze daar zelf 
aan bij kunnen dragen. Daaruit volgen 
ook antwoorden op vragen over de wijze 
waarop gemeenten het best vorm en 
inhoud kunnen geven aan hun nieuwe 
 taken. Laten we op zoek gaan naar 
ideeën voor het opzetten van samenwer-
kingsverbanden in wijken en buurten.
Dat de nieuwe werkelijkheid ons ertoe 
dwingt om verantwoordelijkheid te 
 nemen voor onszelf en voor elkaar vind 
ik dan ook een prettige bijkomstigheid. 
Ik hoop dat we weer meer gaan ver-
trouwen op mensen dan op merken, al 
zal het een lange weg zijn.’

Jan Ruijgrok (68), partner netwerkorganisatie verandermanagement, Scherpenzeel 

leden aan het woord

Het mooie aan het rap-
port vind ik dat het 
de dagelijkse praktijk 
overstijgt en dieper 

ingaat op waar het werkelijk om 
gaat.
Veel waarden komen direct terug 
in het onderwijs, bijvoorbeeld ge-
lijkwaardigheid, eigenaarschap en 
eerlijk delen. Ik wil dat leerlingen 
leren zelfstandig te denken, kri-
tisch te zijn, eigen keuzes te maken 
en met respect met elkaar om te 
gaan. Zo draag ik er zorg voor dat 
leerlingen van vmbo en vwo zo 
veel mogelijk met elkaar in contact 
komen. In contact komen met el-
kaars leefwereld is van belang voor 
een leefbare samenleving. Anders 
creëer je gescheiden werelden.
Het overheidsbeleid is te vaak ge-
richt op het bedenken van nieuwe 
dingen voor scholen en op het afre-
kenen van scholen op de uitvoering 
hiervan. Dat is een vorm van con-
trole die indruist tegen de waarde 
eigenaarschap. Geef scholen de 
ruimte omdat zij weten waar het 

om gaat, opdat ze niet voortdu-
rend tijd hoeven te besteden aan 
het afleggen van verantwoording. 
Docenten moeten in staat worden 
gesteld hun vakmanschap zo veel 
mogelijk ook daadwerkelijk uit 
te oefenen. Om in de termen van 
Van waarde te blijven: ik wil het 
eigenaarschap van docent ten volle 
ontplooien. Natuurlijk horen bij 
het leidinggeven aan een school 
ook managementactiviteiten, maar 
het sturen op kerngetallen is niet 
het hoogste goed. Het moet niet 
gaan om kwantiteit en regels, maar 
om kwaliteit en vertrouwen.
Zo’n waarde staat onder druk, 
omdat er een maatschappelijke 
tendens is naar efficiencydenken, 
naar nutsdenken, clustering en 
fusies. Dat brengt het gevaar van 
vervreemding met zich mee. Het 
creëert een afstand tussen leiding 
en werkvloer, waardoor werkne-
mers vervreemd raken van de orga-
nisatie. Het is bijzonder goed om 
te horen dat Hans Spekman af wil 
van dit blindvaren op efficiency.’

Drie PvdAleden reageren op het manifest ‘Van 
waarde – Sociaaldemocratie voor de 21ste eeuw’. 
Wat is voor hen van waarde? Hoe staat dat onder 
druk? Wat kan daaraan gedaan worden? 
Tekst Jurjen Fedde Wiersma  Foto’s De Beeldredaktie

‘

Nynke Gerritsma (48), directeur voortgezet onderwijs, Doesburg

De Wiardi Beckman Stichting nodigt leden van harte uit om mee te 
discussiëren op wbs.nl. Dat kan zowel beknopt als in artikelvorm. 
Lees het hele artikel van Jan Ruijgrok op wbs.nl: bit.ly/ruijgrok

‘

Ik wil het 
eigenaarschap 
van docent ten 
volle ontplooien

‘

Van waarde
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Midden-OOsten
d e b a t

H e t
G r o t e  P v d a 

In samenwerking met de Alfred Mozer Stichting en de 
Evert Vermeer Stichting organiseerde de PvdA op 2 maart 
een groot debat over het MiddenOosten. Een fotoverslag.

Foto’s Stijn Haanschoten

Op 16 januari overleed Jos de Beus, politicoloog, filosoof en econoom. Hij was erudiet, 
geestig en een kritisch sociaaldemocraat, geliefd bij velen. René Couperus over deze 

intellectuele alleskunner.

Van Jos de Beus 
is de uitspraak 
bekend dat hij 
Karl May een 

grotere schrijver vond dan 
Karl Marx, ‘omdat er bij 
Karl May in elk geval indi-
anen voorkomen’. Jos de 
Beus, die – veel te vroeg – op 
16 januari op 60-jarige leef-
tijd overleed, was niet alleen 
erudiet, maar vaak ook heel 
geestig. Velen zullen hem 
kennen als ’columnist’ van 
het tv-programma Buitenhof 
op de vroege zondagmid-
dag. Talrijke (oud) politicologie-studenten kennen hem als bege-
nadigd docent aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij als 
hoogleraar Politieke theorie verbonden was. Amsterdamse PvdA-
ers herinneren hem zich als voorzitter van een geruchtmakende 
kandidaatstellingscommissie voor de Amsterdamse gemeente-
raad (2002).
Vermoedelijk minder mensen weten dat de intellectuele alles-
kunner – hij was politicoloog, filosoof én econoom – de hoofdau-
teur was van het PvdA-verkiezingsprogramma Wat Mensen Bindt 
(1994), een programma dat qua stijl dan ook een verademing 
was vergeleken met de eindeloze, geestdodende opsomming van 
beleidspunten die verkiezingsprogramma’s doorgaans zijn. En 
dat Jos de Beus een grote rol speelde achter de schermen van 
de Wiardi Beckman Stichting, als curatoriumlid, inspirator en 
meedenker.  

Jos de Beus was een sociaaldemocratisch intellectueel, maar 
met een ongeëvenaarde breedte. Hij was opgeleid in Nijmegen, 
Amsterdam en Harvard en rekende Hans van den Doel – in-
vloedrijk econoom in de tijd van het kabinet Den Uyl – en de 
grote socioloog Jacques van Doorn tot zijn leermeesters. Jos was 
een groot kenner van het liberalisme. Hij schreef daarover in het 
standaardwerk De ideologische driehoek, met Jacques van Doorn, 
Piet de Rooy en Percy Lehning.  
Twee begrippen kunnen met het denken van Jos de Beus verbon-
den worden: ‘de toeschouwersdemocratie’ en de ‘linkse leegte’. 
De toeschouwersdemocratie, opvolger van de verzuilde partijen-

democratie, verwijst naar de 
veranderde positie van kie-
zers en de gekozenen in een 
tijdperk waarin individualise-
ring het gezag van politieke 
collectieven ( partijen en par-
lementen) ondermijnt. Die 
politieke collectieven worden 
meer en meer vervangen 
door campagnepolitici die 
tamelijk losgezongen van hun 
partijen, voor een kritisch, 
niet langer merkvast publiek 
hun voor stelling opvoeren. 
In die vluchtige democratie 
lukt het links slecht om nog 

tegenmacht en tegendenken te ontwikkelen: de leegte op links.

Als persoon was Jos de Beus een onvermoeibare ideeënman. Zo-
als hij met zijn studenten omging, zo ging hij met de wereld om. 
Hij gaf zichzelf en zijn omgeving voortdurend college, kritisch 
maatschappijbeschouwer als hij was met een aanstekelijk plezier 
in discussie en het publieke debat.   
Hij was nooit Hollands-gelijkhebberig of bot. Jos was een rid-
derlijk debater. Vrijzinnig posities kiezend, hardop nadenkend en 
argumenterend, met ongehoorde eruditie en lenigheid van geest. 
Als Voordenker en Hardop-denker van Nederland had ie wel 
iets Amerikaans. Hoe kritisch je ook bent, altijd eindigen met 
respectvol inlevingsvermogen, veerkracht en optimisme. 
Bij de WBS sprak hij geregeld over ’de intellectuele infrastruc-
tuur’ van ons land. Een typisch Jos-begrip. Hoe was het in een 
samenleving gesteld met de kwaliteit van de instellingen die de 
geest van een land moeten scherpen en bewaken? De universitei-
ten, de kranten, de omroepen, de partijen… Hoe goed ging het 
daarmee in Nederland precies? Jos was er niet gerust op, en wilde 
er bij de WBS een project over beginnen: Groot onderhoud van 
de Nederlandse geest, zoiets moest het worden. Het is er niet 
meer van gekomen. 
Met Jos de Beus verliest het Nederlands publieke debat en de 
sociaaldemocratie een origineel denker en een fijnzinnig mens.  

René Cuperus, medewerker Wiardi Beckman Stichting

in memoriam

Jos de Beus 
 (1952 – 2013)

Foto Hollandse Hoogte
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Het laatste rondje

Gedurende twee jaar was Jan Schuurman Hess elke week op donderdag en vrijdag 
onderweg om te luisteren naar de verhalen, dromen en ergernissen van mensen. 
Zaterdag 2 februari beëindigde hij zijn voettocht door Nederland. 

Tekst Jan Schuurman Hess

Foto’s De Beeldredaktie

 Het werd een dag om nooit 
te vergeten: de slotdag op 
2 februari werd bijge-
woond door PvdA-ers uit 

het hele land; uit Friesland kwamen 
partijgenoten zelfs met een bus 
naar Zeeland. Samen liepen we het 
laatste rondje van de tocht over de 
zeedijk en de polders rond Kats. 
Maar ook de andere dagen dat ik aan 
het wandelen was, zal ik niet snel 
vergeten. Ze hebben ongelooflijk 

veel stof en verhalen op geleverd, 
inzicht geboden in de dromen, in 
ergernissen en lotgevallen van zo 
veel verschillende mensen. Ik leerde 
dat het begin van elke politieke actie 
begint met het luisteren naar wat 
mensen je te vertellen hebben. En 
dat de verhalen van mensen altijd 
een bredere, grotere context hebben 
dan je in eerste instantie zou den-
ken. Wanneer je door het hele land 
jongeren tegenkomt, die zich over 
elk niveau en elke organisatie van 
het onderwijs beklagen, dan is er wat 
aan de hand. Wanneer je overal in 

het land mensen tegenkomt die zich 
beklagen over absurde regeldruk, 
dan is er ook wat aan de hand. En 
hun werkelijkheid is vaak een andere 
dan die van de ambtelijke wereld in 
het stadhuis of het provinciehuis.

Neem het verhaal van de familie 
Klop uit Hardinxveld-Giessendam, 
ambachtelijke vissers op onder 
andere de Merwede en de Bies-
bosch. Al vierhonderd jaar gaan de 
visrechten binnen de familie over 
van vader op zoon. Terwijl reusach-
tig varende visfabrieken, gedekt 

initiatieven uit de partij

door een duurzaamheidskeurmerk 
(MSC), de oceanen leeg vissen voor 
Unilever, de grootste visopkoper 
ter wereld, zijn de kleine riviervis-
sers en dus ook de familie Klop op 
onze rivieren door de overheid aan 
de ketting gelegd. Snel onderzoek 
wijst me uit dat hier iets fundamen-
teel onrechtvaardigs aan de hand 
is. Ik leg contact met de Tweede 
Kamerfractie en Niek Verkaik, 
fractievoorzitter in de gemeenteraad 
van Hardinxveld-Giessendam. We 
laten de familie Klop niet meer los 
en zullen zorgen dat in de streek de 
mensen niet langer zeggen: ‘Ze (de 
overheid) willen de Klopjes kapot’, 
maar wel: ‘de Partij van de Arbeid 
maakte het verschil’.
Datzelfde geldt voor het onderwijs. 
Van Zeeland tot Maastricht, van 
Maastricht tot Den Helder ben ik 
jongeren tegengekomen met de 
meest onthutsende en afschuwelijke 
verhalen over hun onderwijservarin-
gen in de onderwijs fabrieken. Sinds 
mijn wandeling door Amsterdam 

werken we gezamenlijk aan een plan 
om enerzijds de maatschappelijke 
nood in de grote stad tegemoet 
te treden en er anderzijds voor te 
zorgen dat kleine scholen in dorpen 
kwalitatief goed onderwijs behou-
den en het kloppend hart van de 
gemeenschap kunnen blijven. Ook 
hier is een gemeenschappelijke inzet 
van het partijbestuur en de Tweede 
Kamerfractie een enorme steun. Tot 
mijn verrassing overhandigde Hans 
Spekman namens het partijbestuur 
me op de slotdag een fonds op mijn 
naam om de strijd voor de kleine 
scholen te ondersteunen.

Onderweg valt de tweedeling in de 
samenleving op: de kloof tussen de 
mensen die deel uit maken van de 
snelle, wereldomvattende economi-
sche orde, en de mensen die dat niet 
kunnen of willen en lokaal gebonden 
zijn en blijven. Er is een tweedeling 
tussen de mensen die geluk of pech 
hebben in het leven, bijvoorbeeld op 
het gebied van gezondheid. Er is een 

toenemend verschil tussen hen die 
zich hebben kunnen ontwikkelen, 
en zij die net een beetje tegenslag 
hadden en van de regen in de drup 
zijn terechtgekomen. Ik kwam die 
mensen tegen in het tehuis voor 
daklozen in Wehl, gewone mensen 
met een beetje pech. 
Je kunt niet je mond houden, wan-
neer je ziet dat de kernwaarden 
van de sociaaldemocratie worden 
geraakt; die hebben we te verdedi-
gen, overal en op elk moment. En 
we moeten zorgen voor de ver-
binding van de lokale en regionale 
samenleving met de internationale 
economische orde. Niemand mag 
tussen wal en schip vallen; het gaat 
om eenvoudige menselijke actie. 
Naar elkaar luisteren en elkaar de 
hand reiken en doen… Ik hoop dat 
mijn voettocht velen in die zin heeft 
kunnen inspireren.   

Lees alle verslagen op
www.voettochtvanjan.nl
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De afdeling Spijkenisse is zo goed in ledenwerven, dat er nu 
zelfs aan andere afdelingen workshops gegeven worden.

‘Tijdens de laatste Kamerverkiezingen hebben veel 
mensen PvdA gestemd. Een groot deel daarvan doet 
dat zelfs al jarenlang. Slechts een fractie van hen is lid. 
‘Waarom zouden we al die mensen niet vragen om 
lid te worden?’ Met die eenvoudige stelling opende 
Wouter Struijk de ledenwerfworkshop op 23 januari in 
Schagen. 
Wouter Struijk is in 2011 met zijn afdeling Spijkenisse 
kampioen ledenwerven geworden. De afdeling is 
gegroeid van 150 naar 270 leden. De pijlers onder dit 
succes waren eenvoudiger dan je wellicht zou denken: 
zichtbaar zijn en mensen simpelweg vragen of ze lid 
willen worden van de Partij van de Arbeid.
Om zichtbaar te zijn, en natuurlijk omdat het erg gezel-
lig is, doet de PvdA in Spijkenisse wekelijks mee aan de 
lokale pubquiz. Wouter: ‘Je kunt met je afdeling acti-
viteiten zoeken die bij je passen. Voor ons was dat de 
pubquiz, maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. 
Als je dan in contact bent met mensen en over politiek 
aan het praten bent, blijkt het verrassend makkelijk te 

zijn om meteen te vragen of men niet geïnteresseerd is 
om lid te worden.’ 

Andries Pruiksma uit Den Helder onderschrijft dit ver-
haal. Hans Spekman heeft hem al op twee appeltaarten 
getrakteerd, omdat hij al twintig leden heeft geworven. 
En weer simpelweg door het mensen te vragen. 

Zelf ook een workshop in je afdeling?
Meer weten over de ondersteunende materialen of 
het zelf organiseren van een workshop? Neem dan 
contact op met Mered de Vries, (020) 5512 244 of 
mail naar mereddevries@pvda.nl

PvdA naar de 100.000 PvdA naar de 100.000
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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 feestelijke gebeurtenis 
op stapel? Geef dan een PvdA-
lidmaatschap cadeau! Iedereen, lid 
of geen lid, kan via onderstaand for-
mulier 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 cadeau-
lidmaatschap 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 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 PvdAshirt. Tien 
leden aangemeld? Dan komt Hans 
Spekman persoonlijk een heerlijke 
appeltaart bij u langsbrengen!

Geef een lidmaatschap cadeau!

Werf een lid en 
ontvang een boek 
of PvdA-shirt
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Kampioen ledenwerven
Ook de afdeling Pijnacker
Nootdorp doet mee aan de 
plaatselijke pubquiz.
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platform
Bij iedere nieuwe maatregel worden we ermee om de oren geslagen: koopkrachtplaatjes. 
Ze zijn bedoeld om politici inzicht te geven in de gevolgen van beleid, maar ze bieden 
schijnzekerheid en leiden tot veel onnodige ophef. Toch kunnen we niet zonder. 

Tekst Bart de Koning

 V raag aan een willekeurige 
econoom wat hij of zij van 
de Haagse discussies over 
koopkrachtplaatjes vindt 
en je krijgt waarschijnlijk 

als reactie een diepe zucht. Hun bezwaren 
zijn al jaren dezelfde, econoom Mathijs 
Bouman zette ze een tijd geleden nog eens 
kort en krachtig achter elkaar op zijn blog 
op Z24.nl. ‘Koopkrachtplaatjes leiden 
af van de werkelijke problemen, zoals de 
snel oplopende werkloosheid. In plaats 
daarvan veroorzaken ze vooral eindeloze 
Kamerdiscussies over allerlei details. Er 
wordt binnen een paar jaar tussen de veer-
tig of vijftig miljard bezuinigd en omgebo-
gen; dus een kind kan zien aankomen dat 
dat overal pijn gaat doen. En dan bieden 
gedetailleerde koopkrachtplaatjes vooral 
schijnzekerheid – zeker omdat de werke-
lijkheid toch altijd weer anders uitpakt.’

BETREKKELIJK
Boumans gelijk werd eind februari 
bevestigd toen het Centraal Planbureau 
naar buiten kwam met nieuwe, slechtere 
prognoses: de economie krimpt in 2013 
met 0,5 procent, de koopkracht daalt voor 
alle huishoudens met 1,25 procent. Dat 
betekent ook dat alle gedetailleerde koop-
krachtplaatjes opnieuw doorgerekend 
moeten gaan worden. Het CPB gebruikt 
een steekproef van ongeveer 85.000 
huishoudens, bestaande uit 240.000 
mensen. Nieuw beleid wordt door een 
aantal rekenmodellen gehaald, die macro- 
en microgegevens met elkaar combineren. 
Daar komen de befaamde ‘puntenwolken’ 
uit, de grafieken die per verschillende 

inkomensgroep laten zien wat de effecten 
zijn. Een bezoekje aan de site van het CPB 
maakt al meteen duidelijk hoe betrek-
kelijk de waarde van de berekeningen is. 
De homepage confronteert de bezoeker 
in opvallende lila letters met de laatste 
voorspellingen: ‘Werkloosheid loopt flink 
op, begrotingstekort boven 3 procent’. 
De meest recente Macro Economische 
Verkenningen – met daarin ook de koop-
krachtplaatjes – gingen nog uit van ‘enig 
groeiherstel’ en een begrotingstekort van 
2,7 procent. Die berekeningen dateren van 
september 2012. In een paar maanden tijd 
laten de modellen dus een cruciale ver-
slechtering zien, waarbij Nederland door 
de Europese begrotingsnormen zakt.

VERSTERKEND EFFECT
Wouter den Haan, hoogleraar Economie 
aan de London School of Economics en 
eerder werkzaam in de Verenigde Staten, 
verbaast zich over de koopkrachtrituelen 
in Nederland: ‘Ed Miliband, de partijleider 
van Labour, kondigde hier onlangs een 
belastingverlaging aan. Daar is wel discus-
sie over, maar het gaat niet over koop-
krachtplaatjes.’ Britse en Amerikaanse 
politici hoeven het niet gedetailleerd door 
te rekenen: ‘De belastingsystemen zijn 
veel simpeler, iedereen snapt de effecten. 
Nederlanders hebben meer behoefte aan 
doorrekeningen.’ Dat is een zichzelf ver-
sterkend effect. Omdat het Nederlandse 
stelsel van belastingen en uitkeringen zo 
ingewikkeld in elkaar zit, zijn de koop-
krachtplaatjes nodig. De uitkomsten lei-
den dan weer tot reparaties, die het stelsel 
weer ingewikkelder maken. Enzovoorts. 

STATISCH BEELD
Econoom en adviseur Paul Tang kent als 
voormalig onderzoeker bij het CPB en 
oud-Kamerlid voor de PvdA de voor- en 
nadelen van de koopkrachtplaatjes als geen 
ander: ‘Ik heb zelf in 2008 wel eens meege-
daan aan een koopkrachtdiscussie over een 
kwart procent. Dat was eens, maar nooit 
weer. Nog dezelfde maand viel Lehman 
Brothers om en sindsdien praten we over 
heel andere percentages.’ De plaatjes bie-
den alleen gemiddelden: er kunnen binnen 
bepaalde categorieën grote uitschieters 
naar boven en beneden zijn. Ze bieden ook 
een statisch beeld. Ze houden bijvoorbeeld 
geen rekening met iemand die werkloos 
wordt. Tang: ‘Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met een 55-jarige die werkloos wordt? De 
plaatjes zijn niet zaligmakend. Je moet veel 
breder kijken. Je moet ze als politicus leren 
gebruiken en je er niet door laten leiden.’

AFSCHAFFEN? 
Koopkrachtplaatjes kijken alleen naar de 
inkomsteneffecten voor huishoudens. De 
effecten van huizenprijzen en aandelen-
koersen zitten er niet in, terwijl die wel 
enorme gevolgen kunnen hebben voor de 
welvaart van individuen. De gevolgen van 
malheur op de markt zijn dus niet gedetail-
leerd zichtbaar in de plaatjes, de gevolgen 
van overheidsbeleid, zoals bezuinigingen 
op uitkeringen en toeslagen wel. ‘Voor de 
PvdA is dat ongunstig,’ zegt Tang. 
Ondanks alle bezwaren wil hij er niet van-
af. ‘Afschaffen zal niet lukken. Zelfs áls het 
CPB er mee op zou houden, dan zouden 
instituten als Nyfer of Nibud het blijven 
doen.’ Denk bijvoorbeeld aan de ophef 

De kracht 
van het plaatje

die ontstond rond de inkomensafhan-
kelijke zorgpremie, toen uit becijfe-
ringen van het Nibud bleek dat het 
koopkrachtverlies tot 16 procent kon 
oplopen. Het waren getallen waar De 
Telegraaf en de oppositie het kabinet 
gretig mee om de oren sloegen. Ook al 
had het Nibud het in zijn voorwoord 
bij de berekeningen nog zo netjes 
opgeschreven –‘De uitkomsten van 
deze berekeningen hebben een hoogst 
theoretisch karakter’– die nuance ging 
geheel verloren in het gekrakeel. ‘De 
koopkrachtplaatjes zijn er nu eenmaal, 
ze gaan niet weg. Dan heb ik liever 
dat het CPB het doet dan een ander 
instituut,’ zegt Tang. 

NuT
‘Je kunt er natuurlijk het een en ander 
op afdingen,’ zegt Henk Nijboer. Hij 
is cum laude afgestudeerd als macro-
econoom en heeft als Kamerlid voor 
de PvdA onder andere Financiën in 
zijn portefeuille. ‘Ik geloof ook niet zo 
in discussies over een kwart punt meer 
of minder. Maar wij als PvdA geloven 

in eerlijk delen en daarvoor zijn die 
koopkrachtplaatjes nuttig. We willen 
laten zien dat de mensen die het meest 
verdienen ook het meeste bijdragen. 
De plaatjes laten voor de inkomens 
aan de onderkant een stijgende lijn 
zien. De inkomens zijn in Nederland 
redelijk gelijk verdeeld maar bij de 
vermogens is de verdeling veel schever. 
De koopkrachtplaatjes kunnen niet 
altijd rekening houden met vermo-
gens. Toch breiden we, bijvoorbeeld, 
de vermogenstoets in de zorg uit.’ Je 
moet dus, zoals Paul Tang ook zegt, 
breder kijken. ‘Grote veranderingen 
in het leven van mensen – zoals een 
student die gaat werken of iemand die 
werkloos wordt of met pensioen gaat – 
zijn natuurlijk veel belangrijker voor 
iemands inkomen dan een procentje 
meer of minder in het koopkracht-
plaatje,’ erkent Nijboer, ‘maar wij 
kunnen als politici nu eenmaal niet 
ieder individu volgen. Daarom zijn de 
koopkrachtplaatjes voor het algemene 
beeld belangrijk. Die laten zien dat we 
eerlijk delen.’  

‘Wij als PvdA  geloven in eerlijk 
delen en daarvoor zijn die 
koopkrachtplaatjes nuttig’

Eerder in het nieuws

Bijna helft huishoudens 
achteruit in koopkracht
2012:  De Volkskrant van 16 november
Van alle 7,5 miljoen huishoudens in Nederland 
gaat de komende jaren iets minder dan de helft 
er in koopkracht op achteruit en bijna evenveel 
gaat erop vooruit. Bijna 1 miljoen huishoudens 
gaan er meer dan 5 procent op achteruit. Dat 
heeft RTL Nieuws berekend op basis van cijfers 
van het Centraal Planbureau (CPB) over de 
koopkracht onder het vernieuwde regeerak-
koord, die het programma had opgevraagd. 
Volgens de berekeningen verliezen 133.000 
huishoudens meer dan 10 procent van hun koop-
kracht, terwijl het voor ongeveer 36.000 huis-
houdens om een achteruitgang van 15 procent of 
meer gaat.

De minima zijn ontzien, 
maar het blijft te weinig
2008:  Trouw van 12 april
AOW’ers zonder aanvullend pensioen gaan er 
dit jaar een heel klein beetje op vooruit, onge-
veer 1 euro per maand. Dit berekende het Nibud 
in opdracht van ouderenorganisaties ANBO, 
PCOB en de Unie KBO. Alleenstaande AOW’ers 
en echtparen met AOW krijgen te maken met 
een inkomensstijging van respectievelijk 0,2 en 
0,1 procent. „We maken geen polonaise”, zegt 
Arno Heltzel van Unie KBO. „Maar we zijn ook 
niet ontevreden. Het blijkt dat het kabinet zich 
aan de afspraken gehouden heeft. De koop-
kracht van deze minima is ontzien, al hebben 
ze nog altijd te weinig.” Minister Donner heeft 
zelf een minder rooskleurig beeld van de koop-
krachtcijfers. Volgens berekeningen van het 
Centraal Planbureau (CPB) gaan alleenstaande 
AOW’ers er een kwart procent op achteruit. 
Samenlevende AOW’ers zouden dit jaar zelfs een 
half procent minder te besteden hebben. Heltzel: 
„Maar onze berekeningen zijn wel wat nauwkeu-
riger.”. De berekeningen die Donner hanteert, 
zijn algemeen, vinden de ouderenorganisaties. 
Het Nibud heeft voor de koopkrachtplaatjes vijf-
tien huishoudtypen van AOW’ers doorgerekend. 
Deze zijn in het rapport ’Koopkracht in perspec-
tief’ tot in detail uitgewerkt. En dat is nodig, 
vinden de ouderenorganisaties. 
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Over het rapport ‘Tussen Leden en Leiders – Over 
de noodzaak van permanente vernieuwing van de 
partijdemocratie’ sprak Rood met Han Noten, voorzitter 
van de commissie Ledendemocratie.

Tekst Kim de Jong

Onlangs presenteerde de  Commissie Leden-
democratie de resultaten van haar onderzoek 
naar de staat van de ledendemocratie binnen 
de PvdA. Mede op basis van een enquête 

onder 6100 leden kwam de commissie begin dit jaar 
tot de volgende aanbevelingen: iedereen stemt real time 
online waar mogelijk; ontkoppeling van eenheid van 
inhoud, tijd, plaats; ieder lid krijgt de mogelijkheid tot 
agendasetting; ieder lid krijgt het recht om ten volle deel 
te nemen aan de ledendemocratie, maar gelijktijdig de 
verplichting om eerst een collectiviteit te organiseren 
rondom een thema; we creëren een plein waarop leden 
elkaar kunnen ontmoeten.

Wat maakt deze aanbevelingen zo belangrijk? ‘Als het 
gaat om de kiezersgunst worden wij als politieke partij 
steeds kwetsbaarder. Om continuïteit te behouden en 
betrouwbaar te zijn naar de kiezers toe moet je de veran-
kering zoeken bij de leden. Met andere woorden, de leden 
mobiliseren. De verankering van een sociaaldemocrati-
sche beweging zit in de vereniging, niet in de dagelijkse 
politiek.’ 
Welke van de aanbevelingen zal het meest ingrijpend 
zijn? ‘Online stemrecht voor ieder lid, onafhankelijk van 
plaats en tijd. We zijn anno 2013 in staat om - waar ook ter 
wereld - de gebeurtenissen te volgen. Dat betekent dat 
ik vanuit China of Amerika een partijcongres niet alleen 
kan volgen, maar ook mijn betrokkenheid kan uiten. 
Minstens even belangrijk is het om leden de mogelijk-
heid te bieden zelf te agenderen. Het recht om te bepalen 
waar we met elkaar over spreken, geven we niet aan het 
individuele lid maar aan leden die een grote groep weten 
te mobiliseren.’

Hoe verwacht u dat het congres er over tien jaar uitziet? 
‘Congressen zullen over tien jaar verrassender en qua 
uitkomst minder voorspelbaar zijn. Bovendien verwacht 
ik dat er minder onderwerpen besproken zullen worden, 
maar dat de genomen besluiten betekenisvoller zullen 
zijn. Een congres waar zoals nu 1014 amendementen aan 
de orde komen, is niet serieus te nemen. We moeten toe 
naar een congres waar de fundamentele politieke beslui-
ten door de leden worden genomen en een weerspiege-
ling zijn van de wil van de leden. Dat is een congres waar 
ik me op zal verheugen bij te zijn, zonder er bij te zijn. 
Ik zie mezelf met mijn zoon aan de keukentafel zitten in 
Istanbul en samen aanwezig zijn bij dat congres. Of aan 
de keukentafel met mijn moeder van 84 in Roermond.’ 
Waarom bent u zo begaan met de ledendemocratie? ‘Het 
gaat hier om een overlevingsvraagstuk. Als we de veranke-
ring met onze leden kwijtraken, vrees ik voor het voort-
bestaan van de sociaaldemocratische beweging. De kern 
is niet het aantal Kamerzetels, maar de vraag of we als 
partij een gemeenschap zijn. Een louter electorale partij, 
afhankelijk van het toevallige succes van een individuele 
leider, is uiteindelijk niet levensvatbaar.’ 
Heeft u nog een advies voor de leden van de PvdA? ‘Maak 
geen onderscheid tussen nieuw en oud en jong en senior. 
De aanbevelingen zijn erop gericht om de democratie 
toegankelijker te maken. Het is geen afkeuring van het 
verleden, maar het openen naar de toekomst.’    

Het rapport ‘Tussen leden en leiders  Over de noodzaak 
van permanente vernieuwing van de partijdemocratie’ staat 
op pvda.nl: http://bit.ly/ledendemocratie. Daar vindt u ook 
de resultaten van de enquêtes over ledendemocratie die 
onder leden zijn gehouden. 

De staat van 
de leden-
democratie

project EU
Na de gemeenteraads verkiezingen vinden in mei 2014 de Europese 
verkiezingen plaats. De PvdA is nu al volop bezig met de voorbereidingen 
en ieders inzet en ideeën zijn daarbij van groot belang.
Tekst Kirsten Meijer

Europa bracht ons vrede, 
vrijheid en welvaart. En het 
Nederlandse lidmaatschap 
van de Europese Unie is 
al met al een goede zaak. 

Daar zijn de meeste Nederlanders het 
wel over eens. Maar hoe moet het verder 
met Europa? Daar zijn de meningen over 
verdeeld.
Wat wil jij eigenlijk met Europa? Banken 
en begrotingen controleren? Zelf belas-
ting heffen om samen te investeren in 
banen en onderwijs? Met één stem spre-
ken in de wereld? Of moet je daar juist 
niets van hebben? Wij willen het weten. 
En liefst ook jouw idee over hóe je dat zou 
willen realiseren. We starten daarom het 
Project EU: Wat wil jij met Europa?

Wij vragen PvdA-afdelingen om tussen 
zaterdag 27 april en 8 juni in het land 
debatten te organiseren. Ook via Twitter 
en Queetz gaan we reacties verzame-
len. Queetz is een website die geheel is 
opgezet voor ‘crowdsourcing’. Op deze 
manier kun je je beste ideeën publiceren, 
reageren en stemmen op de ideeën van 
anderen. Queetz is eerder gebruikt bij de 
totstandkoming van ons verkiezingspro-
gramma voor de Tweede Kamerverkie-
zingen, onder de noemer ‘Doe mee met 
Diederik’. Of je nou wel of geen lid bent 
van de Partij van de Arbeid, alle ideeën 
zijn welkom.
Op 8 juni sluiten we af met een Europa-
festival, waar de beste ideeën uit de 
stemfase centraal komen te staan. Deze 
ideeën zouden zomaar eens in het PvdA-
verkiezingsprogramma voor Europa kun-

nen belanden. Hou pvda.nl in de gaten 
voor meer informatie.

Het is fantastisch om nu al het enthou-
siasme te zien in de partij om het debat 
over Europa te voeren. Alleen door het 
debat te voeren, op het scherpst van de 
snede en met zo veel mogelijk mensen, 
komen de beste ideeën op tafel. En die 
beste ideeën hebben we nodig: voor 
ons verkiezingsprogramma, voor onze 
campagne, maar bovenal voor de toe-

komst van Europa. Ik hoop dat in het hele 
land, in vele buurten het initiatief wordt 
genomen.   

Kirsten Meijer is Internationaal Secretaris.

Wat wil 
 jij met

Europa?

Wil jij ook een debat 
organiseren over de 
 toekomst van Europa? 
Neem contact op met Tim 
Fonck: tfonck@pvda.nl
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Onlangs werd Myrthe 
Hilkens (34) belaagd door 
de media, omdat zij tijdens 
een reces met haar collega 
van de ChristenUnie een 
studiereis maakte naar 
Stockholm. Daar wilden 
beide Kamerleden kennis 

nemen van het Zweedse prostitutiebeleid, waarin 
de prostituant strafbaar is en niet de prostituee. In 
de PvdA-fractie is Hilkens – ex-journaliste onder 
andere voor dagblad De Pers – woordvoerder op 
het terrein van drugs, alcohol en tabaksbeleid, 
prostitutie, mensenhandel, huiselijk geweld en 
zedendelicten. Dat zij die portefeuille kreeg, is niet 
zo verwonderlijk. Ze werd in 2008 landelijk bekend 
met de publicatie van haar boek Mc Sex, waarin ze 

de ‘pornoficatie van de samenleving’ ter discussie 
stelde. Wat velen verraste, was dat een hoogopge-
leide, vrijzinnige vrouw van nog geen dertig afre-
kende met de uitwassen van een door commercie 
beheerste ‘seksuele platheid’.

SCHOOL VOOR JOuRNALISTIEK 
Haar politieke opvattingen worden gevoed door 
een sterk moreel kompas, ontwikkeld tijdens haar 
studie aan de school voor Journalistiek in Tilburg. 
Daar werden tijdens haar favoriete lessen ‘religie-
kunde en filosofie’ aan de hand van specifieke mu-
ziek religies in alle openheid onderzocht. Hilkens: 
‘De docent, Ralf Bodelier, gebruikte ook muziek 
om de discussie en het denken over vraagstukken 
te stimuleren en te verdiepen. Met hem heb ik nog 
steeds contact. Hij stuurde me deze week nog een 

‘Een volledig op economische 
groei gebaseerde samen-
leving vliegt uit de bocht’

TWEEDE KAMER
Na de publicatie van haar spraakmakende boek 
Mc Sex werd Hilkens door Lilianne Ploumen 
gevraagd om als ‘buitenstaander’ toe te treden tot 
de programmacommissie van het verkiezingspro-
gramma voor 2010. Het was de huidige minister 
van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, die haar vroeg 
om zich te kandideren voor de Tweede Kamer. Als 
vervanger van Nebahat Albayrak en later Sharon 
Dijksma maakte zij vervolgens deel uit van de 
fractie; Dijsselbloem werd haar coach en politieke 
vader. Hij raadde haar aan om voldoende tijd te 
nemen voor en afstand te houden van de politieke 
actualiteit. Neem de tijd om een goed boek te 
lezen, zei hij, dat voorkomt dat je verdrinkt in de 
taal van de beleidsnota’s. 
Bij de jongste verkiezingen werd zij rechtstreeks in 
de fractie gekozen. Voorafgaand aan de dinsdagse 
fractievergadering komen de fractiebestuursleden 
Diederik Samsom, Martijn van Dam, Roos Vermeij, 
Jacques Monasch en Myrthe Hilkens bijeen. Dan 
nemen zij de politieke actualiteiten door, waarna de 
agenda van Hilkens zich volgens een vast patroon 
ontwikkelt: snelle lunch, vragenuurtje, regeling van 
de werkzaamheden, stemmingen… 

PRIVé
Ze heeft, zegt ze, een enigszins chaotisch leven. 
Drie dagen per week is ze van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat in het gebouw van de Tweede Kamer 
aan het werk; op maandag, vrijdag of zaterdag is er 
vaak een werkbezoek of een andere verplichting. 
Op de momenten dat ze thuis is, geniet ze van haar 
dochter Feline (3) en haar zoontje Vasco (zeven 
maanden).
Behalve voor haar gezin en het politieke werk leeft 
ze voor muziek. Aanvankelijk wilde ze zelfs naar 
het conservatorium, maar de angst dat iemand ooit 
tegen haar zou zeggen dat ze het niet kon, deed 
haar anders besluiten. Ze zong graag en speelde 
saxofoon. Haar liefde voor muziek brengt ze nu 
over op haar kinderen. ‘Feline gaat straks naar 
een muziekklas… lekker herrie maken. Dat is 
het begin,’ zegt ze. De muzikale voorkeuren van 
Hilkens zijn bepaald door de muziek die ze in haar 
jeugd hoorde. ‘Van Morrisson is mijn favoriet.’ 
Ook houdt ze van voetbal. ‘Vroeger hadden we een 
seizoenskaart voor NAC; nu ben ik meer into Ajax. 
En we kijken hier thuis graag naar VI. Die man-
nen... Gijp, Boskamp en Derksen. Hun humor is 
geweldig. Een keer, bij een concert van de gitarist 
Jonny Lang in Paradiso was ‘de Snor’ er ook. Het 
maakte mijn avond compleet. Geweldig, de Snor, 
van dichtbij.’  

berichtje naar aanleiding van alle gedoe over mijn 
studiereis naar Zweden: “Als de storm woedt, blijf 
dan dicht bij jezelf en luister naar je kern.”’

OPVOEDING
Die kern werd gevormd in haar jeugd. ‘Wij werden 
vrijzinnig en tegelijkertijd streng opgevoed,’ vertelt 
Hilkens. ‘Mijn moeder voedde ons op met de regel: 
wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet. Toen ik dertien was, scheidden mijn 
ouders. Na die scheiding hadden we het soms best 
krap thuis, maar gelukkig ging mijn moeder daar 
heel creatief mee om. We gingen eigenlijk nooit uit 
eten, maar als we daarover iets zeiden, dan reden we 
in  mijn moeders verlengde ‘Eend’ naar de snackbar 
en kochten een zak frietjes. Achterin de auto dek-
ten we de ‘tafel’ en zo waren we toch lekker uit eten. 
Met kerstmis mochten we kiezen tussen een bief-
stuk met champignons en tartaartjes en een filmpje 
huren. Nou dan kozen we natuurlijk tartaartjes en 
een filmpje huren. Mijn moeder was fan van Jesus 
Christ Superstar. Die keken we ook, eindeloos.’

INSPIRATIEBRON
Niet alleen een ijkpunt maar ook een inspiratie-
bron is voor Hilkens het leven en werk van Aletta 
Jacobs, feministe uit de 19e eeuw. ‘In die tijd werd 
prostitutie gezien als een noodzaak voor man-
nen. Zij zouden, zo was de algemene opvatting, 
naar believen seks moeten kunnen kopen in de 
preutse, Victoriaanse samenleving. Aletta Jacobs 
verafschuwde die opvatting. “Als dat Uwe meening 
is, zijt gij zedelijk verplicht Uwe dochters hiervoor 
ter beschikking te stellen,” zei Jacobs, die als eerste 
vrouw mocht studeren aan de universiteit en arts 
werd.’ Hilkens citeert met overgave en genoegen 
de woorden van haar negentiende eeuwse voor-
gangster. ‘Zij raakt hier echt de kern; niemand wil 
dat zijn dochter dag in dag uit al dan niet gedwon-
gen seks heeft met dronkelappen, gewelddadige of 
vieze, vreemde mannen.’
Politieke keuzes kunnen volgens Myrthe niet zonder 
morele opvattingen. Zonder moraal in de politiek 
resteert een soort kille CPB-politiek. Er wordt 
altijd te gemakkelijk gekeken naar de cijfers van het 
Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Plan-
bureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Die rapporten zijn vaak bepalend voor beleidskaders 
en politieke keuzes. Zij kiest liever een andere koers: 
een samenleving die volledig gebaseerd is op het idee 
van economische groei, vliegt uit de bocht, denkt ze. 

Vrijzinnig en streng

profiel

Bekendheid kreeg Myrthe Hilkens 
met de publicatie van haar boek 
Mc Sex, waarin ze ‘pornoficatie 
van de samenleving’ ter discussie 
stelde. Inmiddels is ze namens de 
PvdA lid van de Tweede Kamer en 
zit ze in het fractiebestuur. 

Tekst Jan Schuurman Hess  
Foto De Beeldredaktie
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tweemaal opinie

Onder het motto ‘studeren is inves-
teren’ probeert het kabinet het 
gedeeltelijke privatiseren van het 
onderwijs te verkopen als sociaal 

beleid. Het gevolg van die wetsverandering zal 
een forse daling van het aantal studenten zijn 
en dus een doemscenario voor de kenniseco-
nomie. 
Door de basisbeurs en de ov-jaarkaart af te 
schaffen zal de overheid zelf minder investeren 
in de toegankelijkheid van het onderwijs. Pas 
vanaf 2017 zal er geld vrijkomen voor de kwali-
teit van het onderwijs. Kortom, de student van 
vandaag en de afgestuurde van morgen moeten 
de rekening betalen voor jarenlange onderbe-
stedingen in het onderwijs.
Wat zijn de effecten op het inkomen van deze 
groep? Het is redelijk om aan te nemen dat 
de meeste studenten hun inkomensval van 20 
tot 40 procent zullen compenseren met een 
lening. Volgens onze berekeningen gaat de 
gemiddelde afgestudeerde er straks tussen de 
€ 70 en € 97 per maand op achteruit. Dit bete-
kent een kostenpost van € 12.700 tot € 17.500 
voor starters met een diploma. 
Dat is evenveel als een nieuwe auto of een 
behoorlijk deel van een starterswoning. En dan 
zijn dit slechts de extra bedragen: een uitwo-
nende student die zijn hele studie maximaal 
leent, betaalt straks ongeveer € 340 per maand 
af aan zijn studielening. Tel daar de kosten van 
kinderen, auto, hypotheek en natuurlijk de 
zorgverzekering nog maar bij op.
Het tegenargument van het kabinet is dat 
iemand met een diploma op zak 1,5 tot 2 keer 
zoveel verdient als iemand zonder diploma. 
Maar het gaat hier dan wel om gemiddelden: 
een verpleegkundige of een basisschoolleraar 
zal harder geraakt worden dan een manager. 
Overigens verdienen hogeropgeleiden tijdens 
de eerste jaren na het afstuderen nauwelijks 
meer dan mbo’ers. Bovendien weten we nog 
niet of de ‘diplomabonus’ zo groot blijft als 

straks 50 procent van de arbeidsmarkt hoog 
opgeleid is. Toch gaat iedere student er op een 
gelijke manier op achteruit. Is het voorstel wel 
zo goed doorgerekend? En willen we beroepen 
als verpleegkundige en leraar echt ontmoedi-
gen voor de komende generaties?
Het afschaffen van de basisbeurs is vooral 
pijnlijk voor de student aan de onderkant van 
de onderwijspiramide. Het voorstel geldt voor 
de hele linie, zonder rekening te houden met 
achtergrond.
De afgelopen jaren zijn juist wat kansen ge-
boden voor jongeren die zich vanuit het mbo 
kunnen optrekken. Zo is er bijvoorbeeld de 
‘associate degree’ gecreëerd waarin studenten 
een echt hbo-diploma kunnen halen. Het kabi-
net moet deze kwetsbare groepen compense-
ren, bijvoorbeeld door de aanvullende beurs te 
verhogen en door de afbetalingsregels zo aan 
te passen dat leenangst wordt weggenomen. 
Gedacht kan worden aan aanpassing van de 
rente en de aflossingsvrije voet. Nu moet een 
afgestudeerde al vanaf 84 procent van het mi-
nimumloon beginnen met terugbetalen. Het 
is evident dat iemand die onder het minimum 
loon verdient, nog geen profijt heeft gehad van 
zijn studie, maar toch moet ook deze persoon 
in het voorgestelde stelsel al gaan terugbetalen. 
Hoe sociaal is dat nou eigenlijk?
Het voorstel van het kabinet heeft weinig met 
sociale idealen te maken. Het gaat de VVD 
vooral om een gedeeltelijke privatisering van 
het hoger onderwijs. Het voorstel hevelt € 1,2 
miljard over van burgers naar het  hoger on-
derwijs. Het bevreemdt de LSVb dat de PvdA 
voorstander is van een stelsel dat studenten uit 
armere gezinnen en afgestudeerden in de zorg 
en het onderwijs harder raakt, dan studenten 
van rijke ouders en afgestudeerden die mana-
ger of tandarts worden.  

Kai Heijneman is voorzitter van de 
Landelijke Studenten Vakbond

De effecten van het afschaffen van de basisbeurs en de ovjaarkaart veroorzaken 
volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) alleen maar meer sociale 
ongelijkheid. ‘Hoe is het mogelijk dat de PvdA voorstander is van zo’n stelsel?’

Iedere jongere heeft dromen en de 
talenten om die dromen na te kunnen 
jagen. Ik ben de politiek ingegaan om 
ervoor te zorgen dat al die talenten 

tot hun recht kunnen komen. Om jongeren 
te stimuleren te gaan studeren aan het mbo, 
hbo of wo. Om te kunnen garanderen dat het 
inkomen van je ouders niet uitmaakt als je 
wilt studeren. 
We moeten de kwaliteit van het onderwijs 
op peil houden en verbeteren. Juist in deze 
financieel lastige tijden is het belangrijk om 
gericht en structureel te investeren in het 
onderwijs. Ik wil dat er geïnvesteerd wordt 
in de kwaliteit van leraren, in meer per-
soonlijke begeleiding voor studenten en een 
betere doorstroming tussen het voortgezet 
onderwijs en het beroeps- en wetenschappe-
lijk onderwijs. Dat is hard nodig als we tot de 
top van de wereld willen behoren. Op dit mo-
ment investeert de overheid fors in studen-
ten en daar ben ik trots op. Maar om extra 
investeringen in onderwijs mogelijk te maken 
moeten we iets meer vragen van toekomstige 
studenten. Met de invoering van een leenstel-
sel betaalt de overheid nog altijd 74 procent 
van de totale studiekosten van een student. 
Wel wordt van studenten gevraagd meer bij 
te dragen aan hun eigen levensonderhoud. 
Binnen een sociaal leenstelsel wordt de ba-
sisbeurs vervangen door een lening. Dit geldt 
dus alleen voor studenten in het hbo en wo, 
niet voor de mbo-studenten. Het is niet leuk, 
maar wel te rechtvaardigen. Alleen op deze 
manier kunnen we namelijk extra investeren 
in onderwijs. Daarmee investeert de student 
ook in zichzelf. Binnen het sociaal leenstelsel 
vragen we studenten om heel bewust geld 
te lenen. Je leent geen geld voor een auto 
of vakantie, maar je investeert in je eigen 
toekomst. Deze lening is onder de meest 
gunstige voorwaarden en met een lage rente. 
De lening wordt naar draagkracht terugbe-

taald. Vind je dus een goede baan na je studie, 
dan betaal je meer terug. Vind je geen baan na 
je studie, dan betaal je niets terug. Daarnaast 
blijft voor studenten met minder draagkrach-
tige ouders de aanvullende beurs bestaan. 
Het hoger onderwijs blijft zo toegankelijk 
voor iedereen. 
Ik ben ervan overtuigd dat door het invoeren 
van een sociaal leenstelsel iedere gemo-
tiveerde student kan gaan studeren. We 
blijven in de gaten houden of gemotiveerde 
studenten zich daar door leenangst niet van 
laten weerhouden. Hierbij is het belangrijk 
dat ouders en toekomstige studenten goed 
worden voorgelicht. 
Naast het invoeren van het sociaal leenstelsel 
werken we de komende jaren ook aan een 
ambitieuze studiecultuur. Betere aansluiting 
tussen de vooropleiding van jongeren en het 
hoger onderwijs. Het aantal vroegtijdige 
studiestakers moet worden teruggedron-
gen. Momenteel stoppen jaarlijks meer dan 
10.000 eerstejaars studenten met hun studie. 
Nog te vaak maken studenten een verkeerde 
keuze, wat zorgt voor onnodige lasten voor 
de student en de overheid. Daarom is betere 
aansluiting belangrijk om de beste match te 
krijgen. Ik ben de afgelopen periode volop 
in gesprek gegaan met verschillende partijen 
over het invoeren van het sociaal leenstelsel. 
Laat heel helder zijn dat wij openstaan voor 
alle suggesties om het sociaal leenstelsel nog 
socialer te maken, maar bovenal wil ik dat er 
wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
onderwijs.
Ik zet mij in voor beter onderwijs, zodat elke 
jongere zich optimaal kan ontplooien en 
maximaal ontwikkelen. Zodat elk talent tot 
zijn recht komt.  

Mohammed Mohandis is onderwijswoordvoer
der van de PvdAfractie in de Tweede Kamer

Een sociaal leenstelsel is een noodzakelijke investering in het verbeteren van het 
onderwijs. En omdat studenten kunnen lenen onder de meest gunstige voorwaarden, is 
Mohammed Mohandis ervan overtuigd dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen.

Het leenstelsel 
is niet sociaal

Het leenstelsel 
is wél sociaal
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@J_dijsselbloem Jeroen Dijsselbloem
Vanaf nu op dit account: updates, quotes en info over 
optredens. Als minister v #Financiën & #voorzitter 
Eurogroep. In Nederlands en Engels.

Ellen Zikking op ‘Reactie op cijfers CPB’
Beste Diederik, ik vind het zo jammer 
dat het kabinet weer beslist voor 
bezuiniging in plaats van stimulatie van 
de koopkracht. Diverse hoogleraren 
economie geven aan dat je met 
bezuiniging alleen maar verder in de 
economische ellende komt. Zorg er nu 
toch eens voor dat we vertrouwen krijgen 
en weer geld uit durven geven dan pas 
komt het echt goed. Open je ogen en 
oren, wees niet doof en blind!

Rob op ‘Blij met verhoging alcohol
leeftijd 18 jaar’
Leuk zo’n wet. Maar hebben we geen 
andere prioriteiten? Als we aan dit soort 
regeltjes minder energie besteden, 
kunnen we ons gaan richten op terug-
dringen van de werkloosheid en het 
terugwinnen van het vertrouwen van de 
consument.
Dit soort betutteling zit ik niet op te 

wachten. En vooral als betutteling geen 
geld kost, want dan is de overheid de 
zorgplicht even vergeten. Zet maar lekker 
in de ijskast dit regeltje.

Geert Looyschelder op ‘Kleine school 
van onschatbare waarde’
Ben als bestuurder van een stichting met 
vijf basisscholen met minder dan 100 
leerlingen blij met de stellingname van de 
PvdA in de discussie rond de eventuele 
sluiting van kleine scholen. Binnen 
onze scholengroep met 13 basisscholen 
voor vrijeschool-onderwijs hebben de 
scholen in Emmen, Enschede, Oldenzaal, 
Winterswijk en Doetinchem op dit 
moment minder dan 100 leerlingen. 
Sluiting van deze scholen zou een 
verschraling van het onderwijsaanbod 
in die gemeenten betekenen en zou 
de vrijheid van onderwijskeuze van 
ouders beperken. Al deze kleine scholen 
binnen onze stichting hebben een 
positieve beoordeling van de Inspectie 
van Onderwijs: de kwaliteit is dus goed 
op orde! De scholen zijn financieel 

gezond en ouders zijn tevreden over het 
onderwijsaanbod dat deze vrijescholen 
verzorgen. En het leerlingenaantal stijgt! 
Er is dus wel degelijk – anders dan de 
Onderwijsraad beweert – toekomst voor 
kleine scholen! Fijn dat de PvdA die 
stelling ondersteunt en dat u ook ziet dat 
kleine scholen van onschatbare waarde 
kunnen zijn.

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?

Dapido Velzen op bericht over 
bezoek Ed Miliband
Kijk, dat het geld op is weet ieder-
een met een beetje verstand in 
Nederland. De vraag is nu hoe gaan 
we het bestaande geld zo eerlijk 
mogelijk verdelen. Bovendien ga je 
pas vanaf 2014 de invloed van de 
PvdA zien in de koopkrachtplaatjes.

Mirthe Biemans op bericht over 
positie Britten in de Eu
De EU heeft meer kans tot slagen op 
de lange termijn als er verschillende 
vormen van EU-lidmaatschap komen, 
als niet ieder land op gelijke snelheid 
hoeft of mag meedoen. Dan kan een 
harde kern sneller integreren en kun-
nen andere landen daar wat langer 
over doen. Ik ben het met Servaes 
eens dat het het beste zou zijn als 
de Britten tot de harde kern zouden 
behoren, maar de EU heeft hervor-
mingen nodig, voordat je Cameron 
ervan zal overtuigen om volop mee te 
doen. Een Europa van verschillende 
snelheden zou 1 van die hervormin-
gen kunnen zijn.

@Lodewijka Lodewijk Asscher
Intrekking van de Wet Overleg Minderheden in 2e Kamer 
verdedigd. Heb geen wet nodig om in gesprek te gaan 
over integratie.

@michielservaes Michiel Servaes
Het voordeel van een ‘late adaptor’ is dat ik nu dus 
enorm kan genieten van mijn recente ontdekking van 
Spotify. #beterlaat

meningen
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Plak
boek

De Evert Vermeer Stichting is altijd een trouw afnemer geweest van erkend gewetens
bezwaarden. Vanaf midden jaren 70 wisselden de dienstweigeraars elkaar af – tot in de jaren 
negentig, toen werd de dienstplicht afgeschaft. Het Plakboek sprak met Arend Hilhorst, 
dienstweigeraar in 197879 en Jan Jaap Kleinrensink, te werk gesteld bij de EVS in 198688. 

Arend Hilhorst groeide op 
in Australië. Hij werd er 
opgeroepen om in Vietnam 
te gaan vechten, maar 
weigerde dienst. Met zijn 

ouders, die sowieso van plan waren terug te 
keren, ging hij naar Nederland, en bleef er 
ook. ‘De eerste post die ik kreeg was van de 
Nederlandse overheid: of ik me wilde mel-
den voor mijn dienstplicht! Maar ik mocht 
eerst studeren en daarna bleek ik pacifist 
genoeg te zijn om als erkend gewetens-
bezwaarde door het leven te mogen.’ Zijn 
moeder, die lid van de PvdA was, had voor 
hem de EVS-oproep voor dienstweigeraars 
uitgeknipt. Hilhorst: ‘Een paar weken later 
meldde ik me om negen uur ’s ochtends 
op het kantoor op de Tesselschadestraat. 
Een uur te vroeg, zo bleek, want er werd 
’s avonds veel en lang vergaderd.’ 
‘De EVS had eigen gewesten en een alge-
meen bestuur met wel zo’n dertig leden. Ik 
denk dat er  landelijk wel duizend mensen 
waren die acties verrichtten voor de EVS, 
van sponsoracties tot het  organiseren van 
werkgroepen. Als dienstweigeraar werd je 
ook namens de EVS afgevaardigd bij de 
vele landencomités die toen bestonden: 

het Chili comité, de Guatemala werk-
groep, de Latijns-Amerika commissie. Op 
de IBM typemachine tikte ik alle agenda’s, 
verslagen en informatieboekjes.’

Jan Jaap Kleinrensink werkte van 1986 
tot 1988 bij de EVS als dienstweigeraar. 
‘Achttien maanden werd je tewerkgesteld, 
evenlang als de gewone dienstplicht 
inclusief de herhalingsoefeningen. Wat 
nu de Afrikadag heet, was vroeger een 
studiedag of conferentie van de EVS. Als 
dienstweigeraar werkte ik aan de voor-
bereiding: zorgen voor de juiste zalen, 
een goede indeling, passende aankleding, 
bloemen voor de gasten. En natuurlijk: de 

lunch voor alle deelnemers. Dat laatste 
vergde bijzondere aandacht. Niet zozeer 
vanwege de vegetariërs of de maatschap-
pelijk verantwoorde herkomst van de 
etenswaren. Nee, de gevoeligheid zat in 
het beleg. Jaarlijks kwamen er klachten van 
bezoekers die verontwaardigd meldden 
dat er iets niet goed was met de kaas en de 
worst. Zelfs op de evaluatieformulieren 
werd het probleem aangekaart. Het ging 
om de hoeveelheid. Nogal wat bezoekers 
maakten er bezwaar tegen dat er te veel 
kaas op hun broodje zat. Men vond dat 
niet passend op een dag die gewijd was aan 
de armoede in de wereld. Een fraai staaltje 
van calvinisme in zakformaat.’

Na zijn tijd bij de EVS werkte Hilhorst 
bij het Internationaal Secretariaat, hij was 
vijftien jaar werkzaam voor Wim Kok en 
werd vervolgens wethouder in Den Haag. 
Jan Jaap Kleinrensink werd na zijn dienst-
tijd bij de EVS medewerker van Tweede 
Kamerlid Eveline Herfkens, werkte jaren 
bij Buitenlandse Zaken en is nu regiodi-
recteur voor Hivos in Azië, standplaats 
Jakarta.  

initiatieven uit de partij

Dienstweigeraars 

Een dienstplichtige werd erkend gewe
tensbezwaarde zodra vastgesteld was 
dat hij ‘onoverkomelijke gewetens
bezwaren had tegen de persoonlijke 
vervulling van de militaire dienst in 
verband met het gebruik van middelen 
van geweld waarbij men door dienst
vervulling in de Nederlandse krijgs
macht kan worden betrokken.’

Tekst Anne Graumans
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De Wiardi Beckman Stichting ‘is altijd, bij-
na rusteloos, op zoek naar nieuwe trends 
in de samenleving’. Naar ‘ontwikkelingen 
op middellange en lange termijn, die zich 
– door de waan van de dag die nu eenmaal 

in toenemende mate de politieke agenda beheerst – aan 
het zicht van de beroepspolitici onttrekken’. Ze pleit 
ook voortdurend  ‘voor meer visie, meer structuur, meer 
samenhang in het beleid’. Voor ‘meer profiel en eigen 
identiteit’. 
Die woorden sprak Ed van Thijn (zelf enkele jaren 
staflid; veel later voorzitter van het curatorium) in 1996 
bij de viering van het 50-jarig bestaan van de WBS. 
De woorden hebben niets aan relevantie verloren. Het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA heeft enerzijds 
een dienstverlenende, ondersteunende taak, anderzijds 
confronteert ze de PvdA met nieuwe wetenschappelijke 
en politieke inzichten – en kijkt ze kritisch naar de koers 
van de partij. Werkgroepen op uiteenlopende beleid-
sterreinen dienen mede als klankbord en voedingsbron 
voor  de Kamerfracties. De WBS is ook altijd nauw 
betrokken bij de opstelling van verkiezings- en begin-

selprogramma’s en van rapporten over de  vernieuwing 
van de partij. 

BESCHEIDEN FINANCIëN
In het internationale netwerk van progressieve denk-
tanks dat de WBS heeft helpen opzetten, worden de 
verschillen in uitgangspunt en werkwijze met andere 
organisaties goed zichtbaar. In de eerste plaats vallen 
de zeer bescheiden financiële middelen op, waarmee de 
WBS moet werken. Ze beschikt noch over het sponsor-
geld dat veel denktanks in Engeland en de VS binnenha-
len, noch over de grote hoeveelheid overheidssubsidie 
die bijvoorbeeld de Friedrich Ebert Stiftung in Duits-
land ontvangt. Het is voor de WBS altijd woekeren met 
weinig geld. Daarbij gaat de huidige directie inventief te 
werk. Het beperkte aantal betaalde medewerkers wordt 
aangevuld met veel stagiairs, onbetaalde research fellows 
en netwerken van vrijwilligers (waaronder ‘Jong WBS’).

PLuRALISME 
In de tweede plaats voert de WBS, anders dan menige 
andere denktank, het pluralisme in eigen kring hoog 

Sinds haar oprichting is de Wiardi Beckman Stichting voor de PvdA 
van aanzienlijk belang geweest, zowel in dienstverlenend opzicht 
als met nieuwe wetenschappelijke en politieke inzichten. Het laatste 
project is het manifest ‘Van waarde’. Paul Kalma over de WBS. 

achtergrond

Denken, duiden 
en klokken luiden

Wiardi Beckman Stichting
In 1946 werd – vrijwel gelijktijdig met de PvdA – de Wiardi Beckman Stichting 
opgericht. Ze werd vernoemd naar H.W. (Stuuf) Wiardi Beckman, die een 
belangrijk aandeel had gehad in de omvorming van de SDAP van arbeiders- 
tot volkspartij, en aan het eind van de oorlog in een Duits concentratiekamp 
was overleden. 
Directeur van de WBS waren achtereenvolgens: G.H. Slotemaker de Bruïne 
(1946-47), Jan Barents (1948), Joop den Uyl (1949-62), Cees de Galan (1963-
67), Henk van Stiphout (1968-74), Wouter Gortzak (1975-1981), Joop van den 
Berg (1981-89), Paul Kalma (1989-2006) en (vanaf 2007) Monika Sie.  
De directeur is adviserend lid van het PvdA-bestuur.

in het vaandel. Bepaalde opvattingen mogen dan soms 
domineren, tegenspraak wordt nadrukkelijk aangemoe-
digd. Zoals oud-directeur Joop van den Berg het eens 
formuleerde: het bureau ‘is geen geïnstitutionaliseerde 
“partijideoloog” die gerechtigd is te bepalen wat ortho-
dox is en wat niet’. 

ONAFHANKELIJKHEID
In de derde plaats bewaakt de WBS tegelijkertijd met 
kracht haar eigen onafhankelijkheid. WBS-directeuren 
gaan niet samen met de fractievoorzitter op pad om het 
gevoerde beleid te verdedigen. En de WBS fungeert zo 
nodig als ‘klokkenluider’ (Van Thijn) binnen en tegen-
over de eigen partij. 
Dat leidt soms tot conflicten. Begin jaren zestig voerde 
de staf (met stille instemming van directeur Den 
Uyl) een succesvolle handtekeningenactie tegen de 
voorgenomen steun van de PvdA-fractie aan gewa-
pend ingrijpen van Nederland op Nieuw-Guinea. De 
partijleiding was daar, zacht gezegd, niet over te spreken 
– net zo min als over een interne WBS-nota waarin 
haar gebrek aan koers en begeestering werd verweten. 
Dertig jaar later kwam ikzelf in botsing met premier 
Kok en fractievoorzitter Wallage. Die wilden publicatie 
in partijverband van een kritische nota van mijn hand 
over het nieuwe paarse kabinet (De wonderbaarlijke 
terugkeer van de solidariteit) verhinderen, maar vonden 
een onverzettelijke PvdA-voorzitter Rottenberg op hun 
weg. Gelukkig gaat de huidige partijtop anders om met 
de pas gepresenteerde Van waarde-publicaties.     

WERKWIJZE
De Van waarde-publicaties vormen de afronding van 
een project waaraan door de WBS-staf jarenlang is 
gewerkt. Tientallen deskundigen werden ingeschakeld; 
een deel van de opbrengst vond zijn weg naar Socialisme 
& Democratie; debatten in PvdA-gewesten voedden het 
uiteindelijke resultaat. Deze werkwijze, waarbij één 
overkoepelend thema centraal staat, doet denken aan 
eerdere perioden in de geschiedenis van de WBS. Aan 
het gelijkheidsproject in de jaren zeventig bijvoorbeeld, 
maar vooral aan de rapporten die in de jaren zestig aan 
het achterblijven van de publieke investeringen bij een 
groeiende particuliere welvaart werden gewijd. Joop 
den Uyl schreef daarover een richtinggevende, beroemd 
geworden tekst, Om de kwaliteit van het bestaan, die in 
1963  verscheen – precies vijftig jaar geleden.

MOTIEVEN
De motieven voor dat project doen, net als de werk-
wijze, aan Van Waarde denken. Met het einde van de 
naoorlogse wederopbouw groeide, zo zei Den Uyl later, 
de behoefte in de partij om ‘de balans op te maken van 
maatschappelijke veranderingen’ en zich ideologisch te 
versterken. De WBS agendeerde thema’s als ‘de mens 
en zijn arbeid’ en ‘de mens en zijn vrije tijd’. En om 
het project te voeden werden op grote schaal leden en 

kiezers van de PvdA ondervraagd. We willen meer be-
trokkenheid, meer democratie, zo klonk in de enquêtes 
door. Een halve eeuw later deed de WBS – in de vorm 
van een groot aantal diepte-interviews – iets soortge-
lijks. Ze bundelde de gesprekken in het boek Vooruit. 
En ze vraagt aandacht voor thema’s als gewoon goed 
werk, verheffing en… meer democratie.

VAN WAARDE
In haar samenvattende essay ‘Van waarde. Sociaal-de-
mocratie voor de 21e eeuw’ laat Monika Sie zich uitge-
sproken kritisch uit over de politiek in het algemeen en 
de koers van de PvdA. ‘De centrifugale krachten van het 
huidige kapitalisme worden onvoldoende in bedwang 
gehouden door politieke, maatschappelijke en culturele 
krachten’. En de Europese Unie ‘is gevangen in een veel 
te smal economisch en monetair repertoire’. Daartegen 
zullen sociaaldemocratische waarden in stelling moeten 
worden gebracht. Het beleid moet getoetst worden op 
bestaanszekerheid, de kwaliteit van het werk, verheffing 
en binding tussen hoger- en lager-opgeleiden en meer 
zeggenschap. ‘Er is een momentum voor verandering,’ 
schrijft ze, ‘maar dan moeten we wel hard zijn op onze 
politieke waarden en daar politiek naar handelen.’

CONCEPTRESOLuTIE
Het PvdA-bestuur heeft de strekking en de belang-
rijkste onderdelen van de rapporten overgenomen en 
in een concept-resolutie verwerkt. Dat getuigt van 
politieke moed, maar schept, zeker als die resolutie op 
het congres van april wordt aangenomen, ook verplich-
tingen. De rapporten staan, zo constateerde Monika Sie 
terecht, op gespannen voet met het huidige kabinets-
beleid. Dat betekent niet dat de PvdA de VVD meteen 
de wacht dient aan te zeggen. Maar er moet in het 
beleid wel erg veel veranderen. De centrale boodschap 
van Van waarde onderschrijven, maar intussen gewoon 
het regeerakkoord blijven uitvoeren: dat is, om een in 
de partijleiding populaire uitdrukking van Obama te 
gebruiken, ‘geen optie’.  

Paul Kalma:
‘De WBS bewaakt 
met kracht 
haar eigen 
onafhankelijkheid’
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W ij zijn letterlijk buiten-
beentjes in de partij,’ 
zegt Gerrit Groen (45) in 
zijn kantoor aan Times 

Square. Groen is sinds 2005 voorzitter van 
PvdA-afdeling New York, die de Neder-
landse sociaaldemocraten overzee verenigt. 
Vicevoorzitter is Heleen Mees, verder zijn 
er een secretaris, een penningmeester en 
twee gewone bestuursleden. Groen: ‘Wij 
hebben een fris perspectief, omdat we los 
staan van de alledaagse politiek.’ 
PvdA New York werd in 1991 opgericht als 
politiek honk voor PvdA’ers die naar de Big 
Apple verhuisden. Inmiddels telt de afde-
ling zo’n honderd leden. ‘Het bijzondere 
van de vereniging zit ’m in onze activitei-
ten,’ zegt Groen. Een voorbeeld daarvan 
zijn de Dinner & Debate-avonden, waarbij 
een lid van het bestuur thuis kookt voor 
een gezelschap dat die avond discussieert 
over (PvdA-)politiek. Regelmatig schuiven 
daar partijprominenten als Wouter Bos en 
Lilianne Ploumen aan. Ook mensen van 
buiten de partij zijn welkom. Zo was de 
voor zitter van de Sociaal-Economische 

Raad, Alexander Rinnooy Kan (D66), te 
gast. ‘De gastvrije opzet van Dinner & 
Debate past bij de PvdA.’
De missie van de PvdA New York is de 
moederpartij te inspireren met progres-
sieve ideeën uit de States. ‘Dat is soms 
lastig’, zegt Groen. ‘Het idee heerst helaas 
dat de Verenigde Staten voor plat kapita-
lisme staan.’ Daarom brengen de leden met 
regelmaat het boekje Amerikaanse Toestan-
den uit, waarin thematisch de Amerikaanse 
benadering tegenover de Nederlandse 
wordt gezet. De laatste editie ging over het 
afleggen van verantwoording door Ameri-
kaanse overheden aan burgers. Groen: ‘Dat 
gebeurt vaak, dankzij directere democratie. 
Een waardevol inzicht voor de PvdA-visie 
op de Nederlandse democratie.’

De laatste jaren richt de PvdA New York 
zich meer op initiatieven zoals grote 
debatten. Verleden jaar was er een debat 
over financiering van kunst en cultuur 
in Nederland en de VS. ‘De vraag was of 
Nederlanders kunst en cultuur “op zijn 
Amerikaans” privaat moeten financieren. 

En, wat kunnen we van elkaar leren?’ Aan 
het debat droegen de directeuren van het 
Van Gogh Museum en het Museum Of 
Modern Arts (MOMA) bij.
Door de jaren heen kreeg PvdA New York 
gezelschap van de VVD, CDA en D66. De 
onderlinge banden tussen de lokale afdelin-
gen zijn nauw. Groen: ‘Zonder opscheppen 
waren wij qua professionaliteit altijd het 
voorbeeld voor de andere drie.’
Een enkele keer formuleert het kwartet 
partijen samen een politiek statement. Zo 
deden ze een oproep aan de Nederlandse 
overheid om het stemmen vanuit het 
buitenland te versimpelen. ‘Dat is nu een 
enorm gedoe. We vonden allemaal dat 
stemmen online moet kunnen.’

In de toekomst wil Groen nog een paar 
debatten over migratie en economie 
opzetten. Ook ziet hij nog rek in het 
ledenbestand. ‘Er komen steeds meer 
Nederlanders in New York wonen, en dus 
ook PvdA’ers.’   

Progressieve Amerikaanse ideeën over
brengen op de Nederlandse achterban. 
Het is de missie van de PvdAafdeling 
in New York. Voorzitter Gerrit Groen: 
‘Amerika is meer dan plat kapitalisme.’ 

Tekst Menno van den Bos
Foto’s Niek Stam

Het NewYorkse PvdAhonk

Verslavingsgevoelig. Dat woord is op mij 
wel van toepassing. Eenmaal iets goeds 
geproefd, kan ik me uitstekend overleve-
ren aan de wakker gemaakte lust. Borgen 
– een Deens politiek televisiedrama, aldus 
Wikipedia – is een mooi voorbeeld van zo’n 
verslaving. De eerste twee seizoenen heb 
ik in een ruk verslonden. Ik werd meteen 
verliefd op Borgen toen hoofdpersoon 
Birgitte Nyborg – op dat moment in de serie 
in de overtuiging dat ze afstevent op een 
verkiezingsnederlaag – tijdens het laatste 
grote televisiedebat van de campagne alle 
schroom van zich afwierp, alle tips van haar 
spindoctor naast zich neerlegde en besloot 
simpelweg uit haar hart te spreken: ik eet 
ongezond door alle campagnestress. Ik ben 
te dik geworden voor mijn mooie jurken. 
En ik moet hier vanavond van mijn adviseur 
allerlei voorgekauwde zinnen uitbraken. Maar 
daar heb ik geen zin meer in. En wat volgt is 
een hartstochtelijk verhaal over wat ze haar 
land en haar volk toewenst. Authentiek en 
bevlogen. Verrassend: ze boekt alsnog een 
geweldig resultaat bij de verkiezingen. 
Maar sprookjes bestaan niet en al helemaal 
niet in de politiek. Meteen dringt de rea-

liteit zich op, zelfs aan deze idealistische 
Statsminister (minister-president). De kijker 
volgt Nyborg in wat een continue strijd zal 
blijken tussen enerzijds het poëtische ideaal 
en anderzijds de weerbarstige realiteit. Vuile 
handen maken, hier en daar een strategisch 
offer brengen, Nyborg blijkt er – ondanks of 
dankzij die idealistische inborst – uitstekend 
toe in staat. Op de achtergrond, ondertussen, 
speelt de vraag of haar gezin opgewassen is 
tegen deze nieuwe realiteit. Sommige kijkers 
vinden haar echtgenoot een slappe zak. Ik 
niet. Ik vind dat zelfs Nyborg soms haar tele-
foon eens moet uitzetten. Oordeel zelf!  

Myrthe Hilkens

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, sug-
gesties of kopij te voorzien. Rood verschijnt 
vier  maal per jaar en wordt gratis verspreid 
onder de leden van de PvdA in een oplage 
van 55.000 exemplaren. Niet-leden kunnen 
een abonnement aanvragen via de leden-
administratie (ledenadministratie@pvda.nl 
of 0900-9553). Rood verschijnt ook in 
gesproken vorm voor mensen met een lees-
handicap. Info: Dedicon. www.dedicon.nl

Partij van de Arbeid
Herengracht 54 / Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
09009553 (lokaal tarief) / www.pvda.nl

Redactieadres: 
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam
rood@pvda.nl

Redactie: Michiel Reijnen en Jurjen Fedde 
Wiersma (samenstelling en eindredactie), 
Jan Schuurman Hess, Kiki Maat

Eindredactie: Roselie Kommers

Art direction en vormgeving:
Studio Pollmann, Amsterdam

Medewerkers aan dit nummer:  
Niek Benedictus, Menno van den Bos, René 
Cuperus, Anne Graumans, Kai Heijneman, 
Myrthe Hilkens, Kim de Jong, Bart de 
Koning, Paul Kalma, Mohammed Mohandis, 
Diederik Samsom (column), Hans Spekman 
(column)

Fotografie: René van Asselt (illustratie), 
De Beeldredaktie, Tessa Posthuma de Boer, 
Stijn Haanschoten, Niek Stam

Lithografie en drukwerk: MediaCenter 
Rotterdam

Rood verschijnt onder verantwoordelijkheid 
van het partijbestuur.

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

Ledenblad van de Partij van de Arbeid
10e jaargang • nr 1 • april 2013

ISSN 15742733

prijsvraag
Van welke PvdApoliticus is dit een jeugdfoto?
1. Myrthe Hilkens
2. Attje Kuiken
3. Judith Merkies
4. Désirée Bonis

Stuur uw oplossing voor 1 mei naar: PvdA, redactie 
Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam of per 
mail naar rood@pvda.nl. De winnaar ontvangt 
het boek Onszelf blijven - H.B. Wiardi Beckman, 
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Paul Scheffer (2011, Uitgeverij Bert Bakker).

Borgen is een Deens politiek televisiedrama. De serie wordt in Nederland 
uitgezonden door de VARA. In Denemarken is onlangs de laatste aflevering 
van het derde seizoen uitgezonden, in Nederland zit seizoen 1 er net op.
Rood verloot de dvdboxen van seizoen 1 en 2, met elk tien afleveringen. 
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Het eerlijke verhaal’, daarmee 
voerden we vorig jaar samen  
campagne. Over Griekenland 
en de mogelijkheid van een 

nieuw steunpakket. Over het herstel van 
onze economie, dat tijd en ingrijpende 
maatregelen vergt. Over de offers die we 
daarbij van iedereen moeten vragen. Over 
de keuze om in 2014 een begrotingstekort 
van niet meer dan 3 procent te hebben. En 
over de valse tegenstelling tussen ‘kapot 
bezuinigen’ en ‘de crisis uit stimuleren’; 
de verstandige route ligt tussen twee ui-
tersten. Het ging ook over loze verleiding 
van harde verkiezingsbeloftes. Omdat 
niemand kan voorspellen wat er over vier 
maanden of vier jaar gaat gebeuren. En 
omdat Nederland een coalitieland is, waar 
we vooruitgang boeken door samen te 
werken. Ons eerlijke verhaal bood ook een 
perspectief. We komen sterker en socialer 
uit de crisis, door het eerlijk verdelen van 
de pijn en door vooruitgang mogelijk te 
maken via investeringen in onderwijs en 
duurzame technologie.
We zijn nu een half jaar verder. We delen 

de pijn eerlijk, hoge inkomens leveren 
wat in, lage krijgen wat extra. We inves-
teren in duurzame energie en we ontzien 
het onderwijs bij de bezuinigingen. We 
sloten coalitiecompromissen – flexwerkers 
krijgen meer zekerheden, de aanpassing 
van de WW is onderdeel van het sociaal 
overleg – en we zochten de samenwerking 
met anderen: er kwam een woonakkoord, 
er wordt gewerkt aan meer. En de omstan-
digheden wijzigden. Europa en Neder-
land kwamen in zwaarder weer, met een 
zorgwekkend oplopende werkloosheid als 
gevolg. De Nederlandse staat redde voor 
3,7 miljard euro de spaartegoeden van één 
miljoen spaarders. Pensioenfondsen kon-
digden noodgedwongen lagere pensioenen 
aan. En in Zuid-Europa bedreigt de toren-
hoge jeugdwerkloosheid de toekomst van 
een hele generatie.
Het eerlijke verhaal blijkt dus echt. Zo 
echt dat we er zelf soms van lijken te 
schrikken. De offers die we van mensen 
vragen, doen pijn. Compromissen sluiten 
is soms moeilijk. En de verslechterende 
economie noopt tot nieuwe ingrepen. 

Mensen zijn ongerust, boos. Maar we 
staan ervoor. Samen. Toen we campagne 
voerden, en ook nu we verantwoordelijk-
heid dragen. Want de PvdA is nooit een 
mooi-weer-partij geweest. Juist in tijden 
van crisis komt het er voor ons op aan. 
Omdat niet alleen de offers, de compro-
missen en de pijnlijke maatregelen echt 
zijn. Ook het perspectief, het eerlijk 
delen, en de vooruitgang zijn echt. We 
komen sterker en socialer uit deze crisis. 
Een eerlijker verdeling van inkomsten, 
zorg dichterbij mensen, een duurzame 
economie, het beste onderwijs. Laten we 
dat niet vergeten. En aan anderen vertel-
len. Het eerlijke verhaal is echt. Het hele, 
eerlijke verhaal.

Diederik Samsom

Het eerlijke verhaal in de praktijk
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