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linkse hobby

A an het Baaijenompad in Middelburg rommelt Tweede 
Kamerlid Albert de Vries elke zaterdagmiddag in zijn 
volkstuin. ‘Tenzij ik voor de partij op pad ben, natuur-

lijk.’ De Zeeuwse politicus begon zo’n vijftien jaar geleden met
zijn groene hobby. ‘Het was in de tijd dat Felix Rottenberg de 
politiek opriep om meer met het volk te praten. Maar dat was 
niet de aanleiding, hoor. Ik vind het prachtig om met mijn han-
den te werken. Een dag in de Kamer bestaat toch vooral uit zitten

en praten.’ Naar eigen zeggen houdt De Vries er een simpele tuin
op na, maar er groeit van alles: appels, peren, pruimen, kruis-
bessen, aardappels, wortels, bietjes. ‘Je leert langzaam maar zeker
meer. Wel gaat er af en toe iets mis. Zo slaat de aardappelziekte
soms toe, daar lijden de tomaten vervolgens weer onder.’ Of het
Kamerwerk niet ten koste gaat van zijn tuin? ‘Ik zou veel vaker
moeten komen, het onkruid reikte laatst tot bij de buren.’

‘Soms slaat de 
aardappel ziekte toe’

Het uit de Zeeuwse klei 
getrokken Tweede Kamerlid 
Albert de Vries wil in Den 
Haag ‘het Zeeuwse geluid 
“breder” laten klinken’. In 
zijn woonplaats Middelburg 
wijdt hij zich aan iets geheel 
anders: zijn volkstuin.

Tekst Niek Benedictus  
Foto De Beeldredaktie 
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De PvdA nodigt haar leden uit te sollicite-
ren naar het lidmaatschap van het Europees
Parlement. Op pvda.nl staat een uitgebreide

-
-

ropa. Daar vindt u ook de globale planning en
meer informatie over de wijze van solliciteren.
De kandidaatstelling sluit op 1 december om 
23.59 uur.

werk van de adviescommissie kandidaatstelling 
(onder leiding van Job Cohen) en het partijbe-
stuur bij het opstellen van de conceptkandida-
tenlijst voor de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in mei 2014.
Er gelden aanvullende eisen voor partijgenoten
die interesse hebben in het lijsttrekkerschap.
Ook is er voor kandidaat-lijsttrekkers een an-
dere planning van toepassing. Meer informatie

europa. Kandidaat-lijsttrekkers solliciteren
door uiterlijk op dinsdag 1 oktober om 23.59 uur 
een cv en een motivatiebrief op te sturen aan
het partijbestuur.
De PvdA maakt zich samen met de Partij van 

Europese Sociaaldemocraten (PES) sterk voor 
een Europa waar sociale rechten gewaarborgd 
zijn en de stem van de inwoners wordt gehoord. 
Voor een Europa waar oplossingen voor de

Voor een veilig Europa, dat een krachtige rol in 
de wereld speelt, ter bevordering van democra-
tie en internationale solidariteit.
Indien er zich twee of meer geschikte kandida-
ten voor het lijsttrekkerschap bij het partijbe-
stuur hebben gemeld, wordt er een ledenraad-
pleging georganiseerd.

Solliciteer naar lidmaatschap 
van  het Europees Parlement Onder de noemer 

‘Zelandus’ voert het 
gewest-Zeeland sinds 
een jaar een openbare 
debattenreeks over 
gemeentelijke, regi-
onale, landelijke en 
internationale politieke 
vraagstukken. Zelandus 
is het pseudoniem 
van de in Vlissingen 
geboren Amsterdamse 
wethouder Wibaut. Aan 
de debatten zijn vaak 
leuke activiteiten ver-
bonden, bijvoorbeeld 
een excursie of rond-
leiding. 
Ben je geïnteresseerd 
of wil je graag een 
debat bijwonen? Neem 
dan contact op met Piet 
de Nooijer, branderij@ 
zeelandnet.nl.

Zelandus
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In de vorige Rood deed hoofd Verenigingsza-d
ken op het partijbureau Floris van Overveld 

te sponsoren, en daarmee jonge oorlogs-

geweldig avontuur in een immens en intri-

-

Fietstocht War Child

Hedy d’Ancona 

Rood verloot vijf exemplaren van d Hedy - 
Feministe, politica, actievoerster van Leonoor r

Stuur voor 15 juli een mail naar rood@
pvda.nl o.v.v. Hedy of een kaartje naar PvdA,
Postbus 1310, 1000 BH, Amsterdam t.a.v. 
redactie Rood.

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

PvdA, ook als er geen verkiezingen
zijn, een initiatief van de afdeling 
Vlaardingen, werd tijdens het

om voortaan rood te dragen én

Ook als er geen verkiezingen zijn

Op 17 mei over-

-
digste Kamerlid dat 

energiek, internati-
onaal georiënteerd, 

nooit op de voor-
grond plaatsend en 
tegelijkertijd onmis-

In memoriam: 
André Brands

nieuws uit de partij

-
-

markten en groothandels deden mee, huishoudens

gevraagd een extra pak pasta, rijst of tomatensaus te 

kunnen gebruiken, vooruit te kunnen helpen moe-

Meer informatie over de actie is verkrijgbaar bij Monique 
Wijlhuizen, medewerker op het landelijk partijbureau:
mwijlhuizen@pvda.nl

Laat het een 
ander smaken
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jubileumfeest kwam de afdeling met 
een kalender met de vele verkie-

r in die honderd jaar veranderd is,

gaan dat een hoop lokale websites

Meer weten? Neem contact op met 
onze webmasters: webmaster@pvda.nl

Eeuwfeest 
Woerden

Nieuw jasje 
lokale websites

Voor de afdelingen breekt 

zingsprogramma, het op-
stellen van de kandidaten-
lijst en het voorbereiden 

ten wordt weer de nodige 

len afdelingen vragen alle 
inwoners mee te denken 
over het verkiezingspro-

opgeroepen online ideeën 
aan te dragen, toe te 

hebben we eerder gedaan 
bij de totstandkoming 
van ons verkiezingspro-

Kamerverkiezingen, 

eerst dat iedereen, dus ook 
niet-leden, op deze manier 
lokaal invloed  heeft op een 

Ideeën voor 
verkiezings-
programma

 voorzitter

 Onlangs ging ’s avonds bij ons thuis de tele-
foon. Een wat oudere Utrechter had mijn 
telefoonnummer opgezocht in het telefoon-
boek. Hij maakte zich met zijn vrouw zorgen 

over de Griekse buurvrouw en haar jonge kinderen. Ze
moesten voor de vierde keer in korte tijd verhuizen, 
terwijl haar zoontje kanker had. Prachtige betrokkenheid 
van inwoners van mijn stad. Gelukkig heeft ook Utrecht
een PvdA-ombudsteam met hele goede mensen. Ik heb
er direct contact mee opgenomen. Ze gaan er mee aan 
de slag.
Recent werd ik ook benaderd over een dementerende 
oma die haar hele leven geen stap buiten Utrecht had
gezet en voor wie nu geen plek was in de stad. Ze moest
naar Amsterdam. Dat is voor de gemiddelde Utrechter
geen gunst. Via het ombudsteam heeft ze toch een 
plaats in Utrecht gekregen. Daarna heeft de vrijwil-
liger van het ombudsteam met mijn hulp de afspraak 
gemaakt met onze staatssecretaris Martin van Rijn om
de les die we kunnen leren, te bespreken.
Mensen helpen en lessen trekken voor politieke verande-
ring, dat is de ideale combinatie van ons ombudswerk.
Op 22 juni praten we hierover op ons Ombudscongres 
in Amersfoort. Honderden PvdA’ers hebben zich aange-
meld om van professionals en elkaar meer te leren over
het ombudswerk. Werk dat binnen onze partij steeds 
belangrijker wordt.
Meer dan 130 afdelingen hebben inmiddels een 
ombudsteam, bemand door mensen van binnen en 
buiten de partij. En ik vind het prachtig om te zien dat 
er steeds meer bijkomen. Deze maand mocht ik bij de
opening van het ombudsteam in Voorst aanwezig zijn en 
was Lutz Jacobi bij de opening in Gorinchem. In mei was
ik in Maastricht en opende ook  Soest een team.
Mijn streven is dat iedere afdeling een
ombudsteam heeft. De aanwas van 
teams gaat na de zomer dan ook door. 
In september ben ik bij de oprich-
ting van ombudsteams in Haarlem en
Hoogezand-Sappemeer. Al die afdelingen 
die er nog niet een hebben, roep ik hierbij 
op er een op te richten. Het is dankbaar
werk, en goed voor de zicht-
baarheid van de afdeling. En
als het helpt: ik kom graag
persoonlijk langs bij het eer-
ste spreekuur.

Hans Spekman
voorzitter@pvda.nl

Ombudswerk

Nieuw telefoon-
nummer
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Hij leerde thuis dat het niet vanzelfsprekend is om je leven in vrijheid 
naar eigen keuze te kunnen leiden. Het resultaat is dat hij politicus
werd. Lodewijk Asscher over zijn werk in Den Haag, het verschil met 
Amsterdam, zijn drijfveren en ambities. 
Tekst Carel Helder Foto’s Tessa Posthuma de Boer

Hier werken betekent werken met grote getallen. Dan
stopt soms het nadenken. We maken hier beleidsnota’s 
over omscholing. Maar gelukkig spreek ik ook mensen,
laatst iemand die was ontslagen in de bouw. Hij had
zich laten omscholen en nu plaatst hij elektriciteitsme-
ters, een baan waarin hij jaren verder kan. Het was het 
verhaal van een man die weer perspectief had gekregen. 

word je in het papier, in het macrodenken en in het po-
litieke proces gezogen. Die zuigkracht is enorm groot. 
Het binnenbrengen van de buitenwereld is noodzaak.’

Heb je erg moeten wennen? ‘Aan het werk bedoel je? 
Ja. Je moet ervoor vechten om de grote lijnen vast te
houden, de belangrijke dingen. En in de grote hoeveel-
heid van bezigheden – alleen dit ministerie produceert
al 3000 nota’s per jaar om ’s avonds ter beoordeling aan
mij mee te geven – de rust bewaren in je hoofd. Maar ik
doe het een half jaar en ik heb het gevoel dat de dingen 
beginnen te lukken, dat ik steeds beter weet hoe je 
zaken voor elkaar kunt krijgen.’

Geef eens een voorbeeld? ‘Het minimumloon voor
postbezorgers en andere werkers in opdrachtbasis. In
november van vorig jaar hebben we het plan ingediend, 
nu ligt er een wetsvoorstel. Dat moet uitbuiting tegen-
gaan van de postbezorgers. Het bestrijden van onrecht 

de aspergestekers, noem ze allemaal maar op – is voor
mij een belangrijke opdracht. De criteria om hen een 
minimumloon te betalen bleken veel te makkelijk te
omzeilen, zoals iedereen inmiddels wel weet. Dat kan
door de nieuwe wetgeving straks niet meer. Met het 
sociaal akkoord gaan we echt de veramerikanisering 
van de arbeidsmarkt te lijf.’

Het grote gebouw, de hal met de palm, 
het veiligheidspoortje met de forse
beveiliger. Verderop staat de Audi
van de minister startklaar achter 
een glazen draaideur. Die minister is

Lodewijk Asscher (‘zeg maar Lodewijk’), een half jaar
geleden verruilde hij het Amsterdamse stadhuis voor 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

agenda vandaag: inburgeringsexamen in Amsterdam,
onderweg naar Den Haag dossiers doornemen, gesprek
met vertegenwoordigers van de kinderopvang, com-
missie instellen die zich zal buigen over de positie 
van de werkster (‘zodat die niet in het illegale circuit 
terecht kan komen’), interview met Rood, straks komtdd
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma 
Mansveld bijpraten, daarna heeft hij een afspraak met 
de Haagse wethouder Henk Kool, weer nota’s lezen, 
eten, vanavond het wekelijkse overleg met de andere
bewindspersonen van de PvdA.

En dan? ‘Dan weer naar huis, in Amsterdam.’

Heb je geen pied-à-terre in Den Haag? ‘Nee, bewust niet. 
Het is ook niet nodig. Hoewel ik vannacht om twee uur
klaar was met het debat (dat was het  debat over toesla-
genfraude– red.), ben ik ook gewoon naar huis gereden.
Dat uur doet er dan ook niet zo veel toe. Ik leg mezelf 
de discipline op om thuis mee te doen, ook met het
ontbijtritme. Met de jongens thee drinken en broodjes 
smeren, ze dagelijks naar school brengen – dat is prettig 
en belangrijk voor ze. En niet alleen dat: het helpt me
mijn voeten op de grond te houden. Je moet ervoor zor-rr
gen dat je in het normale leven blijft staan. Dat is niet
alleen goed voor jezelf, maar ook voor je werk.

‘Werkloosheid is
  mijn grootste zor

interview
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‘Ik wil dat mijn 
kinderen groot 
worden in een 
land dat eerlijk 
in elkaar steekt, 
waar talenten 
gestimuleerd en 
beloond worden’

Je bent vice-premier in een PvdA/VVD-kabinet. Is het waar dat bij 
je ouders thuis in de verkiezingstijd twee posters voor het raam 
hingen: een van de PvdA en een van de VVD? ‘Het is jammer voor 
het verhaal maar nee, er hebben nooit posters voor het raam
gehangen. Dat ze allebei een andere partij aanhangen, klopt wel.
Mijn vader is een Amsterdamse liberaal uit een ondernemersge-
zin en stemt VVD, mijn moeder is altijd lid van de PvdA geweest.’

Dus als je bij je vader en moeder bent, gaat het werk gewoon 
verder? Nee hoor, dan hebben we het vooral over hun kleinkin-
deren. Het is wel zo: mijn beide ouders hebben een geschiedenis 
in sociaal recht. Mijn moeder heeft er veertig jaar les in gegeven, 
mijn vader is arbeidsrechtadvocaat. Het was mooi om met ze
over het ontslagrecht te spreken.’

In je beslissing om hier naartoe te gaan, ben je niet over één nacht 
ijs gegaan. ‘Ik heb er lang over gedubd, ja. Ik was heel gelukkig in
mijn werk in Amsterdam en ik genoot daar vertrouwen van heel
veel kiezers. Maar ik heb daar ook geleerd dat je echt wat kunt
betekenen in de politiek. We leven vooral door de crisis in een 
heel heftige tijd. En, om het dramatisch te zeggen: iedereen die 
een steentje kan bijdragen, zal dat moeten bijdragen. Precies zo 
ben ik ook door Diederik Samsom gevraagd: met het argument
dat we nu iedereen nodig hebben. En ik heb het gevoel dat ik er 
goed aan heb gedaan, dat het klopt. En dat ik dingen kan ver-rr

noemde. Voor deze mensen en voor de mensen met een schijn-
contract gaat er wezenlijk iets veranderen. Of denk aan het soci-
aal akkoord. De bookmakers gaven er geen cent voor. Dat dat
gelukt is, dat we allemaal aan dezelfde kant werken, vakbeweging, 
werkgeversorganisatie, politieke partijen – dat biedt enorme kan-
sen. En ook daarop ben ik trots. Dat we met al deze groeperingen 
veranderingen proberen door te voeren. Samen.’

Het gesprek wordt onderbroken voor de foto.
‘Zie ik er netjes uit?’ vraagt Lodewijk. De fotografe: ‘Keurig.
Met je rode das.’ De camera klikt onophoudelijk.
‘Die is niet altijd rood hoor. Ik hoop dat dit de goede blik is?’
De fotogafe, tegen niemand in het bijzonder: ‘Hij verstaat de
kunst van het gefotografeerd worden.’
Lodewijk:‘Je hebt ook fotografen die willen dat je iets lolligs
doet.’
‘Draai je eens om. En nu trots kijken. Heel goed.’ 
Krap zeven minuten, dan staat hij erop.

Waar ben je trots op, los van het minimumloon van de flexwer-
kers en het sociaal akkoord? ‘Naast mijn rol op dit departement
speel ik in het kabinet die van teamchef van de PvdA’ers en ben
ik er trots op wat mijn collega’s bereiken. Frans Timmermans,
die het namens Nederland fantastisch doet in het buitenland. 
Jeroen Dijsselbloem, die hoofd is geworden van de Eurogroep.
De onvermoeibare Jetta. Martin van Rijn met zijn o zo lastige 
en belangrijke portefeuille ouderen. Jet Bussemaker, die eman-
cipatie weer op de agenda heeft gekregen. Lilianne, die de mis-
standen in de kledingindustrie bestrijdt. Sharon, die waakt over
de kwaliteit van ons eten. Wilma, voor de toekomst van onze
planeet, en Ronald, die waakt over de belangen van de gemeen-

ten. Allemaal mensen die aan de ene kant proberen de menselijke 
maat terug te krijgen, en tegelijkertijd enorme besparingen zullen
moeten doorvoeren. Als je naar de geschiedenis kijkt heeft de
PvdA heeft vaak op moeilijke momenten verantwoordelijkheid 
genomen en dat is nu niet anders. Ik ben trots op mijn collega’s
die allemaal hun nek uitsteken.’

Waarom doe je het? ‘Ik denk voornamelijk, omdat ik van huis
uit het gevoel heb meegekregen dat het niet vanzelfsprekend is
om je eigen leven in vrijheid naar eigen keuze te kunnen leiden.
Dat je je zult moeten inzetten voor een samenleving die dat 
voor iedereen mogelijk maakt. Dat is eerst een reden geweest 
om rechten te gaan studeren en daarna om de lokale politiek in
te gaan. En toen ik in de lokale politiek terecht was gekomen, 
bleek dat die inzet er inderdaad toe deed. Dat het je lukt om din-
gen te bereiken. We hébben de kwaliteit van het Amsterdamse
onderwijs verbeterd, de Wallen opgeschoond. Natuurlijk kan 
het altijd beter, maar dat is geen reden om dingen niet te doen.
Ik wil, en dat wil jij ongetwijfeld ook voor de jouwe, dat mijn 
kinderen groot worden in een land dat eerlijk in elkaar steekt, en
waar talenten gestimuleerd en beloond worden. En, als we het
vraagstuk van de integratie erbij nemen, daarbij mag en moet 
je veeleisend zijn. Daar heeft iedereen recht op. Dan word je 
serieus genomen. Als er veel van je verwacht wordt, betekent dat 
dat je erbij hoort. Bovendien is verspilling van talent niet alleen 
vreselijk jammer voor degene die het betreft, het is ook kapitaal-
vernietiging. En dat kan Nederland zich eenvoudigweg niet meer
permitteren. Zo is het ook nog eens.’

Er moeten je ook zaken zijn tegengevallen. ‘Natuurlijk. Ik mis

dagelijkse werk invloed op heeft. Dat klinkt misschien als iets
onbenulligs, maar geloof me, dat is niet zo. Nu zit ik altijd in die
auto. Het werkt ook anders: in Amsterdam had je één krant en 
één televisiestation. Hier wandelde ik na het gesprek met de 
formateur die vijftig meter naar het torentje opeens door een zee
aan journalisten. Dat was ik  niet gewend, iedereen die een vraag 
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had, gaf ik netjes antwoord. Tot ik uiteindelijk moest zeggen: 
“Het spijt me dat ik er vandoor ga, maar anders kom ik te laat
voor mijn sollicitatiegesprek.” En ten slotte is de verantwoor-rr
delijkheid natuurlijk groter in Den Haag dan in Amsterdam. 
Opeens heb ik de zorgen die in deze tijd bij regeren horen. Vooral 
de enorme werkloosheid, in combinatie met de noodzaak om zo 
zwaar te moeten bezuinigen.’

Want dat is je grootste zorg. ‘Ja, de werkloosheid. Dat de koop-
kracht wat minder wordt –  dat is voor veel mensen vooral verve-
lend. Maar wie zijn baan verliest, verliest veel, zoniet alles. Dat

-
trouwen, huwelijken gaan stuk, het heeft een enorme invloed.
Er zijn ruim 650.000 werklozen, dat hebben we niet eerder 
gehad. En je kunt niet op een knop duwen en zo banen creëren.
Enerzijds proberen we de werkgelegenheid in noodlijdende sec-
toren zo veel mogelijk te behouden, anderzijds proberen we ons
te richten op de lange termijn, zoals het stimuleren van de studie-
richting techniek, samen met Jet Bussemaker. Maar lastig blijft
het. Ik doe wat ik kan. En ik ben erop gebrand voor die mensen 
echt wat te bereiken. Daar beoordeel ik me elke avond op.’

Elke avond? ‘Eigenlijk wel. In de politiek kan het zo voorbij zijn. 
De invloed die ik tijdelijk heb, die macht die ik leen, probeer ik
namens de partij zo veel mogelijk te benutten.’

De Telegraaf-columnist Rob Hoogland zei dat jullie het nooit eens 
zijn, behalve over Nescio. ‘Haha! Ja, op Twitter. Dat klopt wel.’

Lees je hem nog wel? ‘Rob Hoogland?’

Nee, Nescio. ‘Te weinig. Maar vergis je niet: je komt ook hier veel 
mensen tegen met wie je je blijft verwonderen over dingen die 
je ziet. Die enthousiast zijn en niet cynisch, en op een bevlogen
manier met de dingen omgaan. Dus de geest is er wel.’

Je bent vice-premier. Wat houdt dat in? ‘Dat ik trots ben op mijn 
collega’s. Dat ik oog houd op alle dossiers waar we over besluiten,
en niet alleen op mijn eigen portefeuille. Me verantwoordelijk 
voel voor het welslagen van het kabinet als geheel. Problemen 
oplossen op de achtergrond. En daarnaast dat ik Diederik help 

waar ik kan, en Rutte in de ministerraad vervang als hij in het bui-
tenland is. Daar komt het in het kort op neer.’

Dat is wel heel kort. ‘Het is wat het is. Als vice-premier kies ik 
vooral voor een dienende rol. En zo hoort het ook, denk ik.’

Ben je veranderd in de tijd dat je hier zit? ‘Ik geloof het niet.
Al zou je dat beter anderen kunnen vragen. Friso?’ (Friso is de
woordvoerder van Lodewijk. Hij kent Lodewijk weliswaar niet 
van voor zijn ministerschap, maar nee, hij heeft niet de indruk.)

Toch moet je met macht kunnen omgaan. Om iets te noemen. ‘Wat
dat betreft: ik ben natuurlijk zeven jaar wethouder geweest in 
Amsterdam. Dus ik ken het fenomeen. Weet je dat je dat trou-
wens het meest merkt als burgemeester? Zodra je de ketting 
omdoet, gaan mensen anders reageren. Maar als de ketting weer
af is, is het over. Het enige wat ik wil, is het respect van de men-
sen winnen door de manier waarop ik met ze omga, niet vanwege 
de functie die ik bekleed. Ik doe normaal. Dat deel ik trouwens 
met Diederik en Rutte. Als we bij elkaar zitten, kunnen we heel 
goed relativeren. Geen kapsones.
Andersom herken ik dat gevoel van plotseling onder de indruk 
zijn overigens wel, in lichte mate. Tijdens de troonswisseling 

dan wel heel bijzonder.’

Wat is het laatste dat je geleerd hebt? ‘Vanochtend heb ik een 
inburgeringsexamen afgelegd. Ik ben daar verantwoordelijk voor,
dus ik vond dat ik moest weten wat het is en nu had ik er een 
keer tijd voor. Op het inburgeringsexamen is nogal wat kritiek 
geweest en dan ben je snel geneigd te zeggen: dat gaan we veran-
deren. Maar wat bleek? Er zit heel veel slim denkwerk in. Door
zelf die test te ervaren en met de mensen erachter te praten, heb
ik mijn mening bijgesteld. Dus niet te snel oordelen en op de
berichtgeving afgaan, maar eerst jezelf persoonlijk informeren. 
Dat was de les van vandaag.’

Waar heb je spijt van? (Na lang nadenken:) ‘Nergens van.’

Echt niet? ‘Echt niet. Natuurlijk, ik maak fouten. Maar ik doe wat 
ik kan.’

Lodewijk privé
Ontroerd door: mensen die elke dag
keihard werken om hun idealen in de
praktijk te brengen.
Trots op: alles wat de sociaaldemocra-
tie in haar geschiedenis heeft bereikt.
Drijfveer: onrecht bestrijden.
Boek: The plot against America van 
Philip Roth
Krant: de Volkskrant, NRC Handelsblad,d
Het Parool
Radio: Radio Tour de France
Beste tv-programma: LuckyTV

Vakantiebestemming: Schier-
monnikoog, Frankrijk
Mooiste plek in Nederland:
Amsterdam
Eten: thuis
Vrije tijd: niet van toepassing
Sport: voetbal, schaatsen, wielrennen
Muziek: We beginnen pas van De Dijks
PvdA’er: Floor Wibaut, Monne de
Miranda
Favoriet moment: nu
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 Hans Spekman brak tijdens zijn campagne voor
het partijvoorzitterschap al een lans voor 
de brede voorverkiezingen, de zogeheten
primaries

ervaringen hiermee van sociaaldemocraten in Frankrijk

vergrootten de betrokkenheid van burgers bij de politiek 
en leverden nieuwe leden en een sterke lijsttrekker op. 
Eenmaal voorzitter en na het vertrek van Job Cohen als
fractieleider in de Tweede Kamer, herhaalde Spekman die
wens. Maar de strijd om het PvdA-lijsttrekkerschap voor 
de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kwam organisa-
torisch iets te vroeg om die al open te stellen voor niet-
leden. Nu hebben vier afdelingen de primeur. Amsterdam,
Groningen, Utrecht en Zoetermeer zijn volop aan de slag 
met de organisatie van de brede voorverkiezingen. Die 
vinden dit najaar rond oktober plaats. Volgend jaar zal
Spekman, mede op basis van de ervaringen in deze vier
steden, met een uitgewerkt plan komen, zodat ook bij de 
volgende Tweede Kamerverkiezingen niet-leden mee kun-
nen beslissen over de lijsttrekker.

De grootste reden voor deze voorverkiezingen is het
versterken van de betrokkenheid van niet-leden. ‘We 
hebben in Amsterdam vijfduizend leden. Tijdens de vorige

gemeenteraadsverkiezing stemden negentigduizend Am-
sterdammers op de PvdA,’ legt Martijn Kool uit, voorzit-
ter van de PvdA in Amsterdam. ‘Die mensen willen we 
meer bij de lokale politiek betrekken.’ Kool heeft er veel
zin in. ‘Het wordt een spannende race.’
Ook de afdeling Zoetermeer is enthousiast. ‘We slaan veel
vliegen in één klap,’ zegt Margot Kraneveldt, campag-
neleider van de afdeling. ‘De lijsttrekker is al een stuk
bekender na zo’n voorverkiezing, we verlevendigen de
lokale politiek, we betrekken inwoners bij dit proces en
laten zien dat we een open partij zijn en dat je erbij hoort,
ook al ben je geen lid.’

INTERESSE WEKKEN
Voor Daan Bultje, bestuurslid in Groningen, is de primary 
de uitgelezen kans om het draagvlak voor de lijsttrekker
en de partij te vergroten. ‘We willen iedere mogelijkheid 
benutten om in gesprek te raken met de stad, de burgers
en onze kiezers.’ Daarnaast wil Groningen tijdens deze 
lijsttrekkersverkiezing ook aan de hand van stellingen
alvast toetsen wat niet-leden belangrijk vinden met het
oog op de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Heel vaak roepen
mensen: “Politici luisteren niet naar ons.” We laten zien
dat we wel luisteren.’
Jeroen Weck (penningmeester van de afdeling Utrecht)

lokale 
politiek
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hoopt dat de primary het enthousiasme voor lokale
politiek aanwakkert onder de tienduizenden studenten 
in de stad, van wie er traditioneel veel op linkse partijen
stemmen. Als hij in zijn omgeving het idee van de voor-rr
verkiezing uitlegt, merkt hij dat er veel interesse is van
niet-leden. ‘En dat is natuurlijk de allereerste stap, hun
interesse wekken.’
Partijvoorzitter Spekman gaat nog iets verder. Hij vindt 
het ‘noodzaak’ dit soort partijvernieuwingen door te
voeren. ‘We zijn een partij met een beperkt aantal leden
en moeten laten zien dat we ook al die mensen die op 
ons willen stemmen, serieus nemen in hun opvattingen.’
We moeten volgens hem de voorverkiezingen ook zien
in het licht van zijn ambitie om het PvdA-ledenaantal op 
te stuwen naar de honderdduizend. ‘Natuurlijk hopen we
hiermee extra leden te winnen.’
De drempel om mee te doen is laag, maar niet-leden moe-
ten wel een klein beetje moeite doen. Ze dienen zich aan 
te melden als kiezer. Dat kan tot op de dag van de voor-rr
verkiezingen. In beide gevallen moet dat fysiek, met een
geldig legitimatiebewijs en een poststuk. De afdelingen
gaan voorafgaand aan de voorverkiezing de straat op om 
geïnteresseerden te registreren. Daarna kunnen kiezers 
digitaal of in een stemhokje hun stem uitbrengen.
Van deze kiezers wordt door de afdelingen ook een kleine

of vrijwillige bijdrage gevraagd om bij te dragen aan de
kosten die de organisatie met zich meebrengt. Ook
ondertekenen ze een ‘progressief manifest’ waarmee ze de 
sociaaldemocratische basiswaarden onderschrijven.

UNIEKE STEUNVERKLARING
De vier afdelingen zijn zich bewust dat het succes van
deze voorverkiezing vooral bepaald wordt door de op-
komst van niet-leden. De ambities zijn hoog en variëren
naar gelang de grootte van de stad. ‘Twaalfhonderd zou
een mooi resultaat zijn,’ zegt Kraneveldt over de ver-rr
wachtingen in Zoetermeer, de kleinste stad die meedoet. 
Bultje denkt dat de Groningse afdeling toch wel ‘een
paar duizend man’ op de been moet kunnen brengen. 
‘Anders zouden we er niet aan beginnen.’ Martijn Kool is
heel ambitieus over de opkomst in Amsterdam. ‘In mijn
achterhoofd hoop ik op twintigduizend kiezers.’
Om die opkomst te bevorderen wordt alles uit de kast 
gehaald. ‘We gaan elke gelegenheid aangrijpen om mensen
attent te maken op deze voorverkiezing,’ zegt Kraneveldt. 
Het unieke karakter helpt ook. ‘Er zal veel media-aan-
dacht komen die de interesse hiervoor voedt,’ aldus Kool.
Jeroen Weck uit Utrecht beaamt dat: ‘Deze verkiezingen
hebben een landelijke uitstraling. Ik heb er vertrouwen in
dat met de steun van het Partijbureau er genoeg aandacht
komt voor dit project.’
Die ondersteuning komt er. Prominente PvdA’ers bezoe-
ken dit najaar de vier afdelingen en het Partijbureau helpt 
met een gezamenlijke publiciteitscampagne. Ook helpen 
medewerkers van het Partijbureau bij de organisatie. 
Toch klinkt er her en der wat twijfel onder de leden. Wat
is mijn lidmaatschap nog waard? ‘De leden krijgen juist
meer invloed,’ begint Spekman uit te leggen. ‘Zo moeten
kandidaten in Amsterdam bijvoorbeeld unieke handte-
keningen ophalen om überhaupt mee te mogen doen.
Voorheen konden leden verschillende kandidaten steunen 
met een handtekening. Kandidaten moeten nu dus beter
hun best gaan doen voor een unieke steunverklaring.’
Daarnaast beoordelen kandidaatstellingscommissies of 

afdelingen besluit een algemene ledenvergadering wie er
uiteindelijk meedoet aan de voorverkiezing. Angst dat een
avonturier of dark horse de verkiezingen kaapt, is er niet
onder de vier afdelingen. 

Het échte succes van de primaries is volgens de afdelingen
dat er na de voorverkiezing een sterke lijsttrekker staat.
Eentje die zijn of haar meters al heeft gemaakt tijdens
de lokale debatten en een breed draagvlak heeft. Met
achter zich een afdeling die al in campagnemodus zit. En
dat heeft alleen maar voordelen volgens Spekman: ‘Als 
andere partijen nog liggen te slapen, zijn wij al bezig met 
de campagne.’  

‘We betrekken inwoners bij 
dit proces en laten zien dat 
we een open partij zijn’



Wat wil jij 
met Europa?

leden aan het woord

‘Een Europa waar de 
mensen op de eerste 
plaats komen’

a Gijsbertha (27), vice-voorzitter Young European 
(YES), Capelle aan den IJssel

Mensenrechten vormen 
een van de kernwaar-
den van de EU. Toch 
zijn er helaas nog veel

verschillen tussen de lidstaten in hun 
behandeling van lhbt’ers (Lesbisch, 
Homo-, Bi-, en Transseksueel). Ik
bepleit een Europese aanpak, want 
het kan niet zo zijn dat ieder land dit
probleem op eigen houtje te lijf gaat. 
Landen moeten de handen ineenslaan.
Recent onderzoek toont aan dat er nog 
steeds veel verschillen zijn tussen de
lidstaten als het gaat om de rechten van
lhbt’ers. We hebben het dan niet alleen
over het homohuwelijk of het recht op
gezinsvorming, maar ook over veilig-
heid, zekerheid en non-discriminatie.
Helaas is het nog steeds zo dat veel 
lhbt’ers dagelijks op het werk en in hun
sociale leven te maken hebben met
discriminatie en hiermee niet terecht
kunnen bij de autoriteiten of het niet

aandurven om alarm te slaan. Ook 
lhbt-asielzoekers durven vaak niet voor
hun seksuele geaardheid uit te komen, 
omdat ze bang zijn voor de gevolgen. 
Dan heb ik het nog niet eens over
homovijandig geweld, onvoorstelbaar 
dat dit anno nu nog zo’n hardnekkig 
probleem is in sommige landen.
Een van de doelen van Europa is een 
interne markt zonder binnengrenzen
met vrijheid voor personen, diensten, 
goederen, kapitaal en vrijheid van 
vestiging. Daar is de afgelopen jaren
veel prioriteit aan gegeven, maar nu
wordt het tijd voor een Europa waar de 
mensen op de eerste plaats komen. Een
Europa zonder binnengrenzen als het
om mensenrechten gaat.
Daarom is een Europese aanpak
hard nodig om ervoor te zorgen dat 
alle lhbt’ers kunnen zijn wie ze zijn. 
Mensenrechten mogen nooit discrimi-
nerend zijn!’

Op watwiljijmeteuropa.nl konden leden (én niet-leden) tot eind mei ideeën
aanleveren voor het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Europese 
parlementsverkiezingen in 2014. Drie leden lichten hun idee nader toe.

Tekst Jurjen Fedde Wiersma  Foto’s De Beeldredaktie

‘

12 rood JUNI 2012
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‘Uniformiteit in arbeids-
wetgeving binnen de EU’

 Ik pleit voor gelijke rechten en plichten bin-
nen de EU voor werkgever en werknemer. 
De Europese eenheid is herkenbaar door
de arbeidsmobiliteit. Iedereen mag en kan

in EU-lidstaten werken. Op de werkvloer wordt
arbeidsmobiliteit vooral als bedreiging gezien. De rol
van de werkgevers hierin is dubieus: het aantrekken 
van goedkope arbeidskrachten binnen de EU leidt
tot onaanvaardbare situaties voor werknemers.
Uniformiteit in arbeidswetgeving binnen de EU 
vergroot de betrokkenheid van werkgever en werk-
nemer bij het streven naar betere arbeidsomstan-
digheden. Door dit Europees te handhaven en te 
controleren zullen er minder verschillen zijn tussen
de lidstaten. Hierdoor kan de arbeidsmobiliteit 
vergroot worden en uitbuiting worden tegengegaan.
Als binnen de EU de arbeidsrechten gelijk zijn, 
zullen werkgevers geen onderscheid meer kun-
nen maken tussen arbeiders uit de verschillende 

lidstaten. Een gelijke behandeling voorkomt dat 
er door werkgevers wordt gezocht naar goedkope
oplossingen.
De gelijke behandeling is noodzakelijk om binnen
de EU arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het
moet duidelijk zijn op welke wijze werknemers
samen met werkgevers het werk beter kunnen
inrichten en welke procedures er zijn voor inspraak 
en controle.
Door de arbeidsinspectie Europese richtlijnen te ge-
ven zal deze instantie in Europees verband kunnen 
samenwerken, zodat misstanden veel beter kunnen
worden aangepakt. Deze Europese arbeidsinspectie
kan de verschillen in arbeidsrechten en plichten 
inzichtelijk maken en overheden aanspreken op
verschillen tussen de lidstaten. De huidige vorm van
arbeidsmobiliteit is niet goed voor de werknemers
en voor de eenheid van de EU.’

Bob van Schuylenburch (40), docent Maatschappijleer, Middelburg

‘

‘Financieren van strategische 
partnerships universiteiten’

L ange-termijnontwikkeling en vooruitgang 
kunnen slechts voortvloeien uit een sterke 
onderwijs-en onderzoekscultuur. Het ver-
band tussen crisisbestendigheid van een

economie en de mate waarin geïnvesteerd wordt in
onderwijs en technologie, is overtuigend aangetoond. 
Europa staat voor de uitdaging iets te doen aan het ont-
breken van een solide onderzoekscultuur in veel van de
nieuwe landen, en in sommige van de zuidelijke landen. 
Binnen Europa zien we tegenwoordig een ‘braindrain’
van oost naar west, en meer recentelijk van zuid naar
noord. Het zijn vaak de beste studenten die hun land 
van herkomst voorgoed verlaten. In de afgelopen tien 
jaar hebben ook Nederlandse universiteiten en andere

van uiterst gemotiveerde Oost-Europese studenten.
Hoewel deze braindrain de onderzoekscultuur in West-
Europa versterkt, is het afwezig zijn van perspectief in
Oost- en straks ook in Zuid-Europa ongewenst.
Een eenvoudige oplossing is om geld dat nu wordt 

cieren tussen universiteiten in West- en Oost-Europa. 
Een universiteit in Nederland zou met twee of drie
universiteiten in Oost-Europa innovatie-
centra moeten ontwikkelen, waarin 
gezamenlijk een onderwijs- en onder-
zoekscurriculum wordt ontwikkeld
en geëxploiteerd in een bepaald 
onderzoeksgebied. Het ligt voor 
de hand dat dergelijke innovatie-
centra zich elk gaan concentreren
op onderzoeksgebieden, waarin 
er complementariteit tussen 
de partners bestaat. Deze
samenwerking zal moeten 
leiden tot onderzoekscentra 
die zich kunnen meten met 
de beste in de wereld, en
zal uiteindelijk zorgen
voor een reverse 
braindrain.’

Gerald de Haan (47), hoogleraar Moleculaire Stamcelbiologie, Haren

‘
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Debatten, congressen, acties tegen homodiscriminatie,
buurtbarbecues, canvassen, en ga zo maar door. De PvdA is
actief en zichtbaar, altijd. Voor Rood maakten we een kleined
selectie van foto’s hiervan. Een uitgebreider beeldoverzicht van 
onze activiteiten vindt u op www.flickr.com/photos/pvdanl

in beeld

Altijd
actief

Landelijke viering Dag van de Arbeid, 1 mei, Arnhem

Congres, 27 april, Leeuwarden

Demonstratie tegen anti-homowetgeving Rusland, 8 april, Amsterdam
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PLAK
BOEK

initiatieven uit de partij
Met de troonwisseling net achter de rug en de prachtige documen-
taires over ‘Geen woning, geen kroning’ vers in het geheugen, ging 
het PvdA-Plakboek op zoek naar verhalen over demonstraties. 
Tekst Anne Graumans

De jaren 60, 70 en 80: ‘die goeie
oude tijd’ dat er spandoeken
gemaakt werden en er 550.000
mensen naar Den Haag 

kwamen om te demonstreren tegen de
plaatsing van kernwapens op Nederlandse 
bodem. Maar hadden we in 2004 ook niet
een demonstratie op het Museumplein
waar de SP- en PvdA-ballonnen concurreer-
den met elkaar? Waar gratis treinkaartjes
werden uitgedeeld door de vakbond, zodat
we met velen zouden zijn tegen het kabinet 
Balkenende? 

DE JAREN 70
Laila van Laarhoven (58) uit Bergen op
Zoom was begin jaren 70 een tiener. Ze
groeide op in Slotermeer, Amsterdam. 
Na schooltijd vertelden zij en haar vriendin
thuis dat ze huiswerk bij elkaar gingen 

de Dam. ‘Eigenlijk zaten we daar gewoon 
maar, we zongen samen met jonge toeristen 
liedjes van Simon & Garfunkel. Ik was dol 
op muziek en het ontmoeten van mensen
uit allerlei windstreken,’ mailt Laila naar 
PvdA-Plakboek. ‘Natuurlijk gebeurde er
wel eens wat; we maakten een charge mee,
compleet met waterkannonnen, bereden

een zijspan. We wisten precies in welke 
straten er paaltjes stonden en het zijspan
er niet doorheen kon. Ook maakten we 
een demonstratie mee tijdens het bezoek
van keizer Haile Selassie uit Ethiopië en 
hoewel we niet precies wisten wie de goede 
man was, demonstreerden we wel mee.
Hij had een uniform aan en daar waren we 
sowieso tegen. 
Ik ben nog steeds bereid actie te voeren, 

De PvdA en de demonstratie op het Museumplein
In de tijd dat de PvdA in de regering zat, met Bram Stemerdink als minister van Defensie,
werd het besluit om 48 kernrakketten te plaatsen in Nederland voorbereid. Er werd één
voorwaarde aan gekoppeld: Nederland zou alleen kernrakketten plaatsen, wanneer de Sovjet 
Unie niet aan de oproep gehoor deed om (deels) te ontwapenen. 
Onder aanvoering van het IKV begint de vredes beweging de actie ’alle atoomwapens de
wereld uit’. De PvdA zat inmiddels weer in de oppositie en partijvoorzitter Max van den Berg 
schaarde zich achter de actie. Als de PvdA weer zou gaan regeren, dan moest het terug-
komen van het besluit om kernwapens te plaatsen op Nederlandse bodem. Het Congres 
gaf deze opdracht mee aan partijleider Joop den Uyl, die toen de bijnaam Joop Atoom
kreeg. De PvdA kwam in 1981 weer in de regering, samen met CDA en D66 en dreigde het
kabinet al binnen een paar weken op te blazen. De demonstratie eind november 1981 op 
het Museumplein was de grootste tot dan toe en goed getimed: twee weken later werd het
besluit genomen en zou de PvdA voor het blok gezet worden. Maar de regering had geen zin
in nieuwe verkiezingen en kondigde een week voor de demonstratie aan, het besluit uit te 
stellen. Tijdens de demonstratie werd Wim Meijer, toenmalig fractievoorzitter in de Tweede
Kamer, uitgefl oten.
Heeft u een bijzondere demonstratie meegemaakt? Was u bij de toespraak die Joop 
den Uyl hield in de RAI ten tijden van de inval in Tsjechoslowakije in 1968? Mail naar 
PlakboekPvdA@gmail.com.

Heeft u een bijzonder verhaal of 
foto’s, of kent u mensen van wie 

u het verhaal wilt optekenen?  
Laat het weten via 

plakboekpvda@gmail.com.

maar dan vooral via internet voor Amnesty 
en Greenpeace.’

DE JAREN 80
Tineke Komen stond in november 1981 
hoogzwanger op het Museumplein in 
Amsterdam. Samen met honderddui-
zenden andere bezorgde Nederlanders. 
‘Ik wilde erbij zijn, ik wilde die kernwa-
pens niet voor mezelf en niet voor mijn 
kinderen. We bleven wel aan het randje
staan, want ik wist dat ik op een gegeven 
moment wilde zitten en naar huis moest.
Mijn dochter werd ruim twee weken later
geboren, het activisme heeft ze meege-
kregen. In 2005 werd ze actief voor de
PvdA en ze maakte ook mij enthousiast, 
want vanaf 2009 werd ik actief en ik ben
nu raadslid in Alkmaar.’  

Op de barricaden!
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Na de zomer vindt de eerste bijeenkomst plaats van het
nieuwe Netwerk kwaliteit van arbeid. Ruud Vreeman 
(oud-partijvoorzitter en -vakbondsbestuurder) licht toe.

Tekst Kim de Jong

De Partij van de Arbeid
kent veel mensen die zich
met ‘werk’ bezighouden
of zich ervoor interes-

seren, maar er was tot nu toe geen
mogelijkheid om al die kennis en
ervaring bijeen te brengen. Een groep
partijgenoten uit de vakbeweging 
en mensen die werkzaam zijn op het
gebied van personeelszaken wil daar 
verandering in brengen, zodat leden
hun steentje bij kunnen dragen om
werk hoog op de politieke agenda 
te krijgen. Zij richtten het nieuwe 
Netwerk kwaliteit van arbeid op. 

Waarom een Netwerk kwaliteit van 
arbeid? ‘Als Tweede Kamerlid werd 
je vroeger gevoed door de werkgroep 
Bedrijfsdemocratisering. De lande-
lijke bijeenkomsten van een man of 
40-50 die daarbij hoorden, vond ik
altijd erg waardevol. Arbeid is immers
ongelofelijk belangrijk voor mensen
met oog op bestaanszekerheid en hun 
perspectief op het leven.
Door het Van Waarde-project is 
arbeid weer centraal komen te staan
binnen de PvdA. Daar ben ik altijd al
een voorvechter van geweest, omdat 
ik vind dat wij onze naam moeten
waarmaken en actiever moeten zijn
op dat terrein. Hierbij gaat het om de
beleidsmatige kant en om de relatie
met de mensen van de vakbeweging 
en alles wat daar speelt.’

Wat wordt de rol van het netwerk bin-
nen de partij? ‘Het netwerk heeft een
drietal functies. Op de eerste plaats
wil het verbinden: mensen die actief 
zijn in de wereld van de arbeid, poli-
tici op lokaal en landelijk niveau, de 
vakbeweging, mensen uit de markt-
en overheidssector en natuurlijk
zzp’ers. Het netwerk zal een platform
bieden voor allerlei verschillende
opvattingen.
Daarnaast wil het netwerk beleid

een sociaal akkoord dat over een aan-
tal belangrijke thema’s gaat, waaron-

over de WW. Besproken zal worden
hoe dergelijke thema’s het beste
kunnen worden uitgevoerd. Andere 
thema’s zullen zijn hoe mensen het
beste van werk naar werk te bemidde-

beste aan te pakken et cetera.
En tot slot zal het netwerk wat 
grotere publieke bijeenkomsten over
arbeidsgerelateerde thema’s orga-a
niseren om in overleg te gaan met 
mensen buiten de partij.’

Wat gaat het netwerk nog verder 
doen? ‘We moeten als partij het
contact organiseren met mensen die
dicht bij de werkvloer zitten. Dus
moeten we bijvoorbeeld relaties en 
kennis opbouwen over wat er speelt 
bij de schoonmakers en bij distribu-
tiecentra van supermarkten.

Andere thema’s waar het netwerk
zich op zal richten zijn jeugdwerk-kk
loosheid en werkloosheid onder
ouderen. Waarom worden jongeren 
momenteel alleen maar op tijdelijke
contracten aangenomen? Waarom is 
iemand afgeschreven als hij boven de 
50 jaar is? Wat is er precies gaande op 
het gebied van internationalisering 
van bedrijven, en hoeveel invloed
hebben mensen nog op deze ontwik-kk
kelingen?’

Vindt u het niet vreemd dat een der-
gelijk netwerk pas nu in het leven is 
geroepen? ‘Dat is inderdaad vreemd,
hoogste tijd dus om daar verande-
ring in aan te brengen. In de tijd dat 
ik met Felix Rottenberg begon als
partijvoorzitter was de relatie met 
de vakbeweging erg slecht. Wij zijn
toen begonnen met het herstellen van
het vertrouwen door discussies aan
te gaan met mensen van de vakbon-
den. De vakbeweging is natuurlijk
zelfstandig, maar we moeten wel 
binding hebben en ik vind dat die
verwaarloosd is. Hetzelfde geldt
voor de werkgevers in het MKB, zij 
zijn tenslotte cruciale factoren in de 
samenleving.’   

Wilt u meer weten over het Netwerk 
kwaliteit van Arbeid of bent u geïn-d
teresseerd om een bijdrage te leve-
ren? Neem dan contact op met Pim 
Paulusma via netwerkarbeid@pvda.nl.

Een nieuw 
netwerk
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platform
Ook de Bulgaren en Roemenen die per 1 januari 2014 zonder vergunning in ons land aan het werk
kunnen, zijn hier van harte welkom. Maar tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse
collega’s. Schijnconstructies moeten worden aangepakt om verdringing en uitbuiting te voorkomen. 

Tekst Jan Smit Beeld Bert Janssen / Hollandse Hoogte

 M ijn ervaring met
Poolse werknemers 
is erg goed. Wat is
jullie ervaring?’ Niets-
vermoedend plaatste 

Roelant Hakkens in 2011 een oproep op
Hallo!, een internetforum voor werkgevers
op de website van de Kamer van Koop-
handel. Hakkens, eigenaar van een stra-a
tenmakersbedrijf in het zuiden des lands, 
had voor het eerst van zijn leven een Poolse
zzp’er aan het werk. Deze Pool beviel hem
uitstekend. Beter dan veel Nederlandserr
stratenmakers; die kwamen vaak te laat,
soms helemaal niet en ze waren bovendien 
ook nog eens duurder. Dat laatste was niet 
het belangrijkste argument, maar mooi
meegenomen, zeker nu de hoeveelheid 
werk door de crisis niet overhield.
Hakkens heeft het geweten. Hij werd bijna 
bedolven onder de reacties. Positieve, maar 
ook negatieve. Waarom hij die Pool minder
betaalde dan Nederlanders, luidde een van
die reacties. Was dat geen discriminatie? 
Hakkens, zich van geen kwaad bewust, was

. Als hij zijn Poolse krachten een
paar euro per uur minder betaalde dan hun 
Nederlandse collega-zzp’ers, verdienden
zij nog steeds een goed belegde boterham,
aanzienlijk meer dan ze in Polen gewend 
waren. Daar was toch niets mis mee?
Hakkens’ reactie is begrijpelijk. Zoals zo-
veel ondernemingen in de bouw heeft zijn
bestratingsbedrijf het moeilijk. Om te kun-
nen concurreren moet hij kwaliteit leveren 
tegen een zo scherp mogelijke prijs. Arbeid 

Zijn werkwijze heeft echter ook een keer-rr

zijde. De Poolse zzp’er werkt als zelfstandi-
ge, maar is eigenlijk gewoon een werkne-
mer. De werkgever betaalt in zo’n geval
geen sociale premies en belastingen en is 
daardoor goedkoper uit. Dat veroorzaakt 
oneerlijke concurrentie tussen groepen 
werknemers. Ook kan er sprake zijn van 
uitbuiting, doordat de (schijn)zelfstandige
wordt gedwongen tegen een lager tarief te
werken.

FORSE ONKOSTENVERGOEDING
Zeker, een Europa met open grenzen is
goed voor de Nederlandse economie. In
het algemeen leveren arbeidsmigranten uit 
andere EU-landen een positieve bijdrage
aan de conjunctuur. Maar in combina-aa
tie met de economische crisis heeft de
toestroom van migranten uit Oost- en 
Midden-Europa in een aantal sectoren 
– bouw, tuinbouw, transport, zorg – ook
gezorgd voor verslechtering van de arbeids-
voorwaarden. Om op de arbeidskosten
te besparen gaan sommige werkgevers en

grenzen van de wet.
-

ken de premie- en belastingplicht door
werknemers onder te brengen bij brieven-

het minimumloon, ze werken met schijn-
zelfstandigen, ze verplichten werknemers 
om voor dat minumumloon meer uren te
werken dan is toegestaan of betalen ver 
onder het minimumloon met daarbovenop
een onbelaste onkostenvergoeding.

oplopen, weet Arne Weverling. Hij is wet-tt

houder van Westland, een gemeente met 
100.000 inwoners en 60.000 banen, waar-rr
van er ongeveer 10.000 worden vervuld
door arbeidsmigranten. Uitzendbureaus
attendeerden hem erop dat er Poolse arbei-
ders in de tuinbouw en elders werken voor 
een gangbaar Pools maandloon van rond de
500 euro. Daarnaast krijgen ze 1000 euro
onkostenvergoeding. Ze worden gerecru-
teerd door Nederlandse uitzendbureaus in
Polen.
Weverling vindt dergelijke constructies uit

-
rentie tussen werknemers, tussen werk-
gevers en tussen arbeidsbemiddelaars. Als
gemeente streven wij juist naar een eerlijk 
woon- en werkklimaat.’
Weverling trok aan de bel.  De gemeente-
bestuurder deed een oproep aan minister
Asscher van Sociale Zaken om een eind te 
maken aan dergelijke schijnconstructies.
PvdA-Kamerlid John Kerstens pikte dit 
signaal op en stelde hierover Kamervragen.

RACE TO THE BOTTOM
Kerstens keert zich al langer tegen dit soort
nepconstructies. Bij de behandeling van de
begroting van Sociale Zaken in december 
vorig jaar diende hij hiertoe al twee moties
in, dit mede met het oog op het vervallen
van de toegangsbeperkingen voor Bulgaar-rr
se en Roemeense werknemers per 1 januari
2014. Dat zou kunnen zorgen voor een
nieuwe toestroom van arbeidsmigranten.
‘Onwettig en onwenselijk,’ zo omschrijft 
Kerstens de schijnconstructies. ‘Ze zijn 
dan misschien niet allemaal in strijd met de
wet, ze zorgen wel voor ongewenste effec-

Gelijke monniken,
gelijke kappen

‘
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ten. Werknemers krijgen te maken met 
verdringing, onderbetaling en soms 
zelfs met uitbuiting. Voor je het weet 
ben je bezig met een race to the bottom.’

ACTIEPLAN ASSCHER
Dat juist de PvdA hierin het voortouw 
neemt, heeft volgens Kerstens, de
oud-voorzitter van FNV Bouw, mede
te maken met het feit dat de partij
Europagezind is. ‘Deze constructies 
zetten het draagvlak voor een verenigd 
Europa onder druk. Ook daarom 
moeten ze zo snel mogelijk worden
uitgebannen.’
Kerstens werd op zijn wenken bediend.
Begin april presenteerde minister 
Asscher een actieplan om een eind 
te maken aan de schijnconstructies.
Uitgangspunt daarbij: voor gelijk werk
moeten gelijke arbeidsvoorwaarden 
gelden. Het actieplan behelst onder
meer maatregelen op het gebied van
voorlichting, samenwerking, aanpas-
sing van wet- en regelgeving en stren-
gere handhaving. Een van die maat-
regelen is de aanstelling van 35 extra 
inspecteurs bij de Arbeidsinspectie.
Kerstens had om die uitbreiding 
gevraagd.

THEORIE VERSUS PRAKTIJK
Kerstens is blij met deze voortvarende
aanpak. Hij beseft echter ook dat
de uitvoering en handhaving van de 
maatregelen niet eenvoudig zijn, al was 
met maar omdat constructies die de 

-
vers bedenken, vaak internationaal en 
ingewikkeld zijn. ‘Iets op papier zetten 
is één. Maar vervolgens moet je er ook 
voor zorgen dat de praktijk zich ernaar
voegt,’ benadrukt de PvdA-parlemen-

Die kloof tussen theorie en praktijk:
daar kan Roelant Hakkens inmiddels 
over meepraten. De eigenaar van het
stratenmakersbedrijf heeft zojuist zijn 
laatste Poolse zzp’er de wacht aange-
zegd. Hakkens heeft steeds minder 
werk. Daarnaast liggen de uurtarie-
ven die Nederlandse zzp’ers vragen
inmiddels ongeveer op hetzelfde
(lage) niveau als die van de Polen.
Bovendien, zo heeft de Brabantse
ondernemer inmiddels helaas mogen 
ervaren: ook Poolse zzp’ers laten het
wel eens afweten. ‘De ene keer was de

er was altijd wel wat. Na twee waar-rr
schuwingen was ik het zat.’  

Schijnconstructies zetten het 
draagvlak voor een verenigd 
Europa onder druk
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M volgden de NOS- pre-

Kamerlid uit Wergea sprak haar eed uit in het

-

-

is voor rechten van minderheden, elders. Maar 

-
derheid vormen.’

JONGE POLITICA
-

seerd in de politiek. Op haar veertiende, in 1977,

JOURNALISTE

-

-
siteit van Groningen. De studie met vakken als

-
roep en het moederschap haar masterdiploma.

PORTEFEUILLE FRIES
-

radiel. Ze heeft een brede portefeuille: Sociale 

natuur en milieu, openbare ruimte. In het college 

-

in de eerste plaats een vermaard en groot dichter

-

Friezin & wethou
profiel

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in 
volle gang. Programma’s worden geschreven, lijsten samengesteld. 
Als het aan Houkje Rijpstra ligt is ze ook na de lokale verkiezingen 
weer wethouder in het Friese Tytsjerksteradiel.

Tekst Jan Schuurman Hess  Foto De Beeldredaktie
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de Friese taal beperkt is. ‘Mensen moeten zien
dat het Fries geen boerentaaltje is, en minder-rr
waardig zou zijn. Dat je Fries alleen maar thuis 
kunt spreken en Nederlands bij de dokter en in
de kerk. Nee, het is normaal om Fries te spreken,
en zeker in het gemeentehuis,’ zegt ze. Alleen
al om die reden worden Fries en Nederlands in
het gemeentehuis gelijkwaardig naast elkaar 
gebruikt. 

ZORGEN
De wethouder maakt zich wat het sociale beleid 
betreft zorgen over de voortdurende koerswijzi-
gingen van het Rijk. De onduidelijkheid over het
lot van de sociale werkplaatsen is wat dat betreft
wel heel illustratief. Tot voor kort ging het in dit
verband om de Wet Werken naar Vermogen. In
plaats daarvan kwam de Participatiewet en intus-
sen zijn er al weer nieuwe afspraken gemaakt in 
het Sociaal Akkoord. Het maakt mensen onze-
ker; niemand weet meer waar hij of zij aan toe
is. Die onzekerheid draagt bij aan het afnemend 
vertrouwen in de politiek. De wethouder: ‘Ik
word aangesproken door de mensen die in de
sociale werkplaats werken. “Houkje,” vragen ze, 
“wat gaat er gebeuren? En weet je het nu zeker?”’

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In november zijn er in grote delen van Fries-
land gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van 
gemeentelijke herindeling. In Noordoost-Fries-
land speelt dat nu nog niet. Rijpstra: ‘Met ruim 
30.000 inwoners hebben we een behoorlijke 
omvang en we werken steeds intensiever samen
met onze buurgemeente Achtkarspelen. De
noodzaak tot herindelen zien we hier vooralsnog 
niet. Bovendien is schaalvergroting niet altijd de
enige oplossing.’
Bij de vorige verkiezingen verloor de PvdA 
in Tytsjerksteradiel drie van de zeven zetels. 
Rijpstra wil zich ervoor inzetten dat de verloren 
ruimte in maart volgend jaar bij de landelijke ge-
meenteraadsverkiezingen wordt teruggewonnen. 
Maar helemaal in de hand heeft ze dat zelf niet. 
Rijpstra is wat dat betreft realistisch. Ze herin-
nert zich hoe ze eens voor ouderen opkwam

een volk roeken. Met een grote en langdurige 
inzet werden de roeken uiteindelijk via slimme 
diervriendelijke methodes naar plekken verjaagd 
waar ze geen overlast veroorzaken. Het leverde
geen enkele extra stem op; de invloed van de lan-
delijke politiek was duidelijk doorslaggevend. Of 
ze kandidaat is bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen? Rijpstra: ‘Laat ik het zo zeggen:
mijn werk is hier nog niet af.’ 

‘In de rest van 
het land weet 
men niet dat 
Friezen ook 

een volwaar-
dige minder-
heid vormen’
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tweemaal opinie

W aar ’t om ging, was om mensen zoals u en ik, die
een psychische, lichamelijke of verstandelijke 
beperking hebben, maar die heel graag ook mee-
werken in onze samenleving, de kans te geven.

Natuurlijk is het goed dat er een sociaal akkoord is. Goed voor

arbeid en het akkoord erkent het belang van werk voor mensen
met een arbeidsbeperking. Toch is er reden tot zorg over de kabi-
netsvoorstellen voor arbeidsbeperkten.
Het centraal labelen van werkzoekenden op wat zij niet kunnen 
zoals het sociaal akkoord nu voorstelt, is echt een enorme stap de 
verkeerde kant op. Weer gaan benoemen wat mensen niet kunnen,
is de negatieve benadering. Mensen kunnen heel veel en dát moet 
worden benadrukt. Labelen maakt het bovendien voor mensen
aantrekkelijk te bewijzen wat ze niet kunnen, omdat dit ze geld en
rechten oplevert: niet doen! Geef decentralisatie nu echt de kans: 
laat het aan gemeenten om alle werkzoekenden op maat te helpen
waar ze dat nodig hebben, zonder mensen van tevoren in te delen.
Verlang van gemeenten dat ze niet alleen de meer kansrijken, maar 
ook de kansarmen helpen bij het krijgen van die baan! Gemeenten
hebben meestal niet die neiging; twee kansrijken aan werk helpen
scheelt de gemeenten namelijk twee uitkeringen. Besteden ze het-tt
zelfde geld van die twee aan één kansarme, dan scheelt het maar
één uitkering. De zwakkeren zijn zo het kind van de rekening.
Zullen de werkgevers hun belofte gestand doen dat zij 100.000 
banen aan arbeidsbeperkten aanbieden als het quotum van tafel
is? Dat móet, want het geld is bij de gemeenten wegbezuinigd.
De werkgevers zullen niet teleurgesteld worden, want als je als 
werkgever je koudwatervrees hebt overwonnen, ben je een zeer 
gemotiveerde, loyale medewerker rijker. Geen quotum scheelt de
arbeidsbeperkte het opgeplakt krijgen van een label en het scheelt

-
tel houden met de dreiging van het quotum. De stap om arbeids-
beperkten in dienst te nemen verlangt van de werkgevers mede-
menselijkheid en een inspanning die niet direct geld oplevert. 
Kies één duidelijk overheidskanaal voor de werkgevers. Ga dus 
niet akkoord met de voorgestelde constructie, waarbij de Werk-kk
pleinen de werkgevers benaderen voor het plaatsen van werkzoe-
kenden uit WW en Bijstand en de Werkbedrijven voor arbeidsbe-
perkten (voorheen SW en Wajong). Laat de werkgeversbenadering 
aan één partij die goed overweg kan met werkgevers. Dat geeft
de werkzoekenden de meeste kans en is het meest slagvaardig en

De bezuiniging is echt te groot om de groep met de minste

Het sociaal akkoord is volgens Bas van Drooge wel een stapje vooruit, maar hij blijft
bezorgd over het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandic

Benadruk wat 
mensen wel kunnen

arbeidsproductiviteit werk te kunnen bieden, ook als de Werkbe-iviteit werk te kunnen bieden, ook als d
-

zend banen aanbieden en de arbeidsbeperkten op minimumloon
worden betaald en niet hoger zoals nu. De zwakkeren betalen nu
de rekening. Het is crisis en er moet bezuinigd worden, maar als de
welvarendste vijfhonderdduizend Nederlanders per jaar tweehon-
derd euro meer belasting betalen, kan de zwakkere groep Neder-
landers gewoon meewerken. Geen moeilijke afweging. 

Bas van Drooge is afdelingsvoorzitter Amsterdam Centrum en werk-
zaam als directeur van het gemeentelijk SW- en re-integratiebedrijf
DZB Leiden. Van Drooge schreef deze opinie op persoonlijke titel.
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Het kadertje waarin sociale partners destijds werden 
uitgenodigd om tot afspraken te komen, kwam dankzij 
onze partij in het regeerakkoord; het was bovendien
het enige tekstblokje dat na discussie in de fractie nog 

werd aangescherpt op de dag dat het regeerakkoord werd gepre-
senteerd. Maar het mooist is natuurlijk dat het een duidelijk PvdA-
stempel draagt: het zet noodzakelijke hervormingen rondom de
arbeidsmarkt in werking, en doet dat met draagvlak. Zeker ook
bij de vakbeweging, die we immers liever aan tafel zien dan op het 
Malieveld. Ja, regeren is vaak lastig en je krijgt van veel de schuld.
Maar je kunt wel het verschil maken.
Het sociaal akkoord kondigt zoals gezegd een aantal belangrijke
hervormingen rondom de arbeidsmarkt aan. Met afspraken over 

Het sociaal akkoord is volgens John Kerstens een proeve van bekwaamheid van direct
betrokkenen, ‘mede mogelijk gemaakt door uw PvdA-fractie’. De afspraken hierin over
de Participatiewet gaan volgens hem gelukkig verder dan ‘wel of geen quotum’.

Geen bemoeienis, 
maar betrokkenheid

eerlijker ontslagrecht bijvoorbeeld. Maar vooral ook met de erken-
ning van de rol van de diverse spelers daarbij: overheid, werkgevers
en vakbonden. Spelers die zich ook committeren aan die rol. In 
het Haagse, maar vooral ‘daar waar het moet gebeuren’: decentraal,
in de regio. Dáár moeten mensen en banen bij elkaar komen. Voor 
u, voor mij. En zeker ook voor al diegenen die net als wij in, met
en door hun werk vooruit willen komen in hun leven, maar daar e
wat meer hulp bij nodig hebben. Omdat ze een arbeidsbeperking w
hebben bijvoorbeeld.he
Het sociaal akkoord bevat natuurlijk ook afspraken over de evenH -

ens in het regeerakkoord aangekondigde Participatiewet. Afspra-
ken die, gelukkig maar, verder gaan dan ‘wel of geen quotum’. Over 
de voorwaarden waaronder mensen aan de slag gaan: niet onder 
het minimumloon met loondispensatie, maar met loonkostensub-
sidie bijvoorbeeld. Daar waren wij altijd vóór, maar ik besef dat
met afspraken als deze (en het akkoord bevat er meer) een groter
beslag op het toch al ingekrompen budget wordt gelegd. Het heeft 
echter weinig zin daar hele (achterhoede)gevechten over te voeren:
ze zijn cruciaal geweest voor de handtekening van de vakbeweging.

kan beter gezocht worden in het aan gemeentes toekennen van 
een (nagenoeg) ongedeeld budget voor het sociaal domein met
positieve prikkels, als ze erin slagen mensen mee te laten doen op
de arbeidsmarkt, en daarmee ook in onze samenleving.
Meer energie moet nog gestoken worden in het uitwerken van de
interactie tussen gemeentes en sociale partners bij het in samen-
hang oppakken van hun respectievelijke verantwoordelijkheden.
Daar ligt een ‘uitdaging’, omdat de diverse spelers elkaar niet
automatisch ‘op het netvlies hebben’. Maar ook een mooie rol voor
de PvdA: wij zijn als geen ander in staat betrokkenen bij elkaar te 
brengen. En dat is nodig. Ik heb er inmiddels m’n handen vol aan.
Het helpt daarbij als we de afspraken in het sociaal akkoord niet 
zien als bemoeienis, maar als betrokkenheid van sociale partners.
En als we gemeentes bij die uitwerking de leiding laten nemen.
Want die hebben, om met de woorden van sociale partners zelf te 
spreken, ‘the lead’.
O ja, en wat het quotum betreft: dat komt er. Behalve als werkge-
vers de komende jaren uit zichzelf doen wat ze nu beloofd hebben:

zodat ondanks het dicht gaan van de voordeur in de WSW elders
een deur opengaat en niemand tussen wal en schip valt.

John Kerstens is  Tweede Kamerlid voor de PvdA.



  Ik werf een lid 
en ontvang het
boek Vertrouwen
is goed maar 
begrijpen is beter
van Gerdi Verbeet.

 Ik werf een lid en 
ontvang het PvdA 
campagne T-shirt. Ik 
bestel cadeau lid maat-
schap(pen). Bij 5 cadeau-
lidmaat schappen ontvang 
je een gratis T-shirt.

Vul hier je gegevens in en stuur de bon naar PvdA Ledenwerving, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.
Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 
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Werf jij er een uit 100.000?
Het is je partner, buurvrouw, vader, 
moeder, een vriend of een collega. Hij
of zij is betrokken bij de buurt, Neder-
land en de wereld. Dat maakt hem of 
haar er een uit honderd duizend. Een
van de 100.000 leden waar we naar 
streven voor een sterke PvdA. Jij helpt
hem of haar met het laatste stapje.
Voor (eenmalig) 12 euro geef jij een
lidmaatschap cadeau. Zo maak jij de
Partij van de Arbeid sterker! Iedereen
die tien leden werft, krijgt een appel-
taart van Hans Spekman.
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8redenen om 
lid te worden

Je stemt al jaren. Omdat je betrokken bent bij je buurt, Nederland en de wereld. 
Omdat je wat zou willen veranderen. Of omdat je een partij wilt steunen die 
zich daar elke dag hard voor maakt. Dat maakt jou er een uit honderdduizend. 
Een van al die betrokken mensen die de PvdA steunt. Of meedenkt en meedoet.
Word daarom lid (vanaf slechts 1 euro per maand) en vul de flyer in die met deze 
Rood is meegestuurd. Zo laat jij je stem horen!

Contributie voor € 1,- per maand is een speciaal starttarief. Na het eerst jaar geldt het standaardtarief van minimaal € 2,- per maand,
dit wordt automatisch aangepast.

WORD LID
Ben jij er een uit 100.000?

1. Meehelpen om Nederland
sterker & socialer te maken

2. Slechts 1 euro per maand 
3. Discussiëren met Diederik 

Samsom en Hans Spekman
4. Een stem in de toekomst van

Nederland hebben
5. Je talent ontwikkelen in een 

van onze opleidingen
6. Niet alleen voor jezelf

opkomen maar ook voor 
anderen

7. PvdA-politici scherp houden
8. Niet langer roepen vanaf de

zijlijn
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@RPlasterk Ronald Plasterk
Trots op mijn partij, waar op zaterdag volle bak van
gemeenteraadsleden, wethouders, kamerleden, en anderen 
denken over decentralisaties.

M.Vos op ‘Over de strafbaarstelling van 
illegaliteit’
Duidelijke en heldere uiteenzetting van 
Hans, vooral waarom de PvdA akkoord
is gegaan met de strafbaarheid van
illegaliteit, in feite een uitbreiding van 
de bestaande situatie. Overigens kon ik 
ermee leven vooral gezien het feit wat
we er voor teruggekregen hebben en 
daarnaast het feit dat handhaving van
deze maatregel niet zal lukken, zuivere
symboolpolitiek dus. Maar liefst 800(!)
gezinnen hebben een verblijfsvergunning
gekregen d.m.v. het kinderpardon en 
dat was zeker niet gelukt als de VVD
dit punt niet was gegund. Daarom 
ergerde ik mij ook zeer aan een groot
aantal afgevaardigden op het congres
die bij de eerdere behandeling van het
regeerakkoord (waar dit punt met vette 
letters instond) hun briefje omhoog
staken en akkoord gaven en nu een motie 
steunden die daarmee in tegenspraak 
was. Zeker het optreden van een aantal 

mastodonten was ergerlijk. Ik steun dan
volledig ook Diederik, afspraak is afspraak.

Marianne van Rijsewijk op ‘Over de 
strafbaarstelling van illegaliteit’
Pragmatisme is prima en heel vaak 
nodig in de politiek, maar pragmatisme
werkt niet als we het hebben over 
fundamentele mensenrechten. Alle 
punten die genoemd worden door 
de partijtop ter verzachting van de 
maatregel doen niets af aan het feit
dat de voorgestelde wet in essentie
een immorele wet is. Het punt over het
niet langer strafbaar zijn van hulp aan 
illegalen bijvoorbeeld is een mooi punt, 
maar het wordt tenietgedaan door de 
voorgenomen illegalenwet. Wat ga
je als hulpverlener zeggen tegen een 
vreemdeling als de politie hem oppakt? 
“Nou gelukkig ben ik niet strafbaar, maar 
helaas, jou mogen ze een boete geven.
Oh, kun je die niet betalen? Nou dan 
maar de cel in.” Bij al deze punten blijft
onverminderd van kracht dat illegalen
vogelvrij zijn en elke dag in angst moeten 
leven opgepakt te worden. Misschien zal

dat onder deze regering niet gebeuren,
maar je weet nooit wat de toekomst 
brengt. In de peilingen is de PVV op
dit moment virtueel de grootste partij.
Wilders heeft al laten weten de wet met 
open armen te ontvangen en hij wil hem 
graag uitvoeren. Een Cohen-politie die 
jaagt op illegalen lijkt hem wel wat. Dit
soort wetten horen niet in een rechtstaat 
thuis.

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?

Ans Grimbergen op ‘Spot PvdA
Zendtijd voor Politieke Partijen’
Prachtig verwoord , trots dat ik lid 
ben van deze partij , de Partij van de 
Arbeid!

Gerard Hammink op ‘Spot PvdA
Zendtijd voor Politieke Partijen’
De intentie en de boodschap van
deze spot zijn prima, en op een
goede en positieve manier zien we 
waar de PvdA voor staat in deze 
moeilijke tijd. Je kunt nog zo’n goed
programma hebben, maar je moet
het wel zien te verkopen, en dat is
volgens mij met deze spot goed
gelukt.

Walter Tjallinks op ‘Weigerambte-
naar, zo zijn we niet getrouwd’
Ik ben absoluut geen homofoob,
maar er zijn genoeg andere amb-
tenaren te vinden die deze mensen 
wel willen trouwen. Zoek er daar 
eentje uit en laat die enkeling die dat
niet wil gewoon zijn ding doen. Die
ambtenaar tevreden en de homo’s en 
lesbo’s toch getrouwd!

@HeleneOppatja Hélène Oppatja
@JanitaTabak Wat heeft onze partij toch leuke en
verstandige raadsleden! #schopman #PvdA

@manonfokke Manon Fokke
De staatssecretaris komt met plan voorlichting microplastics
na de zomer! Mooi succes samen met @AgnesMulderCDA

meningen
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Op de bres voor democratie,
ontwikkeling en dialoog

Met een feestelijke bijeenkomst in Felix Meritis is vrijdag 21 juni de 
oprichting van de Foundation Max van der Stoel (FMS) gevierd. Directeur
Arjen Berkvens (44) over nut, noodzaak en toekomstplannen van de FMS.

‘
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Tekst Jurjen Fedde Wiersma  Foto Kiki Maat

T oen ik twee jaar geleden aan-
trad als interim-directeur van 
de EVS, heeft het bestuur 
aangegeven nog steeds tevre-

den te zijn over de missie van de EVS en 
de manier waarop we de PvdA scherp 
houden op het gebied van internationale
samenwerking. Maar een stichting die
zich alleen op Afrika en op ontwikkelings-
samenwerking richt, is eigenlijk niet meer 
van deze tijd. Daarom is er gezocht naar
een partner die niet hetzelfde werk, maar
wel aanvullende werkzaamheden doet: de
AMS. Die samenvoeging levert een nieuwe 

alleen maar “Oost-Europa, democratie” of 
“Afrika, ontwikkelingssamenwerking”.’

internationaal een aansprekende naam. De
missie van de nieuwe stichting is verwoord
in de drie d’s die ook op ons nieuwe logo 
staan: democracy, development ent dialogue.
Kortom, alles wat te maken heeft met de 
democratiseringsprojecten van de AMS,
de ontwikkelingssamenwerkinglobby van
de EVS en met onze publieksactiviteiten,
zoals de Afrikadag, waarbij we mensen niet
alleen willen informeren maar ook met ze
in debat gaan over internationale thema’s.’

MINDER BEKEND ASPECT
‘Wat een lobby op het gebied van beleid
doet is altijd lastig uit te leggen, maar
binnen ons werk kijken we bijvoorbeeld 
gedetailleerd naar de consequenties van 
Nederlands en Europees beleid voor ont-
wikkelingslanden. Vaak pakt nieuw beleid 
nadelig uit voor landen die we tegelijker-

Dat doen we niet alleen door politici in

maar ook door het doen van onderzoek en 
studies in Afrikaanse landen om te kijken
hoe het in de praktijk uitpakt. Dat aspect
is minder bekend, maar het is wel een 
belangrijke pijler van ons werk.’

TOEKOMST
‘We zijn een stichting die niet zonder meer
geld krijgt; we moeten veel doen aan fond-
senwerving. Veel subsidies zijn afgeschaft
en daarom zullen we er zeker in de eerste 
maanden voor zorgen dat iedereen weet 
dat er een nieuwe stichting is en wat die
inhoudt. In het najaar organiseren we weer 
een grote Afrikadag, en we maken door 
middel van onze website en een grote fond-
senwervingsactie ons bestaan kenbaar.’  
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In 1967 fuseerde het Evert Vermeer Fonds met het Uhuru-
fonds en het Fonds voor Internationale Solidariteit  tot 
een internationaal fonds, dat weer ondergebracht werd 
in een nieuwe stichting: de Evert Vermeer Stichting. De

Vrouwenbond en de Federatie Jongeren Groepen zaten ook in
deze stichting met hun internationale werk, en gezamenlijk werd
geld ingezameld voor projecten in ontwikkelingslanden.
Jan Pronk was lid van de Tweede Kamer ten tijde van het kabinet
Biesheuvel (1971-1973). Hij voerde de oppositie aan op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking. ‘Ik heb in die beginjaren heel
veel gehad aan de EVS: zij bereidde de weg voor ons belangrijkste
meningsverschil met het kabinet voor. De EVS was niet alleen 
bezig met het bestrijden van armoede, maar ook met het on-
dersteunen van bevrijdingsbewegingen in ontwikkelingslanden. 
Zonder bevrijding en gelijkheid geen kans op ontwikkeling, en
dat onderbouwden de mensen van de EVS door hun kennis en
ervaring in Afrika.’ Het resulteerde in het belangrijkste punt van
verschil tussen de fractie en het kabinet Biesheuvel. Pronk: ‘Het 
ging ons niet alleen om de omvang van de hulp, maar ook om de
positie van bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika. Het was 
ook een soort van testcase: gaat het je alleen om hulp of ook om
bevrijding, zelfstandigheid, mensenrechten. Alleen met die brede 
blik is er sprake van ontwikkeling die machtsongelijkheid en 
afhankelijkheidsrelaties verandert.’

‘De EVS heeft dat gevoed, vanuit de basis in de afdelingen. Dus 
het leefde in de partij. Het werd een onderscheidend punt voor de 
sociaaldemocratische visie op ontwikkeling. Dat stond tegenover 
de visie die alle regeringen tot dan hadden uitgedragen: de macro-
economische visie: veel doen, maar zonder echte veranderingen,’
vertelt Jan Pronk.

In het boekje Veertig jaar Evert Vermeer Stichting dat in 2007 werd g
gepubliceerd, wordt teruggedacht aan de brede opzet van de EVS.
Er was een bestuur van veertig leden, uit het hele land, vanuit alle 

geledingen van de partij, die elke maand bij elkaar kwamen. Jan
Jaap Kleinrensink, destijds als dienstweigeraar ‘te werk gesteld’ bij 
de EVS herinnert zich het uittypen van de stukken, het verzen-
den, verwerken en rondsturen van alle commentaren. Toenmalig 
directeur Wout Nijland: ‘De EVS was sterk vertegenwoordigd in 
het land en onder de PvdA en had zo echt zeggingskracht naar 
de partijtop. Niet alleen omdat we met velen waren, maar ook

Eveline Herfkens was begin jaren tachtig voorzitter van de EVS en
memoreert in de publicatie aan de vele avonden dat er spreekbeur-rr
ten waren in het land en discussies met gewestelijke EVS-groepen. 
Herfkens: ‘Er was een ontzettend goede sfeer bij de EVS. Om die
reden ben ik, als voorzitter van de EVS, nog lid geweest van een
commissie, die zich over de partijorganisatie boog, teneinde in de
partij de sfeer te verbeteren.’ 

Wie je ook spreekt over de EVS, het organisatietalent van de 
immer kleine organisatie wordt geroemd. De jaarlijkse Afrikadag 
groeide al heel snel uit naar een bijeenkomst met 1500 bezoekers
en 30 tot 50 onderdelen. Van Afrikaans dansen tot discussies over
grondstoffen, debatten tussen woordvoerders en altijd een hoofd-
gast uit een Afrikaans land.
Ellen van Koppen, voormalig medewerker bij de EVS, herinnert 
zich de komst van Julius Nyerere, president van Tanzania tussen
1964 en 1985, als de dag van gisteren. ‘Het was op de Afrikadag 
in 1997. Ik werkte nog niet zo lang bij de EVS en mocht Nyerere 
tijdens zijn hele bezoek aan Nederland begeleiden. Dat deed ik 
samen met Wim Kok, toen minister-president, we gingen langs bij 
Prins Bernhard, we hadden meetings met Tweede Kamerleden en 
dan de Afrikadag zelf. Het was afgeladen vol. Bijna 1200 mensen 
bezochten het gesprek met Julius Nyerere en we waren te zien op
het Achtuurjournaal.’ll

Evert Vermeer was gemeenteraadslid, internationaal secretaris,
Tweede Kamerlid en vanaf 1955 voorzitter van de PvdA. Na zijn 
vroege dood, hij was pas 49, werd in 1961 het Evert Vermeer Fonds
opgericht. Het fonds ondersteunde studenten uit ontwikkelingslan-
den die in Israël de opbouw van een nieuwe staat bestudeerden.

Naar aanleiding van de fusie tussen de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer 
Stichting deze maand, in deze Rood aandacht voor hun geschiedenis.  Tekst Anne Graumans

EVS + AMS = FMS
Een kleine organisatie met
een groot organisatietalent
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achtergrond

In de jaren 80 waren we bezig 
een antwoord te vinden op de
nucleaire dreiging enerzijds 
en de Ostpolitik van Willy 

Brandt, waarbij we juist toenadering 
zochten tot de communistische regi-
mes, anderzijds. Dat waren natuurlijk 
gewoon dictaturen met nauwelijks
respect voor mensenrechten. We 
wilden hier een studiecentrum voor 
oprichten bij de PvdA, maar we
werden al snel ingehaald door de
actualiteit. Toen het communistische
systeem implodeerde, bereikte ons
een vloed aan verzoeken
voor ondersteuning, ken-
nis en expertise uit Oost-
Europa. We kenden deze
partijen natuurlijk al. In 
Tsjechoslowakije werd 
één keer per maand een
huiskamerbijeenkomst 
gehouden met dissiden-
ten, daar ging dan Maarten van Traa 
heen of Max van der Stoel.’ Aan het 
woord is Berend Jan van den Boomen.
Hij was de eerste directeur van de 
Alfred Mozer Stichting en bleef dat
ruim twaalf jaar. ‘Het karakter van het 
beoogde studiecentrum veranderde
naar een trainingscentrum, elk land
waar meerpartijen-verkiezingen 
werden georganiseerd, hing aan de
telefoon: of we konden helpen met 
mensen, met kennis. Trainingen wer-rr
den ons handelsmerk, we waren wars 
van het organiseren van bobo-bijeen-
komsten, we wilden de democratie
versterken door het ondersteunen
en trainen van onze zusterpartijen.
Dat breidde zich ook heel snel uit,
omdat de hele Tweede Kamer achter 
het opbouwen van de democratie in 
Oost-Europa stond.’
De AMS moest vijf jaar na de 
oprichting de statuten wijzigen. Van 
den Boomen: ‘We zouden onszelf 
opheffen na vijf jaar, elk land zou dan
twee verkiezingen hebben gehad en

als die ordelijk zouden zijn verlopen,
dan was er een democratie. Naïef 
achteraf. Er was natuurlijk veel meer
nodig dan alleen ordentelijk verlopen 
verkiezingen.’

Inmiddels heeft de AMS het werk 
uitgebreid naar landen in het
Midden-Oosten en in Noord-Afrika.
De trainingen blijven gewild en als
een zusterpartij een vraag heeft, dan 
zoekt het team van de AMS naar
trainers in hun vrijwilligersbestand. 
Standaard onderdeel van de introduc-

tie van de trainingen 
is benadrukken dat de
trainers niet komen
vertellen hoe het moet, 
maar wel hoe je er kunt
komen. ‘Jullie maken de
soep met jullie ingre-
diënten en wij leveren
delen van het recept.’ 

Het ontmoeten van partijgenoten 
over de grenzen heen, samenwerken
aan strategie en het aanreiken van 
instrumenten is een gouden formule.
‘We hebben alleen trainers die zelf er-rr
varing hebben met campagnevoeren
en die uit een intrinsieke motivatie
trainen; het is vrijwilligerswerk.
Het is hard werken om een groep
jonge mensen een heel weekend over 
strategie, de centrale boodschap en
target groups te laten nadenken, maar 
altijd gaan trainers met een tevreden 
gevoel weer naar huis,’ aldus AMS-
directeur Arjen Berkvens. 

Alfred Mozer was de eerste internati-
onaal secretaris van de PvdA. Hij ont-
vluchtte nazi-Duitsland en ontmoette
in Groningen zijn toekomstige vrouw. 
Uit onvrede met de ‘ontspanningspoli-
tiek’ – de PvdA was veel te soft voor
dictaturen – zei hij zijn lidmaatschap
van de PvdA op en werd lid van een
Noorse socialistische partij.

Trainingen als 
handelsmerk

Evert Vermeer

Julius Nyerere en Jan Pronk op de Afrikadag

Alfred Mozer

Oprichting Foundation Max van der Stoel. 
Directeur Arjen Berkvens met FMS-voorzitter 
Max van den Berg
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rode loper

Eric Renes (46) is nog maar kort 
lid van de PvdA, maar desondanks 
is hij een actieve vrijwilliger. Door-
deweeks is hij te vinden op het 
partijkantoor in Rotterdam, waar 
hij ook in het Roze Ombudsteam 
zit: een team bij wie homo’s, lesbi-
ennes, biseksuelen en transgenders  
(lhbt’s) kunnen aankloppen met 
een gendergerelateerd probleem. 

ROZE ZAAK 
Het Roze Ombudsteam is een 
aanvulling op de ombudsteams die 
er nu zijn. Die teams behandelen 
allerlei zaken en kunnen terecht 
bij het Roze Ombudsteam als ze 
een ‘roze zaak’ hebben. Vaak gaat 
het om pesterijen of om instanties 
die de persoon in kwestie niet 
willen helpen. ‘Wij kunnen de 
ombudsteams adviseren. Het is 
vaak prettiger voor de lhbt’er als er 
iemand van gelijke geaardheid bij-
zit.’ Juist in de kleinere gemeentes 
is het Roze Ombudsteam nuttig. 
Omdat iedereen elkaar kent, is 
het vaak moeilijker om naar een 
normaal ombudsteam te  stappen. 
‘We  vragen wel altijd aan het 
regionale ombudsteam of wij een 
“roze zaak” op ons mogen nemen 
en schermen de zaak af, zodat deze 
niet uitlekt.’

VRIJWILLIGERS
Renes zou het liefst zien dat ‘zijn’ 
Roze Ombudsteam in de toekomst 
niet meer nodig is. 
‘Maar we zullen nooit overbodig 
zijn. Kom vooral naar ons toe en 
blijf niet thuis zitten met je pro-
bleem. Er is altijd iemand die iets 
kan proberen te doen.’ 
Het Roze Ombudsteam zoekt 
voor Brabant, Zeeland, Limburg 
en Gelderland nog vrijwilligers 
 (rozeombudsteam@pvda.nl). 
Volg ze ook via twitter: 
@rozeombudsteam. 

De Rode Loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die 
normaal gesproken achter de schermen werken. 
Deze keer rollen we de rode loper uit voor Eric Renes, 
vrijwilliger en lid van het Roze Ombudsteam.
Tekst Marlyne Bisschop  Foto De Beeldredaktie

‘We zullen nooit 
overbodig zijn’



JUNI 2013 rood 31

In het derde seizoen van Borgen zien we dat 
Birgitte Nyborg na een verloren verkiezings-
campagne afscheid heeft genomen van de
politiek. Terwijl ze over de hele wereld lezin-
gen geeft, slaat haar partij een steeds meer 
conservatieve richting op. Dat raakt haar zo,
dat ze ten slotte een rigoureuze beslissing
neemt: ze keert terug in de politiek.
Het politieke landschap tussen rechts en 
links is inmiddels verdeelder dan ooit.
Denemarken maakt zich op voor een nieuwe 
verkiezingsstrijd. Achter de schermen van
het televisiebedrijf is een flinke machtstrijd 
losgebarsten. TV1 heeft een nieuwe, jonge
netmanager gekregen die Torben Friis flink
op de huid zit, opdat hij de kijkcijferstrijd 
met TV2 wint. Dat zal hij moeten doen zon-
der zijn kijkcijferkanon Katrine Fønsmark. 
Waar spindoctor Kasper Juul na het vertrek
van Birgitte Nyborg politiek commentator 
is geworden voor de televisie heeft Katrine 
Fønsmark voor een verrassende nieuwe
carrière gekozen.
Af en toe lijkt het alsof de Denen hun 
scenarioschrijvers naar Nederland hebben
gestuurd. Het allochtonendebat in Borgen 3 
is bijna identiek aan het onze, ook hoe rechts
en links de economie uit het slop willen 

halen, is erg herkenbaar.   
Een felle verkiezingsstrijd, interne partij-
strubbelingen en politiek vernuftige spel-
letjes zorgen ervoor dat geen enkele afle-
vering saai is. En de zo bekende charmes
van Birgitte Nyborg maken ook Borgen 3
weer een heel fijn seizoen om naar te kijken.
Een waardige afsluiter.

Lodewijk Bleijerveld 
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1000 BH, Amsterdam of per mail naar
rood@pvda.nl. Onder de juiste inzendingen 
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prijsvraag in de vorige Rood: Judith Merkies.
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kaartje naar: Redactie Rood, postbus 1310, 1000 BH, Amsterdam. De dvd-boxen 
van seizoen 1 en 2 zijn gewonnen door Daniëlla van Iterson uit Oegstgeest.
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column diederik samsom

L aatst ging ik op het JS-congres 
in gesprek over de politieke
actualiteit. Over de economie,
de zorg, de samenwerking met 

de VVD. En over de komende verkiezin-
gen… De Europese verkiezingen welte-
verstaan. Ik was licht overrompeld door 
de vraag over juist die verkiezingen. Niet
door het onderwerp zelf, maar omdat
ik weet dat de focus van velen van ons 
voorlopig ligt bij de gemeenteraadsver-rr
kiezingen van maart 2014. Begrijpelijk
natuurlijk. Maar ik was ook blij met de 
vraag. Omdat we in mei 2014 voor een 
vreselijk belangrijke opgave staan. 
We willen in die campagne vertellen over
ons Europa. Een Europa met een duur-rr
zame, eerlijke en competitieve economie. 
Een sterk en sociaal Europa, waar niet
bedrijven en markten de dienst uitma-
ken, maar mensen en samenlevingen. 
Met focus op onderwijs, onderzoek en 
innovatie. Een Europa dat met één stem
in de wereld spreekt en waar we samen 
werk maken van een duurzame energie-
voorziening. Waar we culturele verschil-

len overbruggen met gedeelde waarden. 
Dat is ons Europa van de toekomst.  
Maar we mogen ons niet verliezen in
dat vergezicht. Bouwen aan het Europa 
van de toekomst heeft geen zin als we
intussen het Europa van nu langzaam 
uit elkaar laten vallen. Mensen enthou-
siast maken voor een Europa van later
lukt niet, wanneer ze het Europa van nu
verwerpen. Het Europa van aanhoudende 
crisis, jeugdwerkloosheid, dominantie
van markten en oneerlijke concurrentie
door goedkope arbeidskrachten. Mensen 
willen nu even geen gemijmer over het
ideale Europa, ze willen dat we het
falende Europa van de afgrond wegsturen.  
Dat betekent met grote urgentie de

ze niet langer onze welvaart op het spel 
kunnen zetten. Het betekent een einde 
maken aan schijnconstructies, waarmee
goedkope arbeidskrachten van elders in 
Nederland banen verdrukken. Het bete-
kent het veiligstellen van ons pensioen- en
spaargeld door te voorkomen dat landen
in de afgrond vallen. En het betekent dat

landen elkaar aansporen en helpen om
hun economie sterk en hun begroting 
weer gezond te maken. 
Bij die oplossingen hoort ook de con-
fronterende waarheid. Het zal meer geld
kosten dan we vooraf dachten en we 
zullen meer bevoegdheden met elkaar 
moeten delen dan we eigenlijk comforta-
bel vinden. Omdat we willen voorkomen
dat Europa het continent wordt waar de 
geschiedenis werd geschreven; we willen
weer een Europa waar aan de toekomst 
wordt gebouwd. Door nu de problemen 
van vandaag op te lossen en dan stapje 
voor stapje koers te zetten richting het
Europa van morgen.

Diederik Samsom

Het Europa van morgen

Nederland Sterker & Socialer
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