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Lilianne Ploumen: ‘Samen
maken wij het verschil’ 
Marjolein Moorman strijdt 
voor gelijke kansen
Frans Timmermans gaat 
vol voor het klimaat
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Sent
Lieve leden,
Ons Nederland is het land van gelijke 
kansen en een fatsoenlijke basis voor 
iedereen. Een land waarin we werk belonen 
en opbrengsten eerlijk delen, een land met 
liefdevolle zorg en met een goede leraar 
voor de klas. Een land, waar niemand alleen 
staat, en een land met een schone en duur-
zame toekomst. 
Prachtige idealen, maar alleen bereikbaar 
als we een partij hebben die sterk is, nieuwe 
ideeën weet aan te boren en die vertrouwen 
wekt richting de kiezer. Een partij waarin 
mensen zich inzetten voor elkaar en iets 
over hebben voor een ander. Een sterke 
PvdA kan Nederland immers eerlijker ma-
ken en zorgen voor echte vooruitgang. 
Als voorzitter wil ik onze partij ver-
sterken. In mijn campagne voor het 
voorzitterschap heb ik steeds ge-
zegd dat we ook binnen de partij 
de krachten moeten bundelen. De 
PvdA heeft alle leden nodig om 
onze idealen te bereiken. Door alle 
talenten binnen onze vereniging te 
benutten, worden we weer leidend in 
de strijd tegen onrecht en ongelijkheid. 
Samen staan we sterker. 
In deze Rood belichten we een aantal leden 
die opkomen voor een ander, laten we 
bondgenoten op links aan het woord, en 
kijken we met lijsttrekkers, Lilianne Plou-
men en Frans Timmermans vooruit naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2022. Ik wens je veel leesplezier in deze da-
gen rond de kerst en hoop dat de verhalen 
inspireren om trots, authentiek en strijd-
baar de campagne in te gaan. Als voorzitter 
heb ik alle vertrouwen in een goed verkie-
zingsresultaat. Als we samen de schouders 
eronder zetten, krijgen we dat voor elkaar. 
En voor nu, ondanks de zware coronatijd 
waar we al zo lang in zitten, fijne kerstdagen 
en alvast een goed 2022 gewenst.
 
Rode groet,
Esther-Mirjam Sent

COLOFON  
Deze Rood van december 2021 is gemaakt 
voor de leden van de Partij van de Arbeid.
De oplage bedraagt 40.000 exemplaren.

Redactie en idee: Erwin Buter, Patty Wolthof, 
Sebastiaan Timmermans
Eindredactie: Erwin Buter, Jan Erik Keman

Art direction en vormgeving: Paul Pollmann
Fotografie: Paul Bergen, Jasper Gruiters, Bart 
Homburg, Jeroen van Kooten, Valerie Kuypers, Bart 
Maat, Raymond van Olpen, Reuters, Dirk Schreuders, 
Geert van de Ven, Wouter Zaalberg (omslag)
Puzzel: Michiel Reijnen
Lithografie: Plusworks, Amsterdam
Druk: Senefelder Misset

Partij van de Arbeid
Postbus 30204
2500 GE, Den Haag
www.pvda.nl
redactie@pvda.nl

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

2     rood   D E C E M B E R  2 0 2 1

‘Het dubbeltje 
is net zoveel 
waard als het 
kwartje’

‘W e leven tegenwoordig 
in een meritocratie: je 
diploma bepaalt je succes. 

Veel mensen denken dat als je maar hard 
je best doet je alles kunt bereiken. Maar 
het klopt niet dat ieder dubbeltje zomaar 
een kwartje wordt: deze splijtende 
ideologie perst alle solidariteit uit de 
samenleving en vergroot het onderlinge 
wantrouwen. Mensen die het hoogste 
onderwijs hebben genoten kijken vooral 
neer op mensen die dat niet hebben; ze 
bieden niet de sterkste schouders die je 
wel zou verwachten. 
Waar je in je leven uitkomt, is in grote 
mate afhankelijk van geluk. Dat geldt ook 
voor mij. Ik had de mazzel dat ik goed 
kon leren. Onze ouders investeerden in 
ons, terwijl we het niet breed hadden. 
Door hun scheiding en andere tegenval-
lers lieten ze ons een erfenis van schulden 
na, waardoor ik zelf heb ervaren wat het 
is om met een enorme schuldenlast te 
moeten leven. Het is niet te verteren dat 
nog altijd een op de dertien kinderen in 
armoede opgroeit. 
Hoe gaaf dit land volgens sommigen mag 
zijn, we leven nog altijd in een ongelijke 
samenleving. Voor mij betekent kan-
sengelijkheid juist dat we iedereen kans 
geven op gelijke waardering, welk talent 

je ook hebt. Kijk naar de publieke sector 
die enorm is uitgehold: we hebben een 
tekort aan politieagenten, aan zorg- en 
onderwijspersoneel. Allemaal omdat we 
deze beroepen te weinig waarderen.
Het tekort aan docenten zie je vooral in 
wijken waar kinderen al minder kansen 
krijgen. Tegelijk krijgen kinderen van de 
rijkste ouders de meeste bijles. Het  
middelbaar onderwijs vergroot de onge-
lijkheid: waarom krijgt een vmbo-leerling 

minder tijd (vier jaar) dan een vwo-leer-
ling (zes jaar) om zich te ontwikkelen? Als 
vmbo-leraar verdien je ook minder dan 
in het vwo. Ik durf de stelling aan dat een 
vmbo-leraar meer bijdraagt aan de samen-
leving dan zijn collega op het vwo. 
De PvdA komt van oudsher op voor de 
publieke zaak en voor de samenleving 
als geheel. Daarom zijn de verkiezingen 
in maart zo belangrijk. Op lokaal niveau 
kunnen we meer bereiken dan we denken.  
Als wethouder had ik geen bevoegd-
heid om een brede brugklasbonus in te 
voeren, om de ouderbijdrage te beperken 
of bonussen voor leraren te geven. Toch 
deed ik het en het hielp: in navolging van 
Amsterdam zijn er landelijk bonussen 
voor leraren in achterstandswijken. Dan 
zie je dat wethouderssocialisme werkt.
Ik hoop dat mijn verhaal anderen inspi-
reert zich aan te sluiten en  mee te doen. 
Zodat we het cynisme over de politiek 
verruilen voor nieuw geloof en hoop dat 
het beter kan.’

Rood in Wassenaar 
verschijnt in januari 
2022 bij uitgeverij 
Ambo Anthos. 
Vooruitbestellen? 
Scan de QR-code.

Het idee dat iedereen dezelfde kans op 
succes heeft als je maar hard genoeg 
werkt klopt niet en werkt wantrouwen 
in de hand. ‘Kansengelijkheid zou 
veel meer moeten gaan over gelijke 
waardering voor ieders talent’, zegt 
Amsterdams wethouder en lijsttrekker 
Marjolein Moorman in haar boek Rood 
in Wassenaar.

Marjolein Moorman

Tekst Erwin Buter | Foto ANP/Bart Maat 
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Lijsttrekkers in gesprek 
met Lilianne

 Zoomen  
met Ploumen

 A l bij de eerste lijsttrekker is het een warm 
weerzien. Met Rick van der Zweth kwam 
Lilianne eerder dit jaar op voor de bewo-

ners van 31 socia le huurwoningen aan de Utrechtse 
Croeselaan. De gemeente wil de betaalbare huizen slo-
pen, de huurders moeten verkassen. Rick: ‘Bewoners 
vonden het erg goed dat je er was. We hopen natuurlijk 
dat je ons in de campagne weer komt steunen.’
Lilianne: ‘Helaas blijft campagne voeren hard nodig. 
De Croeselaan is een bitter voorbeeld hoe nietsont-
ziend gemeenten soms te werk gaan. Fijne huizen 
worden gesloopt voor een parkje! Wonen is een recht 

en geen markt. Helaas ziet Rutte-III dit wel 
zo. Huurders zitten in de knel en beleg-

gers hebben vrij spel. Dat moet en kan 
anders. Jullie maken in Utrecht die 
keuzes, tegen sloop en voor het behoud 
van betaalbare huurwoningen. En wij 
kiezen in Den Haag voor de afschaffing 

van de verhuurdersheffing, investeren 
in leefbare en veiligheid wijken en boetes 

voor huisjesmelkers.
‘Weet je Rick, de overheid is van ons allemaal en 
moet juist naast ons staan en bescherming bieden 
tegen hebzucht en marktwerking. Dan is het zuur 
om te zien dat diezelfde overheid het haar bewoners 
moeilijk maakt, zoals in de Croeselaan. Je moet je juist 
thuis kunnen voelen in je huis en straat.’

OPSTAAN OP EEN MOEILIJK MOMENT
Volgende virtuele stop: Roermond, met Lynn 
Rulkens. Lilianne merkt op dat het gesprek in het 
Limburgs kan, maar dat de redactie dat wel niet zal 
verstaan - wat klopt, red.
Lynn: ‘We stonden allebei op een moeilijk moment 
op. Jij werd partijleider toen Lodewijk vertrok en ik 

werd lijstrekker nadat we van drie 
naar nul zetels gingen in 2018. 

Hoe zorg je dan dat de cam-
pagne over de toekomst 
gaat, en niet het verleden?’
Lilianne: ‘Door vrolijk en 
energiek campagne te voe-

ren, daar is ook alle reden toe. 
Politiek kan het verschil maken, 

juist ook in de steden en dorpen. Zo 
wordt in de Maastrichtse wijk Limmel geen distribu-
tiecentrum gebouwd, maar nieuwe huizen. Dat komt 
omdat de PvdA daar naast de bewoners is gaan staan. 
Dat staat er op het spel straks, de toekomst van alle 
Nederlanders. Het is een voorrecht om de PvdA-stem-
mers te mogen vertegenwoordigen.’

WERK MOET WEER LONEN
Van Roermond zakken we via de Maas af naar Rotterdam 
waar wethouder Richard Moti er hard aan heeft getrokken 
om mensen in de bijstand weer aan een baan te helpen. 
Richard: ‘Als je maar genoeg tijd en aandacht geeft komt 
iemand ook na vijftien jaar weer aan de bak. Helaas zien we 
dat de bijdrage hiervoor vanuit het ministerie van Sociale 

Zaken jaar op jaar afneemt.’
Lilianne: ‘Ten onrechte! Zoveel mensen voe-

len zich aan de kant gezet omdat ze almaar 
niet aan de bak komen. Werk is zoveel 
meer dan alleen in je levensonderhoud te 
voorzien, maar juist een plek waar collega’s 
vrienden worden, je jezelf blijft ontwik-

kelen en kunt bijdragen aan de maatschap-
pij. Daarom moeten we blijven investeren in 

mensen en ons nooit neerleggen bij werkloosheid. 
Of je nu je baan dreigt te verliezen of al jaren werkloos bent. En 
werk moet lonen, het minimumloon moet fors omhoog. 
Richard: ‘Gelukkig verhoogt de gemeente-cao het minimum-
loon al naar 14 euro per uur.’
Lilianne lacht: ‘De gemeenten geven weer eens het goede 
voorbeeld, nu het kabinet nog!’

VOORVECHTER VAN VROUWENRECHTEN
Van het westen gaat het met een muisklik naar Yara Hümmels 
in Enschede: ‘Lilianne, we zien te vaak dat vrouwen niet veilig 
over straat kunnen. Hoe kunnen we lokaal nog beter opkomen 
voor vrouwenrechten als dat in de raad of het college amper als 
serieus issue wordt gezien?’ 
Lilianne: ‘Dat is ongelooflijk, zoveel vrouwen krijgen te maken 

met straatintimidatie, dat mogen we nooit 
als normaal beschouwen. Gelukkig 

zie je op veel plekken dat vrouwen 
(en mannen) dat in de politiek niet 
doen, zoals Hester Assen in Utrecht, 
Ahmed Marcouch in Arnhem en jij 
in Enschede.

En praktisch kunnen we veel voor 
elkaar betekenen, door ons uit te 

spreken, voor elkaar op te komen en er 
inderdaad voor te zorgen dat vrouwen ook in de avond vei-
lig over straat kunnen. Ik weet dat in Enschede de aanpak 
van huiselijk geweld hoog op de agenda staat, mede dankzij 
jou. Dat is trouwens een vervelende term, want er is niks 
huiselijks aan.’ 

Tekst Redactie PvdA | Foto Jasper Gruiters

Het leek Rood een leuk idee: nodig acht lijsttrekkers 
uit voor een gesprek met Lilianne Ploumen over 
de verkiezingen van maart 2022. Aangescherpte 
coronamaatregelen dreigden vlak voor de deadline 
roet in het eten te gooien. Wat doe je dan: je maakt 
er een online interview-estafette van. Lilianne: ‘Wij 
kunnen het verschil maken.’

 
Lilianne Ploumen 
(Maastricht 1962) Politiek leider en 
fractievoorzitter Tweede Kamer PvdA 

Dat meisjes geen eigen keuzes 
konden maken, ging er bij haar niet 
in. En ook ongelijkheid weigerde 
ze te accepteren. Daarom wil ze al 
zolang ze zich herinnert de wereld 
verbeteren en verschil maken, 
schreef ze in haar boek De deur van 
de macht (2020). Verschil maken 
deed ze onder meer als directeur 
bij ontwikkelingsorganisaties 
Mama Cash en Cordaid, als 
partijvoorzitter en als minister 
voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. In die 
functie tartte ze president Trump met 
haar beweging SheDecides voor 
vrouwenrechten. 
Na haar ministerschap stelde 
ze zich voor het eerst kandidaat 
voor de Tweede Kamer. Bij de 
verkiezingen in 2017 kwam ze met 
voorkeursstemmen in het parlement 
en werd onder meer woordvoerder 
zorg. Bij de verkiezingen van 2021 
was ze de eerste vrouwelijke 
lijsttrekker voor de PvdA. Sindsdien 
trekt Ploumen binnen en buiten de 
Tweede Kamer op met bondgenoten 
op links. ‘Samen met iedereen die ook 
vindt dat het eerlijker en socialer kan.’

Lilianne voorafgaand aan Woonprotest 
op bezoek bij de bewoners van de 

Croeselaan in Utrecht.
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GROEN DOEN, TERWIJL JE ROOD STAAT?
Van Yara door naar Yusuf Celik in Tilburg: ‘Er is veel 
aandacht voor klimaatverandering, maar ik vrees dat 

het voor de gewone man of vrouw straks veel te 
duur is om een huis te verduurzamen. Hoe 

moet je groen doen als je rood staat?’
Lilianne: ‘Een schonere en duurzamere 
toekomst krijgen we alleen als we dat 
echt samen doen. Vervuilers moeten 
daarom een eerlijke bijdrage betalen, 

zodat de rekening niet bij huishoudens 
terecht komt. Veel mensen hebben het nu 

al moeilijk met de stijgende energierekening. 
Nu betalen huurders in een ongeïsoleerd huis de 

rekening dubbel: hoge huren en hoge energiekosten. 
Dat is echt oneerlijk, zij verdienen meer steun.’ 
Yusuf: ‘Klus je zelf weleens?’
Lilianne, geamuseerd: ‘Zo min mogelijk, al kan ik best 
een spijker in de muur slaan.’
Yusuf: ‘Ik vraag het, omdat betrokken Tilburgse 
klussers een stichting hebben opgericht om mensen 
met een kleine beurs of huurwoning te helpen bij het 
verduurzamen.’
Lilianne: ‘Wat een goed idee om bewoners ook prak-
tisch bij te staan, als anderen het laten afweten. Kan dit 
ook in andere steden? Het zou veel mensen helpen.’ 

WAAR WONEN JONGEREN STRAKS?
Yusuf geeft het estafettestokje door aan Marlieke 
van Schalkwijk uit IJsselstein. Met haar 25 jaar is 
ze een van de jongste lijsttrekkers van de PvdA: ‘Mijn 

vrienden vragen waar ze straks kunnen wonen in onze 
gemeente. Dat vind ik geen gemakkelijke vraag.’

Lilianne: ‘Heel veel jongeren maken zich 
zorgen of ze nog een huis kunnen betalen. 
Ik zei het al tegen Rick: wonen is een 
markt geworden, terwijl het een recht 
moet zijn, ook voor jongeren. Dat gaat na-
tuurlijk niet vanzelf, maar vraagt politieke 

keuzes. Geven we speculanten de ruimte, 
of dwingen we betaalbare woningen af?

De overheid zegt wel steeds dat ze wil bouwen, 
maar nieuwbouw alleen is niet de oplossing. Als je 

het aan de markt over laat, dan zijn woningen te duur 
voor je startende leeftijdsgenoten. Tegelijk willen we 
de huren in de vrije sector aan banden leggen. En we 
willen af van die tijdelijke huurcontracten voor 1 of 2 
jaar, die het onzeker maken of je straks nog wel een 
dak boven je hoofd hebt.’

RUIMTE VOOR DE REGIO
In Leeuwarden zit Hein de Haan. Hij zegt dat de 
Friese hoofdstad wil groeien en een bijdrage kan 
leveren aan de gewenste extra woningen in Nederland: 
‘Maar dan hebben we wel een betere verbindingen 
nodig met de rest van Nederland, zoals de Lelylijn. 
Hoe gaan we daar samen voor zorgen?’
Lilianne: ‘Ik vind dat het openbaar vervoer boven-
aan ieders lijstje moet staan. Ook wij pleiten voor de 

Lelylijn, Habtamu de Hoop 
heeft daar in de Kamer 
voorstellen voor gedaan, 
maar helaas steunden de 
coalitiepartijen dat niet. 
En het gaat niet alleen 

om de trein, in veel dorpen 
worden buslijnen opgeheven, 

terwijl we juist moeten investeren 
in bereikbaarheid in heel Nederland.’

INVESTEREN IN DE ZORG  
Van Leeuwarden gaat het naar laatste halte Groningen. 
Hier werkt de PvdA in het college aan meer betaalbare 
woningen, basisbanen en brede scholen. Carine 
Bloemhoff: ‘Het Rijk geeft gemeenten steevast te 
weinig geld om taken goed uit te voeren. Hoe gaan 
jullie in Den Haag ons daarmee helpen?’
Lilianne: ‘Gemeenten moeten steeds meer doen voor 
minder geld, dat kan natuurlijk niet. In ons verkie-
zingsprogramma investeerden we het meest van alle 
partijen in de gemeenten. Die voorstellen gaan we 

ook in de Kamer doen. Ik moest 
denken aan Jan Schuurman 

Hess die vertelde hoe dit 
kabinet steeds minder 
aandacht en geld over 
heeft voor de regio. 
Kijk naar het sluiten van 

eerstehulpposten of hele 
ziekenhuizen. Rutte III 

is een Randstadkabinet, de 
doorstart van dat kabinet belooft 

weinig goeds. Dus gaan wij ze op het rechte pad 
houden.’
Carine: ‘Tot slot: we spreken elkaar online vanwege 
corona, wat kunnen we betekenen voor de zorg, nu de 
IC-capaciteit minder is dan in de vorige golf en het 
tekort aan personeel oploopt?’
Lilianne: ‘Rutte III heeft al die tijd vrijwel niks voor 
de zorg gedaan. Terwijl het wel binnen een dag bereid 
was om 2 miljard euro uit te trekken voor Shell. Ook 
ik werd gebeld door minister Blok of we konden 
instemmen met de afschaffing van de dividendbelas-
ting. Nee natuurlijk, investeer dat in de zorg en het 
oplossen van de woningnood.  
Dit kabinet houdt zich doof voor de echte problemen, 
het is een klap in het gezicht voor de mensen in de 
zorg. De salarissen moeten omhoog, de bureaucratie 
omlaag en de marktwerking eruit. Ik hoop zeer dat we 
met zijn allen het nieuwe kabinet op andere gedachten 
kunnen brengen. Nu laat het de mensen in de zorg in 
de kou staan.’  

Lijsttrekkers in gesprek met Lilianne

‘Je moet je thuis 
kunnen voelen in je 
huis en op straat’
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Klimaatmars
‘What do we want? Climate justice! When do we want 
it? Now!’ Ruim 40.000 mensen liepen zaterdag 6 
november mee met de klimaatmars in Amsterdam. Dit 
protest werd georganiseerd door de Klimaat Coalitie, 
waar organisaties als Oxfam Novib, Fridays For Future, 
Greenpeace en Extinction Rebellion in vertegenwoor-
digd zijn. De PvdA was er natuurlijk bij. Samen de 
straat op voor een groene en schone toekomst voor 
iedereen.

Samen tegen uitbuiting 
platformwerkers
Samenwerking to the max: met FNV, GroenLinks 
en SP strijden de Europese en Kamerfracties van de 
PvdA (met Agnes Jongerius en Gijs van Dijk) voor de 
bescherming  van platformwerkers. Mensen die via een 
online platform werken verdienen het om als gewone 
werknemer behandeld te worden; de platforms moe-
ten de regels volgen als ieder ander bedrijf.

Gratis boeken voor kinderen  
in Enschede
Raadslid Deniz Dönmez uit Enschede bond de strijd 
aan tegen laaggeletterdheid en ontlezing onder kinde-
ren. Samen met vrijwilligers, boekhandels, donateurs 
en Geef Een Boek Cadeau kreeg hij het voor elkaar 
630 exemplaren van Tonke Dragts Brief voor de Koning 
te schenken aan groep 8’ers in Enschede! Via een 
Boekenbal on Tour bracht hij de boeken persoonlijk 
op alle scholen langs.

Wil je weten hoe je dit soort acties met bondgenoten 
zelf kunt organiseren? Kijk op Mijn.PvdA.nl onder 
Campagne en vind allerlei kant-en-klare toolkits.

Bondgenoten

Samen in actie!
Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder. Menig PvdA’er heeft deze zin 
weleens uitgesproken. Het woord 
‘samen’ is onlosmakelijk verbonden 
met de Partij van de Arbeid. De strijd 
voor een eerlijke toekomst voor 
iedereen voeren we niet alleen, maar 
met bondgenoten. Dat doen we in 
Den Haag én lokaal. Ter inspiratie: een 
selectie van enkele succesvolle acties.

Tekst Patty Wolthof | Beeld	Eigen	foto’s
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Ga naar pvda.nl/doemee en meld je aan als vrijwilliger. Vervolgens nemen we persoonlijk contact 
met je op om de mogelijkheden en jouw wensen te bespreken.

Doe mee met de campagne!

 Het was oudejaarsdag in 2019, 
mijn vader en ik hadden het 
over goede voornemens. 

Die had ik niet, want alle dingen die 
ik wilde veranderen lagen buiten 
mijn bereik: klimaatverandering, 
armoedebestrijding, een land waar 
je jezelf kan zijn zonder een ander 
uit te sluiten. Ik ben opgegroeid 
in een familie waarin niet iedereen 
het even breed had en de huidige 
maatschappij had niets gedaan om 
ze enigszins te helpen. Ik wilde niet 
dat ook andere gezinnen dit moes-
ten doorstaan. Mijn vader over-
tuigde me die avond om me aan te 
melden bij de PvdA. 
Ik was een jaar non-actief lid, 
maar alleen lid zijn voelde niet als 
voldoende. Ik wilde meer doen. 
Vijf maanden voor de verkiezingen 
in maart werd ik vrijwilliger. De 
tofste actie die ik heb gedaan, was 
in Zoetermeer. Samen met andere 
vrijwilligers en een stoere koffie-
jeep stonden we op het Ooster-
heemplein. We waren allen vol 
goede moed, want de zon scheen 
(de actie daarvoor stonden we nog 

met onze laarzen in de sneeuw). We 
gaven gratis koffie weg, voorzien 
van ‘partijdig stemadvies’. Ik heb 
die dag met enorm veel mensen 
mogen spreken over mijn idealen, 
maar vooral over de idealen van 
de persoon tegenover mij. Wat 
het extra leuk maakte, was dat ik 
die dag ook een Insta Live met 
de toenmalig-voorzitter Nelleke 
Vedelaar mocht doen. Dat voelde 
toch bijzonder, dat een voorzitter 
aandacht wilde geven aan een net 
nieuwe vrijwilliger. 
Vrijwilliger zijn bij de PvdA is me 
dan ook een groot genoegen. Ik 
heb super leuke mensen leren ken-
nen. Altijd als ik bij een actie ben 
met andere PvdA’ers voel ik saam-
horigheid. Ik heb mijn vader gelijk 
moeten geven: de dingen die ik wil 
veranderen, liggen niet buiten mijn 
bereik. Met de dingen die ik nu 
doe, krijg ik echt het gevoel, dat ik 
die verandering in gang kan zetten. 

Wil jij dit gevoel ook 
ervaren? Meld je aan als  
vrijwilliger bij de PvdA!

Romi Leever (18 jaar):  ‘Ik heb echt het 
gevoel dat ik verandering in gang kan zetten’
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Nikki en Jacob: ‘Wij staan 
voor je klaar om je te 
trainen en begeleiden’

 Lang voordat wij bij de PvdA gingen 
werken als vrijwilligerscoördi-
natoren waren we zelf actief als 

vrij willigers tijdens diverse politieke cam-
pagnes. Zo ging Nikki het land door in 
een grote rode PvdA campagne-bus voor 
Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, 
terwijl Jacob in de VS voor Obama en 
later Bernie Sanders langs de deuren ging. 
We koesteren tal van mooie herinnerin-
gen aan eindeloze roadtrips door het hele 
land, met uiteraard veel te veel pizza (zo 

gaat dat in een campagne). Nu zijn wij als 
vrijwilligers coördinatoren dag in, dag uit 
bezig om PvdA’ers  te ondersteunen om 
overal in het land het verschil te maken en 
tegelijkertijd een net zo’n fantastische tijd 
te hebben als wij destijds hadden. En dat 
geeft ons zoveel energie! Maar wat bete-
kent dat nou eigenlijk? 

Als PvdA’ers strijden we voor kansenge-
lijkheid, een groen klimaat en betaalbaar 
wonen. Dit doen onze politici, maar zij 
niet alleen. Sterker nog: dat kunnen zij 
niet alleen. Overal in het land zijn vrijwil-
ligers de backbone van onze partij. Zij 
ondersteunen raadsleden, voeren actie en 
organiseren toffe bijeenkomsten. 

Om deze vrijwilligers zo goed mogelijk 
voor te bereiden geven wij veel verschil-
lende trainingen, zetten acties op en 
heten onze nieuwe leden welkom. Dat 
laatste doen we bijvoorbeeld met een 
maandelijkse call voor nieuwe leden. In 
deze call maken we mensen wegwijs in 
onze partij en vertellen we ze hoe ze zelf 
in actie kunnen komen. Zo geven we 
gesprekstraining, waar we met deelne-
mers oefenen hoe je je eigen verhaal kan 
vertalen in een ijzersterke ‘PvdA-pitch’.
Daarnaast zetten we volop in op de 
zogenoemde organizing methode. Deze 
methode is gebaseerd op het aangaan 
van langdurige relaties met zowel leden 
als kiezers en om deze in staat te stellen 
verandering te brengen op lokaal niveau. 
Zo hadden we afgelopen jaar de eerste 
jaargang van de Organizing Academy. Na 
een aantal trainingen hebben de deelne-
mers met succes eigen projecten gestart, 
zoals het opzetten van een buurtbiblio-
theek en het structureel schoonmaken 
van de eigen buurt. 

Als PvdA-campaigner is er dus van alles 
te doen: van acties bedenken en organi-
seren tot social media content maken en 
de straat op om te flyeren. Wij en tal van 
lokale PvdA-afdelingen staan voor je klaar 
om je hierin te trainen en begeleiden. 
Het maakt niet of je een ervaren cam-
paigner bent of voor het eerst in actie 
komt, op grote of kleine schaal actief wilt 
zijn of liever op straat of online campagne 
voert. Jij kunt het verschil maken. 

Doe met ons mee! 

Ben je recent lid geworden van de PvdA? Of al wat langer 
lid maar nog zoekende hoe je je lidmaatschap kan invullen? 
Kom dan naar onze maandelijkse call! Tijdens deze online 
call maken we je wegwijs in de PvdA. We vertellen je 
meer over hoe onze partij in elkaar steekt en alle manieren 
waarop jij actief kan worden. Ook ontmoet je direct andere 
PvdA’ers! Aanmelden voor de call op pvda.nl/doemee.

Meld je aan voor de 
maandelijkse call

De verkiezingen winnen?

Op zoek naar info?

Dat kunnen we niet zonder jou! 

Met jou maken we het verschil
FO

TO
: P

AU
L 

BE
R
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EN
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Lokale PvdA’ers bestrijden de wooncrisis

Jan Schaefer had 
het wel geweten

‘In gelul kan je niet wonen’, zei Jan Schaefer al als staatssecretaris 
volkshuisvesting in de jaren ’70. Vijftig jaar laten zitten we in een enorme 
wooncrisis. Hebben we te veel geouwehoerd en te weinig gedaan? Rood 
sprak met vier lokale PvdA’ers: ‘De tijd van woningmarkt is voorbij, we 
moeten het weer hebben over volkshuisvesting.’

 D e wooncrisis gaat hun aan 
het hart. ‘Ze’ zijn vier PvdA-
politici: Martijn Balster, 

wethouder in Den Haag. Songül 
Mutluer, wethouder in Zaanstad. 
En fractievoorzitters Patty 
Wolthof (Zwolle) en Julian Bushoff 
(Groningen). Alle vier hebben ze 
wonen in hun portefeuille.
Dat mensen door de crisis amper 
nog een betaalbare woning kun-
nen vinden, horen ze als politici 
uit eerste hand. Songül: ‘Jongeren 
vertellen regelmatig dat ze niet 
in aanmerking voor een sociale 
huurwoning én dat ze bij de bank 
nog geen twee ton kunnen lenen. 
Dat betekent geen woning, want in 
Zaanstad is er geen huis onder de 
twee ton te koop. Dat raakt me.’ 
Soms hebben ze zelf ervaren wat 
het is als je tussen wal en schip 
valt. ‘Ik kwam niet in aanmerking 
voor een koopwoning, omdat ik als 
zzp’er een te onzeker inkomen had. 
Wel moest ik maandelijks een hoge 
huur betalen, die ieder jaar steeg’, 
vertelt Patty.

EEN VEELKOPPIG MONSTER
Te weinig betaalbare woningen, 
ellenlange wachtlijsten, tijdelijke 
huurcontracten en overbewoning 
– waarbij te veel mensen in een 
huis of zelfs één kamer worden 
gevestigd. Maar ook aanpassingen 
aan het klimaat, problematisch 

achterstallig onderhoud en te 
weinig sturing vanuit het Rijk. De 
wooncrisis gaat lang niet alleen 
over betaalbare woningen, zeggen 
de politici. Ze is een veelkoppig 
monster dat mensen op 3-0 achter-
stand zet. ‘Het is ontwrichtend als 
je geen woonruimte kunt vinden. 
Een fijn thuis staat aan de basis van 
je bestaan’, zegt Julian. 
Patty valt hem bij: ‘Een betaalbaar 
dak boven je hoofd geeft rust. 
Daardoor kun je je op andere 
belangrijke zaken richten, en hoef 
je je geen zorgen te maken of je de 
volgende maand nog wel een huis 
hebt.’ Het recht op huisvesting is 
niet voor niets een grondrecht – 
een mensenrecht zelfs, voegt ze 
toe. De vier zijn het dan ook met 
elkaar eens dat we terug moeten 
naar de tijd van Jan Schaefer. ‘De 
tijd van de woningmarkt is wat mij 
betreft voorbij. We moeten weer 
over volkshuisvesting spreken’, zegt 
Martijn.

THUIS VOELEN
In Zaanstad wordt onder Songül 
veel bijgebouwd. De gemeente 
heeft 14.000 woningen op stapel 
staan, waarvan 4000 sociale huur. 
‘Met zoveel woningen bouw je geen 
huizen, maar steden. Dan moet je 
nadenken over de publieke ruimte, 
vergroening en mobiliteit. Hoe 
gaan deze mensen straks naar hun 

werk? Fijn wonen gaat namelijk 
niet alleen over een betaalbaar huis, 
maar ook over de omgeving waar 
dat huis staat.’
‘In Den Haag zien we veel misstan-
den, zoals migranten die een matras 
huren voor 500 euro per maand en 
met meerdere op één kamer slapen’, 
vertelt Martijn. Dit heeft gevolgen 
voor de woonomgeving. ‘Als je bin-
nen geen leefruimte hebt, ga je deels 
op straat leven. Er ontstaat overlast 
en dat tast de leefomgeving van 
mensen weer aan.’ 
Of het nu om nieuwbouw of 
overlast gaat, alle vier zien ze voor 
het Rijk een belangrijke rol weg-
gelegd: die zou weer moeten sturen 
en controleren. Gemeenten die 
niet werken aan goede huisvesting, 
moeten door het Rijk aangespro-
ken worden. ‘En gemeenten die 
wel alles op alles zetten voor goede 
volkshuisvesting’, benadrukt Julian, 
‘verdienen meer steun van het Rijk.’

OP ZIJN JAN SCHAEFERS
Wat het Rijk doet, daar hebben 
lokale politici beperkte invloed 
op. Zelf kunnen ze alles uit de kast 
trekken om tot lokale oplossingen 
te komen. Niet ‘lullen’ maar poet-
sen. Julian vertelt dat de Groningse 
PvdA-wethouder Roeland van der 
Schaaf als eerste in Nederland een 
vergunningstelsel voor verhuurders 
heeft ingevoerd om huurders te 

beschermen. ‘En op mijn voorstel 
is er een pandbrigade gekomen die 
het vergunningstelsel handhaaft en 
mistanden aanpakt.’ 
Ondanks aandringen van de PvdA 
is het invoeren van een soortge-
lijke pandbrigade in Zwolle nog 
niet gelukt. Wel zijn er anti-
speculatiemaatregelen ingevoerd 
bij nieuwbouw, om huisjesmelkers 
zoveel mogelijk te weren. Zaanstad 
maakte afspraken met ontwikke-
laars over zelfbewoningsplicht 
en de kwaliteit van woningen die 
worden gebouwd. Middeldure huur 
moet bijvoorbeeld gelden voor 
woningen met oppervlaktes van 50 
à 70 m2, de maandelijkse huurprijs 
mag niet hoger zijn dan 1000 euro.
Ander mooi resultaat: in Zaanstad 
en Den Haag is van elk nieuw-
bouwproject minimaal 30 procent 
bestemd voor sociale huur. Een van 
de eerste maatregelen die Songül 
nam toen ze in 2018 wethouder 
werd. ‘Dat ging niet zonder slag of 
stoot’, lacht ze. ‘Niet elke partij was 

voor.’ In Den Haag lag het aandeel 
sociale woningbouw in 2019 nog op 
2 procent in 2019, dit jaar dus ruim 
30 procent. ‘Een kwestie van poli-
tieke keuzes en stevige afspraken’, 
aldus Martijn. 

ER IS LEF NODIG
Om uit de wooncrisis te komen, 
zouden we moeten handelen naar 
wat echt nodig is, zeggen de vier: 
meer no-nonsense en oplossings-
gericht. ‘We maken het vaak te 
politiek’, zegt Songül. Martijn valt 
haar bij. ‘Je hebt gewoon geld nodig 
voor het bouwen van betaalbare 
woningen. Den Haag heeft de arm-
ste woningcorporaties van het land. 
Regio Haaglanden en Rijnmond 
komt tot 2030 zo’n 10 miljard euro 

te kort om alleen al de basis op 
orde te houden. Dus wij hebben 
alle belang bij het direct afschaffen 
van de verhuurdersheffing.’ 
Patty mist bij dit kabinet lef om 
in te grijpen in de markt, die door 
rechtse partijen als de VVD heilig 
is verklaard. Iets wat Kamerlid 
Henk Nijboer volgens hen wel 
heeft. ‘Hij gaat in de Kamer voorop 
in de strijd voor betaalbaar wonen’, 
vindt Julian. Maar zegt niet elke 
Kamerfractie dat ze de huidige 
wooncrisis wil oplossen? ‘The proof 
of the pudding is in the eating’, zegt 
Martijn. Of, in de woorden van 
Schaefer, we moeten vooral gaan 
doen en er minder over ouwehoe-
ren. PvdA-politici laten dit in de 
praktijk zien.  

Tekst Nanette Hogervorst | Foto's Dirk Schreuders, Bart Homburg, Valerie Kuypers, Jeroen van Kooten

Patty Wolthof Martijn Balster Songül Mutluer Julian Bushoff

‘Het recht op huisvesting is niet 
voor niets een grondrecht – een 
mensenrecht zelfs’
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Puzzel
1. Als verkenner Ollongren in afwach-

ting van haar test thuis was geble-
ven, was Rutte hierover nooit met 
‘radicale	ideeën’	gekomen.

2. Haar goedlachse mede-verkenner 
was jarenlang burgemeester van 
deze stad.

3. Officieel	de	langste	ooit	in	
Nederland.

4. Bebrilde huisjesmelker.
5. Gaat als voorstander van nieuw 

leiderschap doodleuk met dezelfde 
partijen verder.

6. Een kabinet spreekt altijd met een 
mond. Deze bestrijder van belterreur 
dacht daar anders over en werd zon-
der pardon op straat gezet.

7. Talentvol PvdA-politicus, weet ook 
veel van kinder-tv.

8. Ook deze crisis kan maar niet wor-
den opgelost.

9. Op dit ministerie was het met vijf 
ministers in de afgelopen kabinets-
periode een ware duiventil.

10. Naast Mark Rutte wist alleen deze 
bewindspersoon van VVD-huize 
de gehele kabinetsperiode vol te 
maken.

11. In	plaats	van	het	woord	‘affaire’	
over dit onderwerp, past het woord 
‘schandaal’	een	stuk	beter.

1
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3

4

5

6

7

8

9
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We geven in totaal 5 boeken van Marjolein Moorman, 5 paar hippe PvdA-sokken en 5 
canvastassen weg! Wil je kans maken op zo’n prijs? Stuur je antwoord voor 3 januari 2022 
op naar redactie@pvda.nl vermeld daarbij je lidmaatschapnummer en waarom je welk 
cadeau zou willen ontvangen. De redactie kiest geheel onafhankelijk de winnaars uit!

In deze puzzel blikken we terug op een jaar om met weinig trots op terug 
te kijken. Als je de antwoorden hebt ingevuld, lees je van boven naar 
beneden een woord dat treffend is voor afgelopen jaar. 

‘Ik wilde niet tot verkiezingen 
wachten om mijn stem  
te laten horen!’
Saskia (35) is lid sinds november 2020.

‘Het is tijd voor een rechtvaar-
digere koers. Door lid te worden, 
lever ik mijn kleine bijdrage.’ 
Mitchell (24) is lid sinds september 2020.

‘Ik ben al m’n hele leven 
maatschappelijk actief.  
Sinds kort dus ook lid.’ 
Frits (93) is lid sinds maart 2020.

Het afgelopen jaar bijna een record aantal 
nieuwe leden. Help jij ons verder groeien? 

Campagne voeren kan alleen met een goed gevulde 
campagnekas. We zijn ervan overtuigd dat we de strijd 
aan	kunnen	als	we	het	samen	doen.	Met	flyers,	posters,	
advertenties online en in de lokale en regionale media, 
kunnen we meer Nederlanders bereiken en laten zien 
waarom een sterke PvdA nodig is.

Al met een klein bedrag kun je daarbij helpen.  
Doe daarom mee en doneer voor onze campagne.

➜ www.pvda.nl/doneren
➜ IBAN NL23 RABO 0128698950

Iedere bijdrage 
telt. Doneer, voor 
een ijzersterke 
campagne.

Wie vraag jij om 
lid te worden?
www.pvda.nl/word-lid

Thuis bij: 
Habtamu  
de Hoop

Ontspannen door een 
potje gamen met vrienden
Een huis is meer dan een 
dak boven je hoofd, het 
biedt een thuis. Dit keer 
zijn we op bezoek bij 
Kamerlid Habtamu de 
Hoop, die aan het einde 
van de week zijn thuis in 
Friesland opzoekt: ‘Op 
de Afsluitdijk krijg ik een 
glimlach op mijn gezicht.’ 

Wat maakt dat jouw huis een thuis is? 
‘Mijn thuis is Friesland. Hier zijn mijn 
ouders, vrienden en vriendin. Ik slaap drie 
dagen in de week in Den Haag. Op donder-
dag rijd ik terug naar Friesland. Ik krijg een 
glimlach op mijn gezicht wanneer ik over de 
Afsluitdijk rijd.’

Je zit midden in een verbouwing van je 
nieuwe huis. Waarom ben je verhuisd?
‘De belangrijkste reden is dat het in Wom-
mels staat. Hier ben ik opgegroeid. Veel 
vrienden die voor hun studie het dorp had-
den verlaten, zijn inmiddels terug. Op deze 
plek komen we samen. Voor veel leeftijdsge-
noten is het onmogelijk een huis te vinden. 
Dat ik hier nu mijn eigen plek heb, is een 
luxe. Dat besef ik maar al te goed.’

Aan welke spullen ben je thuis 
gehecht? 
‘Ik heb een prachtig boek met de mooiste 

speeches uit de hele wereld. Dat heb ik op 
de middelbare school gewonnen met een de-
batwedstrijd. Dat boek ligt niet meer thuis, 
maar heeft een mooie plek in mijn werkka-
mer in Den Haag.’

Welke maaltijd laat je thuisbezorgen?
‘Mexicaans! Al ben ik sinds ik in Den Haag 
woon, ook meer van de Aziatische keuken 
gaan houden. Ik haal misschien één keer per 
week af – altijd in Den Haag. In Friesland 
koken we zo gezond mogelijk.’ 

Hoe ontspan je thuis na een drukke 
dag in de Kamer?
‘Doordeweeks in Den Haag is het werk altijd 
dichtbij. Hierdoor ontspan ik minder en blijf 
ik vaak piekeren. Misschien moet ik leren 
dat minder te doen. Thuis in Friesland ont-
span ik door te sporten en languit op de bank 
te liggen, terwijl ik een potje FIFA speel met 
vrienden.’  

Tekst Nanette Hogervorst 
Foto Raymond van Olphen



D E C E M B E R  2 0 2 1   rood      1514     rood   D E C E M B E R  2 0 2 1 

Interview Frans Timmermans

 A l twee weken onderhandelt 
Glasgow non-stop over een 
klimaatakkoord, als Frans 

Timmermans het woord neemt. Terwijl 
een akkoord verder weg lijkt dan ooit, 
spreekt hij de plenaire vergadering toe: 
‘Wat drijft jou als je over de klimaatcrisis 
denkt? Aan wie denk je als het gaat om 
2050?’ Hij toont zijn telefoon met daarop 
een foto van zijn kleinzoon Kees, die de 
wereld over gaat: ‘Kees is dan 31 jaar. In 
wat voor wereld leeft hij straks?’ 
Het was ‘niet gepland’ dat hij Kees 
zou noemen, zal hij later zeggen in zijn 
werkkamer bij de Europese Commissie 
in Brussel. ‘Mijn zoon Marc had een uur 
voor die speech toevallig een foto van 
mijn kleinzoon gestuurd. Daarom dacht 
ik aan Kees.’
In de extra tijd van de onderhandelingen 
bereikt Glasgow alsnog een akkoord, 
mede dankzij de inzet van de Europese 
Unie, met een hoofdrol voor Frans en 
rechterhand Diederik Samsom. Er zijn 
veel positieve kanten aan het akkoord, 
zegt de vicevoorzitter van de Europese 
Commissie: ‘Bijna alle landen hebben 
zich vastgelegd op nul uitstoot in het 
midden van deze eeuw. Dát is vooruit-
gang. De Europese Unie had al concrete 
plannen om daar te komen, maar onze lid-
staten zijn samen voor slechts 8 procent 
verantwoordelijk voor de wereldwijde 
emissies. China in zijn eentje voor 28 pro-
cent. Voor het eerst zeggen we met zijn 
allen, ook China en India, dat we minder 
steenkool willen.’
Nu er in Glasgow aanvullende afspraken 

zijn gemaakt om de opwarming van de 
aarde onder de 1,5 graad te houden, is 
het tijd om vooruit te blikken. Hoe zorg 
je ervoor dat kwetsbare groepen mee 
kunnen in de groene revolutie die ons te 
wachten staat? 

IEDEREEN EEN GELIJKE KANS
Het antwoord van de politiek, zegt Frans, 
draait om herverdelen: ‘Hoe organiseer je 
een samenleving zo, dat wat je collectief 
bij elkaar brengt, je op een eerlijke manier 
verdeelt, zodat iedereen een kans krijgt. 
Niet voor niets is de sociaaldemocratie 
ontstaan na de eerste industriële revolu-
tie. De komst van steenkool leidde tot 
fundamentele economische en maat-
schappelijke omwentelingen, met een 
lompenproletariaat dat in gruwelijke 
omstandigheden moest leven. Onder 
druk van sociaaldemocraten werd dat 
gecorrigeerd. 
Nu kondigen de klimaatcrisis en de expo-
nentiële groei van technologische veran-
deringen een nieuwe industriële revolutie 
aan. Marc Twain schreef al: de geschiede-
nis herhaalt zich nooit, maar rijmt wel. 
De verschillen dreigen nu net zo groot te 
worden als toen. Er zijn ondernemers die 
zich een uitstapje in de ruimte kunnen 
permitteren, omdat ze geen fatsoenlijke 
belasting betalen! Dat gebeurt er als je 
geen leiding geeft aan herordeningspro-
cessen. Wij sociaaldemocraten hebben de 
kans om te zorgen dat de digitale revolu-
tie geen permanent achtergestelde groep 
burgers creëert.’
Die kans moeten we nu pakken, zegt hij: 

‘Gelukkig is ook bij rechts het besef inge-
daald dat er een klimaatcrisis is. Maar de 
vraag hoe we die crisis kunnen oplossen, 
schept wel een tegenstelling tussen links 
en rechts. Wij moeten voorkomen dat 
de houding wordt als in de jaren ’80: als 
je de rijken maar genoeg laat verdienen, 
profiteert de hele samenleving ervan. Dat 
is toch niet helemaal waar gebleken, zeg 
ik met licht gevoel voor ironie.’ 

KWETSBAREN UIT DE WIND
‘Dus wil je de herverdeling vanaf het 
begin goed organiseren. Dat zijn simpele 
dingen als netjes je belasting betalen, 
ook de grootverdieners. En mensen laten 
bijdragen naar draagkracht. Kijk naar het 
klimaat: de uitstoot in het vervoer gaat 
verder omhoog en in de gebouwde om-
geving met maar de helft naar beneden 
van wat we zouden willen. Daar moet een 
tandje bij. Dat kan door een prijs op het 
verbruik te zetten. En wel zo dat groot-
verbruikers en producenten zuiniger aan 
gaan doen en duurzamere vormen van 
energie gaan zoeken. Mogelijk gaat de 
prijs voor de consument omhoog. Dan 

Tekst Erwin Buter | Foto Reuters/Yves Herman 

Sinds links én rechts tot de conclusie zijn gekomen dat we in 
een klimaatcrisis zitten, is de grote vraag hoe we de gevolgen 
van klimaatverandering rechtvaardig opvangen. Nu is de 
kans verschillen tussen rijk en arm aan te pakken, zegt Frans 
Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

is het aan de politiek om via herverde-
ling de kwetsbare mensen uit de wind 
te houden en de kosten op een eerlijke 
manier te verdelen. Die herverdeling zal 
vanaf het begin ingebakken moeten zijn 
in alles wat we doen in de hervorming van 
de samenleving.
Daarin zit een enorme uitdaging. De 
politiek is in het algemeen onzekerder ge-
worden omdat het electoraat in beweging 
is. Dat leidt ertoe dat de politiek steeds 
meer in korte termijn denken is vervallen; 
de enige horizon is de volgende verkie-
zingen. Terwijl we juist een perspectief 
willen schetsen voor 2030, 2050.’
Het woord verkiezingen is gevallen. In 
maart zijn die over de gemeenteraad, de 

vraag rijst hoe je ook daar meer aandacht 
krijgt voor het klimaat.
Frans: ‘Als je mensen mee wilt krijgen in 
ons klimaatbeleid moet je niet alleen de 
lange termijn resultaten beloven, maar 
ook op korte termijn positieve effecten 
laten zien. Dat kan juist op gemeente-
niveau! Samen met Michael Bloomberg 
ben ik voorzitter van de Global Covenant 
of Mayors. Het is inspirerend om te zien 
wat burgemeesters en wethouders bete-
kenen voor hun inwoners en doen tegen 
klimaatverandering.

LOKAAL AAN ZET
‘Een voorbeeld: een van de kleine voorde-
len van de eerste lockdown tijdens corona 
was dat de lucht in steden schoner was 
en er meer gefietst werd. Mensen willen 
nu vaker op de fiets, beter emissieloos 
openbaar vervoer in de stad en zelf tegels 
lichten om hun straat te vergroenen. Ik 
zie een mondiale beweging van inwo-
ners die hun bestuurders opjagen om 
ambitieuzer te zijn voor ons klimaat. 
Burgemees ters en wethouders kunnen 
daarin het voortouw nemen.

Onderzoeken laten zien dat mensen het 
klimaat het belangrijkste onderwerp 
vinden, nog meer dan corona. Ze eisen 
dat hun omgeving leefbaarder wordt. Dat 
moet onze burgemeesters en wethouders 
toch in staat stellen om met goede plan-
nen te komen? Kijk naar de grote steden: 
daar komen niet alleen alle problemen 
samen, maar worden ook de oplossingen 
bedacht. Dat toont de kracht van het 
wethouderssocialisme.’
Het gesprek eindigt waar het begon: bij 
kleinzoon Kees. ‘Ik ben nu zestig. Ik 
kom uit een generatie die heeft geleerd 
de vruchten te plukken van het werk van 
onze ouders en grootouders, die dit land 
na de Tweede Wereldoorlog hebben opge-
bouwd. Wij moeten nu zelf leren om bo-
men te planten, zodat ónze kinderen en 
kleinkinderen de vruchten plukken. Van-
daar die foto van Kees. We moeten weer 
leren iets te doen dat niet voor onszelf 
is. Je zult zien dat die onbaatzuchtigheid 
resultaat oplevert. Te veel mensen hebben 
nu niet het vertrouwen dat dat lukt en 
zullen er niet aan beginnen. Daarin zit de 
uitdaging voor de linkse politiek.’  

Vol ambitie 
voor klimaat

‘In 2050 is mijn 
kleinzoon Kees 
31 jaar. In wat 
voor wereld 
leeft hij dan?’

‘Samen kunnen we 
het tij nog keren’
Frans Timmermans is sinds 2014 vice
voorzitter van de Europese Commissie. Hij 
was in 2019 bij de Europese verkiezingen 
lijsttrekker voor de PvdA, die met zes 
zetels de grootste Nederlandse partij in het 
Europees Parlement werd. Frans keerde 
terug in de commissie als vicevoorzitter 
met onder meer klimaat in zijn portefeuille. 
Twee weken na zijn start in deze nieuwe 
rol presenteerde hij de Green Deal, 
plannen die de Europese Unie in 2050 
klimaatneutraal moeten maken.

Om de klimaatcrisis te beteugelen is 
Nederland het aan zijn stand verplicht om 
het voortouw te nemen, zegt de PvdA’er: 
‘Niet alleen vanwege zijn rijkdom en 
kennis. We zijn een land dat veroverd is op 
de zee, dus we hebben leren omgaan met 
veranderende natuurlijke omstandigheden 
en van het water onze bondgenoot weten 
te maken. Die les kunnen we delen met de 
rest van de wereld, waar landen vechten 
om en tegen het water. Het lijkt me een 
heel mooi streven dat we hierin een 
gidsland zijn. Nu ook rechts tot het besef 
is gekomen dat er een klimaatcrisis is, 
moeten we zo snel mogelijk aan de bak. 
We kunnen het tij nog keren.’
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PvdA hoodie met 
geborduurd logo en de 
naam van jouw afdeling. 

Deze stoere muts houdt 
jou warm tijdens de GR2022.

Warme voetjes tijdens
de campagne? Nu ook
een zwarte variant.

Hadden we al gezegd: 
weg met plastic? Deze 
variant hebben we ook!

Voor als je een state
ment wilt maken onder je 
pantalon.

Bij een warme muts past 
een dito jas. Zodat je goed 
zichtbaar bent.

Weg met die plastic 
tas! Doe je boodschappen 
in stijl.

Wil je iets anders 
dan de rozen van de 
bloemist? Neem dan deze 
zaadjes, goedkoper én beter 
voor de natuur. 

€ 39,-

€ 10,-

€ 7,50

€ 4,95

€ 7,50

€ 42,-

€ 4,95

€ 2,-PER 10 ZAKJES
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