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Kom ook op donderdag 28 maart!             

Wat vind jij van:                                                           
•	 de aanpak van de verkiezingen in 2014

•	 de politieke koers van de PvdA landelijk

•	 de ledendemocratie in de PvdA

•	 de actuele politiek van de PvdA-Hoorn

Datum:   donderdag 28 maart  2013
Tijd:        20.00 uur
Locatie:   Hotel ‘De Magneet’ , Kleine Oost 5, 1621GR Hoorn (tel. 0229-215021)

Bent u slecht ter been en heeft u geen vervoer ? Neem dan contact op met het secretariaat.
Wij proberen dan vervoer voor u te regelen.

?
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DE PvdA IN EEN MERKWAARDIG SPAGAAT

 “Sinds ongeveer 1980 vinden er in de wereld 
grote politieke en maatschappelijke veranderingen plaats.  
Gedreven door een dominante liberale ideologie is er 
in het Westen een meer op het Angelsaksische model 
gestoeld politiek-economisch model tot stand gekomen met 
meer markt en minder overheid. In dit model is de macht 
verschoven naar de financiële instellingen, zoals banken. 
Tegelijkertijd worden zowel de particuliere bedrijven als 
de (semi)publieke instellingen geleid door een nieuw type 
manager. Deze manager lijkt alleen gedreven te worden door 
efficiencyoverwegingen, waarvan de opbrengsten in de zakken 
van de aandeelhouders en in de eigen zakken verdwijnen. 
Tegelijkertijd wordt een groot aantal voorzieningen van de 
verzorgingsstaat afgeslankt of ontmanteld. In deze combinatie 
van casinokapitalisme en gebureaucratiseerde giga-
instellingen hebben de burgers het gevoel de greep op het 
eigen leven kwijt te raken. Zij raken vervreemd van de politiek 
(en de politiek van hen) en trekken zich ontevreden terug in 
het eigen domein.

 

 Op deze ontwikkelingen lijkt de politiek geen 
antwoord te kunnen vinden. Ook de PvdA niet. Om in deze 
leemte te voorzien is de WBS het project ‘Van waarde’ 
gestart, waarin een poging wordt gedaan om de waarden 
en denkbeelden van de sociaaldemocratie te herijken 
voor de 21ste eeuw. Daartoe is een tweetal projecten 
opgezet. In een vijftal speciale nummers van S & D hebben 
specialisten op een veelheid van terreinen een analyse 
gemaakt van de wijze waarop de hierboven geschetste 
ontwikkelingen in de economie en daarbuiten doorwerkten op 
vier belangrijke thema’s van de sociaaldemocratie, namelijk 
bestaanszekerheid, zinvol werk, verheffing en binding. 

 Daarnaast is een groot aantal gesprekken gevoerd 
met mensen, dwars door Nederland en dwars door de 
beroepsgroepen. Deze interviews zijn bijeengebracht in de 
bundel Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijkse 
leven. Deze twee onderzoekslijnen zijn vervolgens 
bijeengebracht in een essay, Van Waarde, geschreven door 
de directeur van de WBS, Monika Sie Dhian Ho. Op basis van 
dit Essay heeft het Partijbestuur vervolgens een Resolutie 
geschreven, Over wat van waarde is, die op het komende 
congres van de PvdA zal woren behandeld.

 

 Het Essay en ook de Resolutie zet zich duidelijk 
af tegen het financieel kapitalisme en het daarbij horende 
doorgeschoten individualisme. Mensen hebben recht op 
een behoorlijk levensniveau en sociale veiligheid. Men moet 
zich kunnen ontplooien op het werk, buiten het werk en via 

het werk. Je moet de kans krijgen het beste van je leven te 
maken en sociale relaties aan te gaan die het leven mogelijk 
en aangenaam maken. Om dat mogelijk te maken moeten 
we streven naar een gereguleerde markteconomie, waarin 
de invloedssfeer van geld en markt beperkt is en de risico’s 
van de concurrentie niet eenzijdig worden afgewenteld op 
de werkenden. Het bedrijf moet meer als een gemeenschap 
functioneren. In lijn daarmee wordt op het sociaal-culturele 
vlak gebroken met het individualisme als geloof. Benadrukt 
wordt dat de samenleving gezien moet worden als een 
gemeenschap met een gedeelde toekomst. Wat telt is 
samenwerking en solidariteit. Daartoe hebben we goede 
voorzieningen nodig, maar ook ruim baan voor mensen 
om medemenselijkheid te betrachten. In het kort: sociaal-
economisch moeten we naar links, sociaal-cultureel naar 
binding en politiek naar versterking van de zeggenschap.

 

 Ik moet zeggen dat ik blij ben met de Resolutie. Ik 
heb me al jaren zeer onbehaaglijk gevoeld bij de koers van 
de PvdA in Paars en de jaren daarna, waarbij de PvdA det 
sociaalliberale gedachtegang omarmde met zijn nadruk op 
het individu en zijn ruim baan voor het bedrijfsleven. Ik deel 
de uitgangspunten van de Resolutie, waarin het financieel 
kapitalisme wordt bekritiseerd en waarin ‘ons’ meer wordt 
benadrukt dan ‘ik’.

 

 Dat wil niet zeggen dat er geen kritische 
kanttekeningen te plaatsen zijn bij de Resolutie. In de 
eerste plaats blinkt de Resolutie niet uit in concrete 
beleidsmaatregelen. Op de suggestie na om de 
Investeringspoot van een bank af te splitsen van de 
Zakenbank, worden er geen concrete suggesties gedaan 
voor hervormingen van het economisch systeem. Dat 
betekent dat de Resolutie meer een denkrichting aangeeft 
dan dat het een politiek pamflet is. In de tweede plaats is de 
Resolutie soms in tegenspraak met zichzelf. Zo wordt aan 
de ene kant een pleidooi gehouden voor meer mantelzorg in 
bijvoorbeeld de bejaardenzorg en wordt aan de andere kant 
met instemming gememoreerd dat in Nederland niet alleen 
de mannen maar ook steeds meer de vrouwen buitenshuis 
werken. Wanneer word je dan geacht tijd te vinden voor die 
mantelzorg? Het is al moeilijk genoeg om de kinderen die van 
school komen thuis op te vangen. In de derde plaats staat 
een aantal suggesties in de Resolutie haaks op bepaalde 
maatregelen van Rutte II. Zo wordt er in de Resolutie een 
hartstochtelijk pleidooi gehouden om in tijden van recessie 
niet te bezuinigen terwijl dit wel gebeurt bij het huidige 
kabinet. Dit betekent dat de PvdA zich in de komende tijd in 
een merkwaardige spagaat zal bevinden. 
Ik ben benieuwd hoe de partij hiermee de komende jaren zal 
omgaan”.

 ‘VAN WAARDE’

Column door Ruud Knaack

 ONTEVREDENHEID

 ‘VOORUIT’

 MEDEMENSELIJKHEID

 DENKRICHTING

 ONBEHAAGLIJK
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Links en rechts
“En weer is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de 
politieke voorkeur van mensen te voorspellen is aan de hand van 
hun hersenen. Wat blijkt? Is je politieke voorkeur links, dan ga 
je op een heel andere manier om met het nemen van riskante 
beslissingen, dan wanneer je politieke voorkeur bij rechts partijen 
ligt. Dat blijkt uit recent onderzoek van de University of Exeter, en 
de University of California San Diego.

Angst 
In een experiment werden proefpersonen gevraagd een gokspel 
te spelen. Tijdens dit spel hadden de linkse proefpersonen veel 
meer activiteit in het deel van hun hersenen dat het sociaal- en 
zelfbewustzijn regelt. De hersenen van rechtse proefpersonen 
vertoonden juist meer activiteit in het deel van de hersenen dat 
betrokken is bij het vecht- en vluchtsysteem (amygdala). Deze 
resultaten sluiten aan bij het onderzoek van Victor Lamme die in 
2010 stelde dat mensen met een grote amygdala sneller angstig 
zijn en daardoor eerder voor een rechtse partij kiezen, terwijl linke 
kiezers angstige gevoelens beter kunnen onderdrukken.

Voorspellen
Het verschil in gebruik van de hersenen tussen linke en rechtse 
proefpersonen was zo duidelijk, dat dit de politieke voorkeur nog 
beter voorspelde dan het stemgedrag van de ouders van de 
proefpersonen. Ter illustratie: de politieke voorkeur van de ouders 
voorspelde in 69,5% van de gevallen de politieke voorkeur van de 
proefpersoon, terwijl de hersenactiviteit tijdens het gokspel dit in 
bijna 83% voorspelde. Dat is toch wel opvallend.

Crisis
Zou de economische crisis en de onzekerheden en angst die dat 
met zich meebrengen er nu voor zorgen dat er meer mensen op 
een rechtse partij stemmen? In de praktijk lijken niet de rechtse 
partijen, maar de partijen die “oude zekerheden” bieden, zoals de 
SP en de PVV, populair. Wat moet de PvdA tegenover de angst 
zetten? Veranderingen en onzekerheden lijken onvermijdelijk, 
maar waar het om gaat is hoe we hiermee omgaan. 

Perspectief
Juist als we in 
staat zijn om 
perspectief 
te bieden, 
dan hoeft de 
angst niet te 
regeren. Want 
ook als je de 
50 gepasseerd 
bent, wil je het 
perspectief 
dat je nog 
meetelt op de 
arbeidsmarkt. 
Als je zonder 
baan komt te 
zitten, dan wil je 
het perspectief 
dat je kinderen 
nog steeds lid 
kunnen zijn van de voetbalvereniging. Wat te denken van het 
perspectief dat roekeloze bankdirecteuren aangepakt worden. 
Het perspectief dat je als homo hand in hand over straat kan en 
het perspectief dat als je voornaam Mohammed is, je ook een 
stageplaats kan vinden. We zijn er nog niet, er is nog veel werk te 
doen, maar het is mijn overtuiging dat daar onze kracht ligt.

Vraag
Iets waar het onderzoek overigens niets over zegt is de vraag 
waarom mensen van politieke voorkeur wijzigen. Heeft dit wellicht 
ook te maken heeft met een veranderende manier van kijken 
naar risico’s? De huidige fractievoorzitter van de VVD in Hoorn 
was vroeger PvdA raadslid, de VVD wethouder komt uit een 
PvdA familie. Misschien een interessant vraag om ook eens aan 
hem voor te leggen…”. 

Judith de Jong
fractievoorzitter PvdA-Hoorn

tel. 0229-273293, judith.dejong@planet.nl

Van de fractievoorzitter

De andere kant van Judith de Jong
We kennen Judith als politica. Fractievoorzitter met grote 
dossierkennis en duidelijke meningen. Een politiek dier dat niet op 
haar mondje is gevallen en niet terugdeinst voor uitspraken in de 
raad waar coalitiepartijen niet altijd onverdeeld blij mee zijn. Judith 
staat haar mannetje in de raad. Maar ze is meer dan politica. Ze 
heeft nog andere kwaliteiten die door het werk in raad en partij 
ondergesneeuwd kunnen raken. Tijd dus om te ontdekken wat 
er nog meer aan talenten, eigenschappen of hartstochten in haar 
schuilen. Is er meer dan politiek in haar leven? 
Nou en of!
 Vriend:  David
•	 Werk:		 bestuursadviseur	provincie	Flevoland.	
•	 Muziek:		 Afgestudeerd	aan	het	conservatorium.	Speelt		 	

	 prachtig	viool.	Geeft	daar	ook	les	is.	Speelt	af		 	 	
 en toe muziek met vrienden. Goed om eens met iets heel
 anders bezig te zijn. Luistert ook graag naar muziek:
	 o.a.	Bach,	Tsjaikovski,	Fado	(Cristina	Branco),	soundtracks
	 filmmuziek	(Wizard	of	Oz,	Les	Intouchables),	Burt	
	 Bacharach,	Carel	Kraayenhof.
•	 Boeken:	Goed	gevulde	boekenkast!	(J.Safran	Foer:	
	 Extreem	luid	&ongelooflijk	dichtbij	rood)
•	 	Zeilen:	Bootje	Vesper	(Bondgirl).	Wel	eens	een	nachtje
 weg. Mobieltje mee (niet altijd aan).
•	 Poezen:	Sophie,	onbevreesd	knuffelbeest	en	Zorro,	die
 eerst de mens uit de stoel kijkt.
•	 Twee	cavia’s.

verzameld	door	Sjaak	Grosthuizen
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In	elke	uitgave	van	ons	clubblad	vertel	ik	u	het een en ander over mijn ervaringen in het provinciale bestuur. Uiteraard ga ik u niet lastig vallen met wetenswaardigheden uit	‘t	Gooi	of	problemen	die	spelen	op	Texel, hoe interessant dan ook.  Een (in)directe	link	met	Westfriesland		moet	er	toch minstens zijn om uw aandacht vast te houden. Daarnaast wijs ik u ook op mijn maandelijkse, ietwat beschouwende column	in	het	weekblad	Zondag.

BERICHT	UIT	DE	PROVINCIE	NOORD-HOLLAND

Samenvoeging provincies
“Noord-Holland kan zich in de komende jaren uitstekend redden als zelfstandige 
provincie. Dat is de mening van commissaris van de Koningin, Johan Remkes. 
Hij gaat daarmee in op de voorgenomen samenvoeging van Noord-Holland met 
Flevoland en Utrecht. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties moet met een betere onderbouwing van zijn plannen komen 
om meer enthousiasme van de provincie Noord-Holland te krijgen, aldus de 
commissaris. De kritiek van Remkes kan misschien wel tot op zekere hoogte terecht 
zijn, maar heeft hij zelf niet in zijn ministersperiode zijn tanden stuk gebeten op een verkaveling 
van het politieke landschap? Dan doet nu zijn houding nogal goedkoop aan. Vooralsnog blijft de overheersende 
gedachte in de drie provincies dat de argumenten onvoldoende overtuigend zijn. Verschillende politieke partijen 
pleiten voor een referendum, zeker in de provincies Flevoland en Utrecht. Juist uit de laatste twee provincies komt 
de meeste weerstand. Heel recent gaf partijgenoot gedeputeerde Marc Witteman van Flevoland aan dat “er strijd 
geleverd moest worden tegen Ronald Plasterk”. Ik vind het nogal storend om op die wijze binnen de eigen club 
oppositie te voeren. Binnen onze eigen provinciale PvdA-fractie staan de neuzen ook nog niet allemaal dezelfde 
richting uit. Daarom heeft het gewest Noord-Holland een gewestelijke vergadering uitgeschreven op zaterdag16 
maart om in het Teylersmuseum te Haarlem samen met Ronald Plasterk, Jacques Wallage en Eberhart van der 
Laan (ovb) te discussiëren over de voor- en nadelen van een samenvoeging van de drie provincies. Ook het 
streven naar gemeenten van tenminste 100.000 inwoners zal uitgebreid aan de orde komen. 

Westfrisiaweg/N23
Velen van u hebben inmiddels begrepen dat de Haagse bezuinigingsronde ook z’n weerslag heeft gekregen bij 
de financiering van de Westfrisiaweg/N23. Aanvankelijk lag er een toezegging van het Rijk van 46,6 miljoen van 
de totale kosten die begroot zijn op ongeveer 420 miljoen euro. De provincie Noord-Holland draagt het grootste 
deel bij, namelijk zo’n kleine 300 miljoen. De regering heeft besloten circa 20% van het toegezegde bedrag terug 
te nemen en het te gebruiken ter ontlasting van haar eigen begroting. Daarmee lopen de kosten voor de provincie 
op, omdat die zich al eerder garant heeft gesteld voor de ontbrekende gelden. Gedeputeerde Elisabeth Post 
wil kost wat kost de N23 in de gepresenteerde en afgesproken vorm realiseren. Veel politici van de betrokken 
gemeenten denken hier hetzelfde over. Maar de grote vraag is nog of de bijdrages van de gemeenten overeind 
blijven, nu allerlei bouwprojecten op industrieterreinen stagneren. Het is nog steeds de grote vraag of het 
industrieterrein Distriport in de gemeente Koggenland gerealiseerd gaat worden. Percentages van de verkochte 
bouwgronden zouden inkomsten moeten genereren. Als inkomsten vanuit de gemeenten opdrogen, is het nog 
maar de vraag of de Westfrisiaweg in zijn volledigheid aangelegd wordt. In de loop van dit jaar zal daar meer 
duidelijkheid over komen.  

Pact van Westfriesland
Zeven Westfriese gemeenten hebben een samenwerkingsverband gerealiseerd met de intentie om met 
ondersteuning van de provincie de regio versterken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, werken, onderwijs 
en vrije tijd. De Westfriese gemeenten werken al langer samen op tientallen dossiers. En die samenwerking 
wordt steeds hechter en omvangrijker. Het betreft de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 
Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Stevenen we zo af op de door het bedrijfsleven, maar ook door 
verschillende anderen, zo gewenste gemeente Westfriesland? Is dit de tussenfase?”

ZIE
www.pvdahoorn.nl

Begin	dit	jaar	werden	we	verrast	dat	raadslid	Piet	Bruijns	
genomineerd	was	voor	de	Rode	Kanjer	2012	van	de	PvdA	in	
de	Provincie	Noord	Holland	Ik	was	verrast.	Als	je................	

Lees meer op onze site: 
www.pvdahoorn.nl

Piet Bruins grijpt naast ‘Rode Kanjer’prijs
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Geboren en getogen Horinees
Richard is een geboren en getogen 
Horinees. Hij is geboren aan de 
Italiaanse	Zeedijk	en	groeide	op	in	
de	Jan	van	Goyenstraat.	Nu	woont	
hij in Koperslager. Ook zijn ouders en 
grootouders	komen	uit	Hoorn.	Zijn	opa	
werkte eerst in de kaas en later als 
gevangenisbewaarder in de Krententuin. 
Zijn		andere	opa	was	eigenaar	van	
de	sigarenfabriek	“Bernardo”	aan	de	
Dubbele Buurt. Dat Richard veel op 
heeft	met	het	historisch	erfgoed	in	
Hoorn	is	logisch,	want	zijn	vader	heeft	
als timmerman vele gebouwen in Hoorn 
gerestaureerd en onderhouden.
Richard groeide op langs de waterkant. 
Hij maakte daar hutten en bouwde 
vlotten. En speelde net zoals veel 
kinderen uit Hoorn op de bult.
Via	MAVO,	HAVO	en	HTS	voor	de	confectie	industrie	
belandde	Richard	als	inkoper	bij	C&A.	Die	functie	hield	
hem  23 jaar druk bezig en bracht hem op allerlei plaatsen 
in	de	Wereld.	Vooral	de	confectieproducerende	landen	
als	China	en	India	bezocht	hij	vaak.	Toch	kwam	hij	steeds	
weer	terug	naar	Hoorn,	naar	zoals	hij	zelf	zegt:	“Het	
mooiste	stadje	van	de	wereld”.	

Wat doet Richard zoal?
Tijdens	ons	gesprek	blijkt	dat	Richard	al	heel	wat	heeft	
gedaan	in	Hoorn.	Zoals	hij	zegt:	“Ik	ben	een	fervent	zeiler	
en	actief		lid	van		watersportvereninging	Hoorn	(WSV	
Hoorn). Elke maandag help ik bij het onderhoud van de 
jachthaven	en	bij	zeilwedstrijden	begeleid	ik	start	en	finish.	
Ik	heb	iets	met	water,	daarom	ben	ik	actief	betrokken	bij	de	
Stichting	het	Blauwe	Hart.	Samen	met	Flos	Fleischer	werk	
ik	aan	een	duidelijke	merkfilosofie	van	de	stichting.	Dat	doe	
ik	ook	voor		Theater	Het	Pakhuis	“.
“In	het	verleden	zette	ik	me	actief	in	tegen	controversiële	
plannen	voor	Hoorn.	Zo	konden	de	plannen	voor	
hoogbouw op het Visserseiland, de voorgestelde 
megafusie	van	de	middelbare	scholen	en	het	extra	
vliegtuiglawaai	door	de	Polderbaan	op	mijn	aandacht	

rekenen.	Tegen	die	plannen	heb	ik	actief	
actie gevoerd, soms samen met Ed 
Wagemaker”.

Speciale aandacht voor water.
“De	haven	en	kustlijn	van	Hoorn	houden	
mij	al	van	kinds	af	bezig.	Voor	de	
nieuwe	jachthaven	bij	de	Schelphoek	
heb	ik	destijds	een	alternatief	plan	
ingediend. Ook de huidige Havenvisie 
en ontwikkelingen van de kustlijn 
hebben	mijn	belangstelling.		Zoals	velen	
vind ik ook dat de ‘witte vloot’ het oude 
havenbeeld niet teveel mag verstoren.  
Als	er	een	andere	ligplaats	gevonden	
kan worden, die ook de economische 
voordelen van de ‘witte vloot’ meeneemt, 
is dat mij zeer welkom. Daarvoor heb ik 
diverse	ideeën”.	Richard:	“Ik	wil	graag	
een levendige haven met voldoende 

bezoekers, ook vanuit de buitenwijken van Hoorn. 
Veel  ex-binnenstadbewoners die nu in de buitenwijken 
wonen komen nog graag naar de binnenstad,  haven en 
Julianapark.	Het	is	volgens	mij	dan	ook	vreemd	dat	die	
stem wat minder  hard doorklinkt in Havenvisies, kustlijn 
visies	en	andere	plannen	met	de	binnenstad	“.	
 
Actief in de PvdA 
“Ik	geloof	in	bijdragen	aan	de	meningsvorming	‘van	
onder	af’.		Daarom	neem	ik	deel		aan	de	provinciale	
klankbordgroep Milieu en Duurzame Energie van de 
PvdA	en	ben	ik	actief	fractievolger.	Ook	help	ik	bij	het	
organiseren	van	bijeenkomsten,	het	folderen	en	de	
verkiezingskraam.	De	PvdA	is	voor	mij	een	logische	keuze.	
Het sociale gedachtengoed en het uitgangspunt van gelijke 
kansen	zitten	in	mijn	genen”.	

Toekomstig PvdA raadslid?
Gevraagd	naar	Richards	drijfveer?	Eigenlijk	vrij	eenvoudig:	
“Iets	betekenen	voor	Hoorn”.		“Ik	zou	het	mooi	vinden	
als	de	PvdA	leden	en	kiezers	mij	die	kans	geven	via	een	
toekomstig	raadslidmaatschap”.

Jan	Kollen

Richard de Rooij is al enige tijd actief binnen de 
PvdA-Hoorn. Waarom doet hij dat, wat is zijn 

achtergrond en wat wil hij bereiken? 

Richard de Rooij 
Wat	beweegt	en	wat	doet	een	actief	lid?
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Rob van Vuure maakte het landelijke verkiezingsmagazine van de PvdA. Het werd nu eens niet een 
blad waarin zoveel mogelijk PvdA-standpunten werden gepropt en waarvoor elk gedrukt woord was 
gewogen door zuiveren in de sociaaldemocratische leer. Het werd een prettig leesbaar blad met op 
de voorpagina weliswaar een foto van lijsttrekker Diederik Samsom, maar in gezelschap van Frank 
Evenblij en beiden met een pingpongbatje in de hand. In het blad het verbale pingpongspel tussen 
Diederik en Frank. Verder in het blad allerlei artikelen die je niet in een verkiezingsblad zou vermoe-
den en dus prettiger te lezen.

Rob van Vuure: de Hoornse bladendokter en de PvdA. 

Hoe is dat zo gekomen? 
Rob	heeft	als	uitermate	ervaren	bladenman	op	zijn	palmares	
onder	andere	hoofdredacteurschappen	van	twaalf	bekende	lan-
delijke	tijdschriften	zoals	Libelle,	Viva	en	ja,	zelfs	de	Playboy.	Met	
recht	tooide	men	hem	met	de	acroniem(letterwoord)	BLDNDKTR	
voor bladendokter. 

Het kan beter
Al	zeker	tien	jaar	geleden	vroeg	hij	zich	af	wie	nou	eigenlijk	ver-
kiezingsprogramma’s lazen. Hij meende dat het allemaal leuker 
en leesbaarder gemaakt kon worden en niettemin duidelijk maken 
wat	je	boodschap	is.	Vanuit	uitgeverij	Sanoma	kon	hij	verder	aan	
het idee sleutelen. Tien jaar geleden vond geen enkele partij 
dat	dit	idee	moest	of	kon	worden	opgepikt.	Vlak	voor	de	laat-
ste	verkiezingen	werd	in	de	Volkskrant	middels	een	fors	artikel	
aandacht hieraan gegeven. Kort daarna werd Rob gebeld door 
de	PvdA,	die	het	een	heel	bruikbaar	concept	vond.	Rob	liet	weten	
hier graag mee aan de slag te gaan en twee dagen laten belden 
zowel	Diederik	Samsom	als	de	PvdA-campagneleider	Rob	op	om	
snel spijkers met koppen te slaan. De partij leverde de speerpun-
ten aan en Rob gebruikte zijn expertise als bladenmaker. 

Het PvdA-magazine 
De samenwerking werd als prettig ervaren. Geen enkel voorstel 
van	Rob	werd	afgewezen.	De	bladenmaker	vond	in	zijn	netwerk	
en bij de redactie van het partijblad Rood de juiste partners, 
waarmee	hij	in	vier	weken	tijd	het	full	colour	verkiezingsmagazine	
in	elkaar	kon	zetten.	De	reacties	van	de	lezers	(zeg	potentiële	
kiezers)	waren	enthousiast.	Het	was	een	populair	tijdschrift	voor	
een zeer brede doelgroep. Voor- en tegenstanders kwamen aan 
het woord. Human interest bij diverse kandidaten. Een speels 
interview met de lijsttrekker. Hij werd neergezet als een aardige 
man,	een	gezinsmens	met	veel	humor.	In	het	blad	duidelijk	her-
kenbare zaken en nieuwsgierigheid prikkelende artikelen. Verder 
veel korte herkenbare quotes van willekeurige mensen.

Doelgroep
Rob van Vuure huldigt het standpunt dat als je een blad moet ma-
ken	daarbij	de	doelgroep	centraal	moet	staat.	Als	je	de	doelgroep	
kent, dan weet je ook wat zij willen lezen. Een verkiezingsblad 
voor	de	PvdA,	waarbij	je	niet	mikt	op	de	hardcore	politici,	maar	
je	juist	richt	op	de	zwevende	kiezer.	De	oplage	van	het	full	colour	
PvdA-magazine	bedroeg	400.000	stuks.	Rob	kent	als	geen	ander	

lees verder op volgende pagina



7                                                               Nederland sterker & socialer 

de	PvdA-stemmers.	Hij	komt	uit	een	PvdA-nest	–	zijn	vader	was	
ooit	afdelingsvoorzitter	-	en	hij	voelt	zich	nog	steeds	thuis	bij	de	
PvdA.	Natuurlijk	staat	de	vraag	in	hoeverre	dit	blad	medebepa-
lend is geweest bij het terugwinnen van veel als bijna verloren 
beschouwde zetels. Breed wordt de overtuiging gesteund dat dit 
blad	veel	beter	gelezen	is	dan	de	verkiezingsfolders	en	-bladen	
die vaak in grote hoeveelheden over ons worden uitgestort.

De Prospect
Het	afdelingsblad	Prospect	komt	op	tafel.	Wij	zijn	benieuwd	wat	
Rob	daarvan	vindt.	Hij	maakt	ons	direct	duidelijk	dat	de	Prospect	
niet het blad zal zijn dat direct door mensen zal worden gepakt 
die	geen	lid	zijn	van	de	PvdA.	Dat	zal	ook	niet	de	bedoeling	zijn,	
veronderstelt	hij.	Wij	ontlokken	Rob	aan	het	eind	van	ons	gesprek	
zijn toezegging eens te willen meedenken over publicaties die de 
Hoornse	PvdA-afdeling	uit	wil	brengen.	Wij	menen	dat	dit	iets	is	
wat we zeker dienen te overwegen! 

Rob	van	Vuure	staat	wekelijks	met	een	column	in	het	Noordhol-
lands	Dagblad	en	de	Volkskrant.	Wij	kregen	zijn	nieuwste	boek	
‘Pas	op,	u	wordt	verleid!’	mee	met	verhalen	van	de	BLDNDKTR.	
Wij	beloven	nederig	zijn	lessen	op	het	gebied	van	bladenmaken	
ter harte te nemen. U bent dus gewaarschuwd!

Steven	van	der		Waart

In Hoorn zijn er nog 47 mensen gesubsidieerd 
aan het werk. De jaarlijkse kosten hiervan voor 
de gemeente Hoorn zijn 1,2 miljoen euro. Door 
kortingen vanuit het Rijk op het Participatiebudget 
was het college van B en W van plan om deze 
regeling stop te zetten. Het college vond voor dertig 
ID-medewerkers al een oplossing. Voor zeventien 
mensen dreigde ontslag per 1 augustus 2013.
 
De	Partij	van	de	Arbeid	vond	het	niet	acceptabel	om	17	ID’ers	niet	
langer te helpen om aan het werk te blijven. Daarom hebben wij een 
amendement ingediend waarin wordt geregeld dat wij deze groep 
blijven bijstaan totdat ze een reguliere baan kunnen vinden.
Tijdens de behandeling van ons voorstel bleek dat het aantal 
voor -en tegenstanders van het amendement gelijk was. De 
raad	heeft	vervolges	twee	raadsleden	namens	de	coalitie	en	de	
oppositiepartijen gevraagd om met een gedragen voorstel voor de 
raad te komen.

Ik heb met collega Wim van Hilten van de VVD aan 
een sociaal voorstel gewerkt.

Het	voorstel	richt	zich	op	de	17	ID’ers.	9	mensen	die	in	het	onderwijs	
werken blijven nog voor drie jaar hun baan behouden. De scholen 
zegden toe mee te willen betalen aan de loonkosten. De rest van de 
IDers	hebben	recht	op	drie	jaar	WW-uitkering.	Daarnaast		krijgen	zij	
een	toeslag	van	het	UWV,	zodat	zij	niet	onder	het	bestaansminimum	
komen. Deze toeslag wordt vanuit de gemeente betaald.  

De	raad	heeft	op	2	oktober	unaniem	ingestemd	met	dit	voorstel	dat	
door de hele raad is opgesteld. 

Kholoud	Chaban	Al	Mobayed 

De toekomst van de 
ID’ers in Hoorn

De PvdA-Hoorn zoekt altijd vrijwilligers die ons 
willen helpen bij korte klussen. Nu, en zeker 
straks in de verkiezingscampagne. 

Heb	je	interesse?	Of	ken	je	iemand	die	belangstelling	heeft?
Neem	dan	contact	op	met	Dolf	van	Dijk,	voorzitter	

afdelingsbestuur:	0229-244435	of	dvdijk@xs4all.nl 

Je wilt geen raadslid zijn,                                           
maar wel actief worden.
.

?
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Katholiek
Toon komt uit een streng katholiek 
gezin met een hoog ontwikkeld 
rechtvaardigheidsgevoel. Het sociale 
gevoel	en	het	katholicisme	kreeg	zelfs	
gestalte	toen	hij	in	Nijmegen	als	dirigent	
van een kerkelijk jongerenkoor de 
jeugd weer in de kerk wist te krijgen. 
Hij werkte aan een nieuw elan voor 
de kerk. Vernieuwing in plaats van 
verstokte rituelen waarvan de betekenis 
steeds onduidelijker werd. Hij haalde 
er met zijn koor de middenpagina 
van	Paris	Match	mee!	Stel	je	voor:	de	
opvoering	van	Jesus	Christ	Superstar	
op het altaar. Daar hield het toen een 
beetje mee op. De klok moest weer wat 
terug en het werd tijd voor Toon eens 
een	fatsoenlijke	baan	te	vinden.	

Sociale academie
Als	opbouwwerker	in	een	saneringsbuurt	
zag	hij	hoe	de	SP	opkwam	dankzij	hun	
aanpak. De politiek kreeg hem in de 
greep.	Hij	werd	raadslid	voor	de	PvdA.	
Toon verhuisde naar Tiel, waar hij 
coördinator regionaal jeugdwerk werd en 
hij werd 2e secretaris van de provinciale 
PvdA.	Zijn	vrouw	zit	12	jaar	voor	de	
PvdA		in	de	Tielse	raad.	Daarna	kreeg	
hij in Den Bosch de kans  als docent 
aan de sociale academie te vertellen 
hoe je de zaken diende aan te pakken.  
Toon	deed	commerciële	ervaring	op	
toen hij met anderen een coöperatieve 
onderneming opstartte. Dat ging helaas 
niet zoals gehoopt en met een ervaring 
rijker en een eigen huis armer kwam hij 
in Hoorn terecht. 

Hoorn is Tiel niet
In	Hoorn	zag	hij	dat	het	opbouwwerk	
iets anders was georganiseerd dan 
hij vanuit zijn Bosche ervaring wilde 
meenemen.	Dat	betrof	met	name	
het inzicht dat men vruchtbaarder 
kon	werken	aan	het	faciliteren	van	
activiteiten vanuit de bevolking dan het 
zelf	organiseren	van	allerlei	activiteiten.	
Het is belangrijk aan te sluiten bij wat 
de	mensen	in	een	wijk	zelf	willen	doen.	
‘Je	kunt	ze	niet	laten	tennissen	als	ze	
willen zingen.’ 

Stadsfeesten
Toon verhaalt enthousiast over de 
zaken waarbij hij betrokken raakte. Hij 
benadrukt dat die niet allemaal zijn 
verdiensten	zijn	geweest.	Zo	noemt	hij	
onder andere een activiteit zoals een 
millenniumfeest	dat	daarna	uitmondde	
in	de	jaarlijkse	stadsfeesten.	Zijn	
activiteiten	betroffen	opbouwwerk	in	
De	Grote	Waal,	de	Havenconcerten,	
de	avond	van	de	Nightclub	en	plannen	
voor het Oostereiland. Hij krijgt in 2002 
de	Hoornse	Kunst-	en	Cultuurprijs.

Oostereiland
Toon	kwam	voor	de	PvdA	in	
de gemeenteraad.	Aanvankelijk	
als vervanger voor Hatice Kaplan, 
die zich terugtrok. Tot zijn grote 
vreugde kwamen de plannen voor 
het Oostereiland op een prominente 
plek bij de coalitiebesprekingen. Met 
genoegen zag Toon de plannen voor 

het	Oostereiland	vorm	krijgen.	Het	raadswerk	heeft	hij	altijd	met	
veel plezier gedaan.

Fons Jansen had ooit een conference over stemmen en beroepen. 
Hij liet horen wat wel en wat niet bij elkaar paste. De humor van dat 
verhaal zat vooral in het bevestigen van het beeld. Zoiets zie ik ook 
een beetje bij Toon van de Wijdeven. Wanneer je hem ziet geloof je 

direct dat hij jarenlang gewerkt heeft als opbouwwerker. Als iemand 
met de opleiding aan een sociale academie aan het einde van de 

60er jaren. Daar is natuurlijk niks mis mee, want deze mensen zijn 
onmisbaar geweest in het betrekken van de gewone burger bij de 

wereld waarin geleefd wordt. 

Toon van de Wijdeven 
initiatiefrijk	oud-PvdA-raadslid 

lees verder op volgende pagina

In 1974 bericht Winssenaar 
Sijmen Versluijs aan het 
districtsbestuur dat “de 

slapende afdeling Beuningen 
is omgedoopt in de afdeling 

Beuningen-Ewijk”. De 
gemeenteraadsfractie omvat 

na de verkiezingen van 74 twee 
leden: Toon van de Wijdeven uit 
Weurt en Kees Veringmeier uit 

Beuningen. 
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Waarom  ben 
je lid van de 
PvdA gewor-
den?
“Ik ben al sinds 
de middelbare 
school geïnteres-
seerd geweest 
in politiek. Het 
begon met de 
Amerikaanse 
verkiezingen in 
2008. Ik ging 
toen samen met 
een vriendin tot 
laat in de nacht 
de verkiezingen 
kijken. Ik was 
toen zo blij dat 
Obama had ge-
wonnen. In 2010 
mocht ik voor het 
eerst landelijk 
stemmen. En mijn keus ging uit naar de PvdA. Een vriendin van 
mij Laura Jak was al langer lid van de PvdA. Ze had mij al veel 
verteld over de activiteiten van de de jonge socialisten en de 
campagne van Albayrak met de verkiezing in 2012. Ik vond dit 
indrukwekkend. Uiteindelijk ben ik lid geworden”.  

Wat is je achtergrond?
“Ik ben geboren in Somalië. Samen met mijn moeder en broer 
zijn wij uit Somalië gevlucht in 1994. We zijn toen in Avenhorn 
terecht gekomen. Ik heb hier een mooie tijd gehad en woon nu 

in Hoorn. Ik heb 
mijn havodiplo-
ma behaald aan 
het Copernicus”. 

Merk je iets 
van de be-
zuinigingen 
en de eco-
nomische 
crises? 
“Ik studeer nu 
Maatschap-
pelijk Werk en 
dienstverlening 
aan het Inhol-
land College in 
Amsterdam en 
ga volgend jaar, 
als alles volgens 
plan verloopt, 
beginnen met 
Europese Stu-

dies aan Universiteit van Amsterdam. Later wil ik graag voor een 
internationale instelling werken die voor minderheden opkomt”. 

Heb je ambities in de politiek? 
“Vorig jaar kregen mensen in mijn klas te maken met de langstu-
deerboete. Hier ben ik toen van behoorlijk van geschrokken. Het 
leek mij lastig te combineren met nog een andere opleiding, die ik 
wil doen. Dit is uiteindelijk gelukkig komen te vervallen. Nu gaat 
er een sociaal leenstelsel komen”. 

Steven	de	Waart

In de Prospect besteden we elke uitgave aandacht aan mensen 
die recent lid zijn geworden van onze PvdA. 

In	deze	aflevering	komt	Siman	Abdi	aan	het	woord.	
Ze is 21 jaar en vanaf 1 november 2012 lid.    

Toon van de Wijdeven (2002)
De jury heeft hem uit vijftien genomineerden tot 
prijswinnaar gekozen vanwege zijn inzet bij het 
ontplooien van initiatieven voor onder meer de 
Nightclub Onder de Boompjes en de Hoornse 

Stadsfeesten. Bij de stadsfeesten trad hij op als 
mede-initiator.

Siman Abdi  
een	jong	en	veelbelovend	nieuw	PvdA-lid	in	Hoorn 

Goed bier
Nu	is	het	aan	anderen	om	daar	invulling	aan	te	geven	en	
Toon	voelt	niet	de	behoefte	hen	daarbij	voor	de	voeten	
te lopen. Hij geniet van zijn pensioen en zijn tijd wordt nu 
voor	een	flink	deel	gevuld	met	aandacht	voor	de	kinderen	
en kleinkinderen. Toon is altijd te vinden voor een goed 
gesprek	‘en	een	fles	goed	bier.	‘	Als	lid	van	de	vrijmetselarij	
komt	hij	wat	het	eerste	betreft	goed	aan	zijn	trekken.	Ik	
dank	Toon	voor	het	goede	gesprek	en	met	zijn	koffie	is	ook	
niks mis.      

Peter	Ursem

”Ik was toen zo blij dat Obama had gewonnen”. 
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Discussie sociaal leenstelsel groot succes
Het kabinet is van plan om een sociaal leenstelsel 
voor scholieren en studenten in te voeren.  
Daarom hebben de Hoornse studenten Laura 
Jak, Siman Abdi , Maikel Schuitemaker samen 
met bestuurslid Simon Broersma een debat 
georganiseerd tussen coalitiepartij PvdA en 
oppositiepartij Groen Links. In een gezellige sfeer 
vond dit debat op 1 februari 2013 in een druk 
bezocht Huis Verloren plaats.  

Namens	de	PvdA	deden	2e	kamerlid	Tuhanan Kuzu,  Lucas 
Roorda	van	de	Jonge	Socialisten	in	Leiden	en	raadlid	
Jeroen van der Veer	mee.	In	het	team	van	Groen	Links	
zaten 1e Kamerlid Ruard Ganzevoort,	Asley	North	van	de	
jongerenorganisatie Dwars en het Hoornse gemeenteraadslid 
Samir Bashara.  De discussie werd prima geleid door de 
voorzitter	van	de	Jonge	Socialisten	in	Amsterdam	Bart van 
Bruggen. 

Aan	de	hand	van	prikkelende	stellingen	gaven	beide	teams	
hun visie over de voor- en nadelen van  de aangekondigde 
veranderingen. De teams reageerden op elkaars argumenten. 
Ook de toeschouwers in de zaal deden enthousiast mee. 

 Stelling 1: 
Invoering van het sociaal leenstelsel is 
rechtvaardig
De	PvdA	zegt	dat	dit	geen	bezuiniging	is	omdat	er	meer	
geïnvesteerd wordt in het onderwijs. 
Volgens Groen Links is het wel een ordinaire bezuiniging, omdat 
de toegankelijkheid van het onderwijs geschaad wordt. Groen 
links stelt dat pas na 30 jaar de investeringen in onderwijs 
zichtbaar worden. 
De	PvdA	is	het	daarmee	oneens,	en	vindt	het	sociaalleenstelsel	
beter dan het studietaxplan van Groen Links. 
Groen Links: door invoering van het leenstelsel ontstaat bij 
studenten angst voor een hoge studieschuld. Maak daarom het 
leenstelsel socialer. Dit kan bijvoorbeeld door het collegegeld te 
verlagen,	en	de	aanvullende	beurs	te	verhogen.	Zo	ontstaat	geen	
financiële	molensteen	om	de	nek	van	studenten	zoals	bij	het	
aanvragen	van	een	hypotheek.	
PvdA:	dit	stelsel	is	wel	sociaal,	omdat	je	bij	geen	goede	baan	niet	
de	borg	hoeft	te	betalen.			
Publiek	half	voor	en	half	tegen	sociaal	leenstelsel.	

 Stelling 2: 
De	afschaffing	van	de	huidige	OV	kaart	is	terecht.
Groen links:  de mobiliteit van de studenten wordt zo beperkt 
(stages en colleges in andere steden) en hiermee komt de 
ontplooiing van studenten in gevaar.
De	PvdA	vind	het	wel	een	pijnlijke	maatregel	waar	we	wel	kritisch	
over zijn. Het is niet de bedoeling dat studenten gaan nadenken 
over	reiskosten.	De	Jonge	Socialisten	zijn	tegen	het	afschaffen	
van de huidige OV kaart (hakken met de botte bijl). 
De	PvdA	zegt	dat	er	bezuinigd	moet	worden.	
Groen links is voor gratis openbaar vervoer. 
PvdA:	er	wordt	met	deze	maatregel	gedacht	aan	MBO	scholieren	
van	16	en	17	jaar.	

Groen	Links:		Als	de	OV	kaart	verdwijnt	zullen	meer	studenten	
met	de	auto	gaan	reizen.	We	kunnen	de	milieubelasting	
verhogen	om	zo	de	OV	kaart	te	behouden=>	PvdA	durft	geen	
groene keuzes te maken. 
PvdA:		we	maken	116	keuzes	in	ons	verkiezingsprogramma.
Vraag uit het publiek: hoe denken de partijen over videocolleges 
als	alternatief	om	het	gemis	van	de	afgeschafte	OV	kaart	op	te	
vangen?		Groen	Links	vind	het	een	goed	idee.

Uit het publiek: Enkele jaren geleden was het idee om gratis 
schoolboeken	te	verstrekken.	Waarom	nu	geen	gratis	tablets/
apps	beschikbaar	maken?	PvdA:	ouders	met	een	laag	inkomen	
worden toch gecompenseerd voor de schoolkosten van hun 
kinderen.    

Grote	meerderheid	van	de	zaal	is	tegen		de	afschaffing	van	de	
OV kaart. 

Stelling 4: 
Studies moeten worden opgedeeld in categorieën 
met elk een apart collegegeld.
Groen links: hierdoor raakt men de essentie van het onderwijs 
kwijt. Dat is de studiekeuzevrijheid.
De	Jonge	Socialisten	zijn	ook	tegen	apart	een	collegetarief.	
PvdA	en	Groen	links	zijn	hierin	eigenlijk	met	elkaar	eens.	
Probleem	is	dat	veel	studenten	in	het	eerste	studiejaar	afhaken	
wat  erg veel geld kost. Maar dit is moeilijk te bestrijden; het hoort 
ook bij de ontplooiing en bewustwording van jonge mensen.  

Uit het publiek: tekort aan technische studenten is toch een 
probleem. 
PvdA:	de	aansluiting	op	de	arbeidsmarkt	moet	effectiever	
worden.
Groen Links:  onderwijs moet erop gericht zijn dat mensen zich 
kunnen ontplooien. 
Uit	het	publiek:	tekorten	op	de	arbeidsmarkt	worden	vanzelf	
opgelost door bijvoorbeeld een crises. 
PvdA	en	groen	links:	je	kan	studenten	wel	enigszins	sturen	door	
goede voorlichting te geven in het voortgezet onderwijs. 

Groen Links: we moeten nadenken waarom we praktisch gerichte 
banen minder betalen dan theoretisch gerichte banen.

Maikel	Schuitemaker

Steven	de	Waart
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In maart 2014 zijn er weer gemeenteraads-
verkiezingen. Het bestuur zoekt nieuwe, 
ervaren, jonge, oude, enthousiaste kandidaten 
die zich beschikbaar willen stellen als raadslid. 

Voel	je	je	betrokken	bij	wat	er	in	de	samenleving	gebeurt?	Heb	
je	hart	voor	Hoorn	en	voor	het	gedachtegoed	van	de	PvdA?		
Heb	je	belangstelling	voor	de	politiek	in	Hoorn?	Kun	jij	je	eigen	
mening	goed	onder	woorden	brengen?	Heb	je	tijd	om	je	in	
te	zetten	voor	de	PvdA?	Lijkt	het	je	wat	gemeenteraadslid	te	
zijn?	Heb	je	de	ambitie	en	de	eigenschappen	om	een	echte	
volksvertegenwoordiger	te	worden?	Wil	je	de	PvdA	een	duidelijk	
en	bekend	gezicht	geven?
Neem	dan	contact	op	met:
Dolf van Dijk,	voorzitter	afdelingsbestuur,	dvdijk@xs4all.nl 
	0229-244435,	of
Judith de Jong,	voorzitter	raadsfractie,	judith.dejong@planet.nl 
0229-273293

De	PvdA-Hoorn	biedt	geïnteresseerden	die	zich	eerst	willen	ori-
enteren	op	het	raadswerk	de	mogelijkheid	van	een	snuffelstage.	
Tot juli 2013 krijg je dan de kans om een kijkje te nemen in de 
lokale	politieke	keuken.	Je	kunt	meedraaien	in	fractievergaderin-
gen en raads- en commissievergaderingen bijwonen. Ook kun je 
deelnemen 
aan be-
stuursver-
gaderingen 
en/of	mee-
helpen met 
het organi-
seren van 
debatten	of	
campagne-
activiteiten.

PvdA-Hoorn zoekt kandidaten 
die raadslid willen worden. !

Google: 
PvdA-Hoorn-Facebook

facebookpagina	en	
“like”	ons!



Morele winst

Column door Sjaak Grosthuizen

  

 “Hebben we het goed gedaan? Direct na de 
euforie van de verkiezingen wist ik het wel. Iedereen 
beaamde het ook. Wanneer je zo’n geweldige comeback 
maakt nadat je eigenlijk een triple CDA-status opgeplakt 
had gekregen, dan is dat niet goed, maar geweldig 
gedaan. Hoe verfrissend en spannend was het niet om 
de beide politieke titanen uit de strijd samen bezig te zien 
met iets dat voor de verkiezingen ondenkbaar leek. Mark 
Rutte die de PvdA niet langer zag als de dood in de pot 
voor de toekomst van ons land met haar hardwerkende 
Nederlanders, maar als een betrouwbare coalitiepartner. 
Sterker nog, als de enige mogelijke partner om ons voor 
de afgrond weg te sleuren.

 Wat waren ze er snel uit. Te snel? In het originele 
plan werd zonneklaar dat onze Died de traditionele 
tegenstander goed bij de staart had. Tjonge jonge, wat 
kan de achterban van de VVD een heisa veroorzaken! 
Op dat moment toonden onze onderhandelaars een 
bijna heroïsche ridderlijkheid. In oude kostuumdrama’s 
zag je dat wel eens wanneer de goede held de kwade 
tegenstander tijdens het schermen op leven en dood het 
uit de hand geslagen wapen liet oppakken om de strijd 
op een eerlijke manier voort te zetten.  Grootmoedig werd 
Rutte toegestaan een stukje VVD-pijn alsnog weg te 
onderhandelen. Sinds die tijd hoorden we deze achterban 
niet meer luidkeels morren en klagen. Natuurlijk niet, want 
de PvdA hield zich keurig aan haar deel van de afspraken 
en maakte de woorden van Diederik waar dat de pijn door 
iedereen gevoeld ging worden. 

 Nu lijkt het er een beetje op dat de pijn eenzijdig 
ervaren wordt. Pijn voel je pas wanneer men aan je 
centen komt. Hoeveel pijn is er neergelegd bij hen die 
ruim bemiddeld zijn? Collectief niet zozeer, vrees ik. 
Ik moet extra diep nadenken om te herinneren welke 
zaken in de onderhandelingen door de PvdA zijn 
binnengesleept. Aftrek van hypotheeklasten? Wie al 

een hypotheek had, ondervindt nog niet veel pijn. Alles 
boven de drieënhalve ton blijft nog steeds aftrekbaar. 
Bonuscultuur aanpakken? Dat treft alleen hen die 
hun ‘gewone’ salaris nauwelijks kunnen opmaken. 
Het opkopen van een grote bank? Dan blijkt ineens 
dat er zielige weeuwtjes zijn die zich ooit hebben 
laten overhalen hun zuinige spaarcentjes te steken in 
achtergestelde obligaties. Zelfs in de opvattingen over 
grote giften voor de partijkas blijkt hoezeer we verschillen 
van de VVD. Voor de PvdA is dat €500,- en voor de VVD 
€4538,- 

 Terwijl de voedselbanken klagen over de 
verminderde aanvoer en de  kringloopwinkels geen 
merkkleding kunnen verkopen, zie je dat Henk Krol de 
groeiende groep ouderen in ons land aan zich weet 
te binden doordat zijn partij de klaagrol overneemt 
van de PvdA, die nu eenmaal gebonden is aan 
eigen onderhandelingsresultaten. Sterker nog, als 
coaliterende politicus moet je achter coalitiebesluiten 
staan en mag je niet laten merken dat je hart bloedt 
wanneer je conform de afspraken je eigen achterban 
dient te beroven.  Binnenkort komt iemand met de term 
‘JettaKlijnsmasyndroom’. Ik vrees dat de betekenis 
zonder uitleg duidelijk is.

 Wij kunnen wel volhouden dat wij als PvdA de 
morele winnaars zijn van de verkiezingen. Ik denk dat de 
VVD ons dat wel gunt, zolang we maar van hun centen 
afblijven.

 Ik denk dat ik er maar aan zal moeten wennen 
dat in de toekomst niet alleen meer zwevende kiezers 
maar ook zwevende gekozenen een normaal verschijnsel 
zullen worden. Dan blijft bij mij de vraag: hoe lang moet ik 
als trouwe partijgenoot nog vertrouwen blijven schenken 
aan zwevende raadsleden?”

sjaakgrosthuizen@gmail.com

 HENK KROL

 WINNAAR

 VERTROUWEN
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BELANGRIJKE DATUM:
Donderdag 28 maart: PvdA-ledenvergadering
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