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GROEIENDE ONGELIJKHEID IN NEDERLAND

 “In zijn boek ‘De toestand van de arbeidersklasse in 
Engeland’ van 1844 beschrijft Friedrich Engels op plastische 
wijze de positie van de arbeidersklasse gedurende de eerste 
fase van de Industriële Revolutie. ‘Het is werkelijk ontstellend 
hoe de grote massa van de armen behandeld wordt door de 
huidige maatschappij…Men sluit hun bij dozijnen in één enkel 
vertrek op… Men geeft hun snel in lompen veranderende 
kleding en slechte, moeilijk te verteren voedingsmiddelen…
Men ontneemt hun elk genot behalve het geslachtsverkeer en 
de drank… En als zij alles hebben doorstaan, dan vallen zij ten 
prooi aan de werkloosheid van een crisis, waarin hen ook het 
weinige wat men hen tot nu toe had gelaten, ontnomen wordt.’

 
 In schril contrast hiermee stond de snel groeiende 
rijkdom van de ondernemers. Doordat het reële loon 
constant bleef bij een snel stijgende arbeidsproductiviteit als 
gevolg van de mechanisatie van het fabrieksproces namen 
de winsten enorm toe. Het winstaandeel in het nationaal 
inkomen steeg van 20% rond 1800 tot ongeveer 40% rond 
1850. Deze winsten werden wel weer gebruikt om nieuwe 
kapitaalvorming te financieren, waardoor de economie bleef 
groeien. Wat nieuw was, dat na 1850 ook de arbeiders gingen 
meeprofiteren van de gestegen welvaart. Dat laatste hadden 
Marx en Engels niet voorzien. In de economische literatuur 
wordt het constant blijven van de lonen bij een stijgende 
arbeidsproductiviteit gedurende de eerste fase van het 
industrialisatieproces de ‘Pauze van Engels’ genoemd.
 

 Het interessante feit doet zich voor dat wij in de 
Westerse wereld vanaf 1970 weer in zo’n ‘Pauze van Engels’ 
zitten. Opnieuw zijn de reële lonen na de liberale revolutie van 
Reagan en Thatcher nauwelijks gestegen, terwijl de economie 
wel groeide. Opnieuw is het aandeel van het vermogen in 
het nationaal inkomen na 1970 snel gestegen. Wel is het 
natuurlijk zo dat de positie van de laagste inkomensgroepen 
oneindig veel beter is dan de positie van de arbeiders 
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.
 

 Kunnen wij verwachten dat aan onze tweede ‘Pauze 
van Engels’ een einde komt? Volgens de Franse econoom 
Piketty niet. Hij verwacht dat de groeiende ongelijkheid 
tussen arbeid en kapitaal zal doorgaan. Hij beargumenteert 
dat door aan te nemen dat de komende tijd de rendementen 
van het vermogen permanent hoger blijven dan de 
economische groei: zijn beroemde formule r > g. Het logische 

gevolg hiervan is dat het aandeel van het vermogen in het 
nationaal inkomen zal blijven groeien.
 

 Ik ben bang dat hij gelijk heeft. Maar ook om 
een aantal aanvullende redenen. In de eerste plaats 
worden wij geconfronteerd met de effecten van een 
nieuwe mechaniseringsgolf. In tegenstelling tot de eerste 
mechaniseringsgolf, waarbij voornamelijk ongeschoolde 
arbeid vervangen werd door machines, zijn het nu de 
middengroepen die de klos zijn. Nu staan de vaste, 
goedbetaalde banen in de industrie en dienstensector op de 
tocht. Wat over zal blijven zijn een kleine groep zeer goed 
betaalde banen en een zeer grote groep, flexibele, laag 
betaalde banen. Dat proces wordt polarisatie genoemd. 

 In de tweede plaats zal op de korte termijn de grijze 
druk toenemen. Op dit moment zijn er ten opzichte van 1 
vijfenzestigplusser 4 werkenden. Deze verhouding zal snel 
dalen naar 1 op 2. Dat heeft grote consequenties. Aangezien 
de factor arbeid de meeste belasting betaalt in de vorm van 
inkomstenbelasting en omzetbelasting zal de combinatie van 
verdwijnen van de belastingbetalende middengroepen en een 
toenemend aantal vijfenzestigplussers zonder ingrijpende 
maatregelen leiden tot een groot financieringstekort. Op 
grond hiervan zou je mogen verwachten dat het probleem 
van het betaalbaar houden van de verzorgingsstaat hoog op 
de agenda zou worden gezet. 

 Maar in politiek Den Haag is het wat dit betreft 
oorverdovend stil. Ook bij de PvdA. Het is de waan van de 
dag die overheerst. Hoe lang kunnen wij het ons veroorloven 
om in een fictieve wereld te blijven leven?”

 SCHRIL CONTRAST

 PAUZE VAN ENGELS

Column door Ruud Knaack

 FRIEDRICH ENGELS

 ONGELIJKHEID

 OORVERDOVEND STIL

 GRIJZE DRUK

 MECHANISERINGSGOLF
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 Arnica Gortzak
Arnica woont sinds 2002 in de Grote Waal 
in Hoorn en is docente 
Nederlands bij het 
Werenfridus. Haar sociale 
roots liggen verankerd bij 
haar grootvader, die was 
medeoprichter van de CPN. 
Een oom was lid van de 
Tweede Kamer. Met zo’n 
achtergrond is dan ook 
logisch dat het sociale en 
culturele bewustzijn  stevig 
is overgedragen. Iets voor 
de gemeenschap doen werd 
als een vanzelfsprekendheid meegegeven. 

Tijdens haar studie heeft ze een jaar in Rennes (Frankrijk) 
gewoond en na haar studie heeft ze drie jaar in Sint Maarten 
gewerkt en gewoond. Daar gaf ze in het Engels Nederlandse les. 
Die buitenlandse ervaringen zijn nog dagelijks nuttig. Een bredere 
blik op de lokale politiek maakt verstandig en relativeert.  

In 2002 ontstonden de eerste contacten met de PvdA Hoorn. 
Omdat ze echter naar Sint Maarten verhuisde, is er toen geen 
verder gevolg aan gegeven. Terug in Nederland bleef het sociale 
gevoel kriebelen en werden de contacten met de lokale PvdA 
weer opgepakt. Arnica was intensief betrokken bij de laatste 
lokale verkiezingen. Na die laatste verkiezingen en het vertrek 
van Dolf van Dijk is ze gepolst of ze de rol van bestuursvoorzitter 

op zich wilde nemen. Het antwoord was volmondig ja.

In haar beroep als docente Nederlands hoort ze hoe de 
opgroeiende jeugd tegen Nederland aankijkt.  Individualisme 
en standpunten op basis van eenzijdige of onvolledige 
informatie voeren soms de boventoon. 

Arnica wil zich de komende jaren als bestuursvoorzitter 
actief inzetten voor de PvdA en het gedachtegoed beter 
over het voetlicht krijgen, speciaal richting jongeren.  Op 
de vraag wat ze in het bijzonder wil doen is het antwoord:  
“ Hoe kunnen we de jongeren beter betrekken bij de 
politiek. In Amsterdam en Alkmaar zijn Jonge Socialisten 
afdelingen. Waarom niet in Hoorn?” 

 Helen Sijm
Helen is op latere leeftijd politiek actief geworden.  Na 
een drukke carrière in de automatisering waar ze van 
programmeur doorgroeide naar Directeur Marketing was 
het tijd  voor een switch. Eén bezoek aan Hoorn was 
genoeg om te beslissen: “Daar wil ik wonen!”.  

Geboren in het Brabantse Bakel, opgegroeid in het 
Overijsselse Raalte en studerend in de stad Groningen, 
werkend in Utrecht, Amsterdam,  Londen en San Francisco 
en nu ruim 15 jaar wonend in de binnenstad van Hoorn 
heeft Helen heel wat ervaring in huis. Die mondiale 

‘Kostbaar is 

wijsheid die door 

ervaring wordt 
verkregen’ 

(R. Ascham)

Nieuw PvdA-bestuur met fris elan 
Naast een verjongde fractie is in de afgelopen ledenvergadering 

een vernieuwd bestuur aangetreden. Zoals in de vorige Prospekt is 
aangegeven heeft Dolf van Dijk de voorzittershamer overgedragen 
aan Arnica Gortzak. In de komende vergadering draagt ook Jaap 

Linnenkamp zijn functie als penningmeester over . Nieuwe gezichten 
en jonge mensen gaan de komende jaren de politieke koers bepalen 

van de lokale PvdA. De nieuwe voorzitter Arnica en de eveneens 
nieuwe secretaris Ellen Sijm stellen we graag aan u voor.  

Arnica Gortzak,Helen Sijm
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Op 31 januari werd, op initiatief van de 
afdeling Hoorn, de ontmoeting georganiseerd 
tussen de afdelingen van de PvdA uit de 
Westfriese gemeenten. Alle PvdA-afdelingen 
uit de verschillende gemeenten, behalve 
Stedebroec, waren vertegenwoordigd door 
bestuurs- en fractieleden.

In de opening gaf Judith de Jong, wethouder uit Hoorn aan 
dat ze het fijn vindt dat de afdelingen elkaar ontmoeten, 
zeker omdat er zoveel regionale samenwerkingsverbanden 
en initiatieven zijn. 

Gezondheidszorg
Met de aanwezigen is gesproken over zaken 
als decentralisatie gezondheidszorg. Hoorn is 
centrumgemeente, maar alle gemeenten hebben ook 
hun eigen beleid. Bij de gemeenten waar PvdA niet meer 
in het college zit, wordt aangegeven dat samenwerking 
met andere (college) partijen een stuk lastiger is. Terwijl 
van oudsher PvdA goed is ingevoerd in de materie. 
Vanwege de ambtelijke fusie in SED-verband (Stedebroec, 
Enkhuizen, Drechterland) zoeken de PvdA-afdelingen 
elkaar hier al meer op.

Versteviging contacten
Ook is in het algemeen gesproken over elkaar helpen en 
informeren als je nieuwe voorstellen hebt. Soms is er ook 
genoeg tijd om hierover samen op te trekken; zeker bij 
regionale zaken van belang. Ambtelijk wordt er natuurlijk 
al langer regionaal voorbereid.  Tip elkaar hierover. 
Maak het vast onderdeel van de fractieagenda. Er wordt 
gezorgd voor een Facebookgroep en e-maillijst zodat 

raadsleden elkaar makkelijk kunnen bereiken. En er wordt 
gekeken of fractieleden met enige regelmaat bij elkaars 
fractievergadering kunnen aansluiten.

Twee keer per jaar
Verder is gesproken over verkeer en infrastructuur. Zoals 
de mogelijkheid om aan te gaan haken bij metropool 
Amsterdam en te zorgen dat WF een aantrekkelijke regio 
is en blijft. Nachtverbinding heel belangrijk om de jeugd en 
jonge gezinnen hier te houden. Goed en betaalbaar OV 
(bus en trein). Scholen op Hbo-niveau. Als laatste is kort 
stilgestaan bij de dingen die we samen kunnen oppakken 
in de regio, zoals campagne Provinciale Staten verkiezing. 

Duidelijk is geworden dat iedereen het belang ziet van 
samen op trekken in de regio. Besloten is om 2 maal per 
jaar dit soort regionale bijeenkomsten te organiseren. 
Enkhuizen regelt de volgende! 

Ellen Sijm

 

PvdA-Westfriese afdelingen ontmoeten elkaar

ervaring en de werkervaring vanuit het bedrijfsleven zet ze 
graag in voor de PvdA.

In Hoorn is ze de afgelopen 
jaren actief geweest als 
ZZP’er en als vrijwilliger 
o.a. voor Stichting Netwerk 
en Vrijwilligerspunt.  Voor 
Vrijwilligerspunt organiseerde 
ze enkele Maatschappelijke 
Beursvloeren. Daar komen vraag en aanbod van 
bedrijfsleven en non-profit organisaties bij elkaar. Één 
van de meest bijzondere transacties was tussen De 
Rode Luifel en Intermaris. De Rode Luifel bakte vele 
appeltaarten voor een door Intermaris gemaakt rolstoel 
toegankelijk kippenhok. 

Nu is ze naast secretaris van het  bestuur van de  PvdA 
ook actief als voorzitter van het Overleg Leefbaar 

Binnenstad, zakelijk leider theatergroep ‘Het 
Gezelschap’  en vrijwilliger bij theater Het Pakhuis.

Helen is door haar achtergrond sterk in organisatie 
en marketing, ze kan daarbij goed gebruik maken 
van haar contacten in het bedrijfsleven en het 
vrijwilligers circuit. 

Als ik vraag naar een aandachtpunt binnen de PvdA, 
antwoord ze: “Stimuleren dat er binnen de PvdA meer 
gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring”. 

Jan Kollen

‘delen van 
elkaars kennis 

en ervaring’    



5                                                               Nederland sterker & socialer 

-Verkiezingen-Verkiezingen-Verkiezingen-

   * *maart
18

-Verkiezingen-Verkiezingen-Verkiezingen-

lijsttrekker
Tjeerd

 Talsma
Op 18 maart 2015 mogen alle inwoners van Noord-Holland van 18 jaar 
en ouder naar de stembus voor de provinciale verkiezingen. Door te 
stemmen oefent u invloed uit op de wijze waarop de provincie wordt 
bestuurd. Provinciale Statenleden worden direct door de inwoners 
gekozen. Ook stemt u indirect voor de Eerste Kamer. Lijsttrekker voor de 
PvdA is Tjeerd Talsma. Wie is Tjeerd Talsma? 

Voor alles Noord-Hollander. Geboren en getogen in Alkmaar, moeder 
uit  West-Friesland en vader uit Friesland. Na geschiedenisstudie aan 
de UVA, docent in het VO en rector. Al meer dan dertig jaar lid van de 
PvdA. Raadslid in Anna Paulowna en daarna Statenlid. Nu alweer vier 
jaar Gedeputeerde in Noord-Holland. Gehuwd en twee dochters. 

Waarom zijn de provinciale verkiezingen zo belangrijk?
Om verschillende redenen zijn deze verkiezingen ontzettend belangrijk. 
Natuurlijk in de eerste plaats omdat we weer sterk willen terugkomen 
in de Provinciale Staten van Noord-Holland. We hebben de afgelopen 
vier jaar veel dingen geregeld en in gang gezet (zie volgende vraag). 
We hebben goede ideeën en kandidaten om daar de komende vier 
jaar  verder aan te werken. In de tweede plaats zijn dit ook verkiezingen 
voor de Eerste Kamer. Een meerderheid van de partijen die onze 
plannen als regeringspartij steunen is heel belangrijk. Verder zijn dit 
ook verkiezingen voor de Waterschappen, ook daar is een sterke partij 
tegenover de conservatieve krachten noodzakelijk.
Maar er staat meer op het spel!  Al jaren lijken we in het nieuws en in 
de opiniepeilingen als constructieve partij terug te zakken. De negatieve 
verhalen lijken meer door gevoelens van afgunst  te zijn ingegeven dan 
door feiten. Gelukkig bleek dat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 
de kiezer veel positiever was dan de opiniepeilingen aangaven. Bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen was het echter goed mis. We verloren 
(behalve in Hoorn) veel stemmen. De komende verkiezingen zijn dus 
ook belangrijk om de neerwaartse resultaten weer om te buigen.     

Het college van Gedeputeerde Staten, in april 2011 gevormd uit de 
coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA heeft als motto ‘Verantwoord 
en duidelijk gericht op de toekomst’. Waar herken je de PvdA-visie in dit 

programma en beleid?
We hebben ons de afgelopen vier jaar met succes hard gemaakt 
voor OV-busvervoer en dus ook voor leefbaarheid kleine kernen. We 
hebben voor elkaar gekregen dat er extra geld beschikbaar wordt 
gesteld voor werkgelegenheid, zoals voor Pallas in Petten, behoud 
vliegveld de Kooij. Microsoft binnengehaald, scholing van jongeren aan 
het Luchtvaartcollege Schiphol ondersteund. Na het mislukken van het 
Wieringerrandmeer hebben we met het programma “de Kop werkt!” 
agrarische structuurverbetering in de Wieringermeer en op Wieringen 
doorgevoerd. Plannen in gang gezet voor een havengebonden 
bedrijventerrein in Hollands Kroon.  Na veel overleg heb ik als 
Gedeputeerde milieuplannen kunnen uitvoeren voor verbetering 
luchtkwaliteit in het IJmondgebied. Ruimtelijke kwaliteit kun je maar het 
beste aan de PvdA overlaten! Dus behoud van groen waar mogelijk. 
Dan nog 30 miljoen geregeld voor inwoners die veel last hebben 
van vliegtuiglawaai rond Schiphol.  Plannen voor duurzame energie 
gemaakt en uitgevoerd. Etc. etc. 

Wat wil de PvdA in de provincie de komende periode bereiken?
De resultaten (zie vraag hierboven) zijn niet vanzelf tot stand gekomen. 
We zullen ze  in de volgende periode moeten vasthouden en uitbreiden. 
Verder willen we nog veel meer doen aan duurzame energie, circulaire 
economie, werkgelegenheid en betaalbare woningen. 
Welk opkomstpercentage verwacht u?
Nu we ook stemmen voor de Waterschappen en de meerderheid in de 
Eerste Kamer van groot belang is voor het voortbestaan van dit Kabinet, 
denk ik dat we 60 % wel zullen halen. Dat is voldoende democratische 
legitimatie.  

vervolg tekst pag. 7
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Kees Borst nr.5
waterschaplijst
Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier plaats, tegelijk met de Provinciale 
Statenverkiezingen. Prospect introduceert de inwoner van Hoorn die 
namens de PvdA op plek 5 van de kandidatenlijst staat; Kees Borst.

Wie is Kees Borst?
Ik heb Economisch Sociale Geschiedenis aan de UvA gestudeerd, specialisatie 
waterstaatsgeschiedenis. Hierdoor heb ik mijn huidige baan gevonden als geschiedenisdocent 
aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar. Daarnaast ben ik daar vicevoorzitter van de 
domeinmedezeggenschapsraad, Domein O.L.L. Inholland. Ook zit ik in de Raad van toezicht 
Stichting Openbare Scholen Amsterdam-Noord. Sinds 2009 ben ik Lid van het college 
van Hoofdingelanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Lid rekenkamer 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als hobby ben ik secretaris/ penningmeester 
van de Stichting Dondervogel. Ik ben meer dan 30 jaar lid van de PvdA.

Welke taken voert het hoogheemraadschap uit? 
De hoofdtaken zijn dijkbeheer, waterwegenbeheer, wegenbeheer en 
waterzuivering.
Bij de verkiezingen zijn niet alle zetels verkiesbaar, maar alleen die 
van de ingezetenen. Van oudsher zijn er geborgde zetels. Een aantal 
instanties zoals de LTO en de Kamer van Koophandel krijgt een vast 
aantal zetels.

Het hoogheemraadschap is een (overheids)orgaan dat zelfstandig 
belasting mag heffen. Dit in tegenstelling tot de provincie. 
Waarom is dat?   
De zelfstandige belastingheffing is er vooral om er voor te zorgen dat 
er altijd financiën zijn om haar primaire taken te kunnen uitvoeren. We 
zouden immers in de verleiding kunnen komen vliegtuigen te kopen in 
plaats van veilige dijken.
Helaas is het opkomstpercentage voor de waterschapverkiezingen een 
stuk lager dan voor de Tweede Kamer- of gemeenteraadsverkiezingen. 

Is het een verbetering dat de verkiezingen voor de provincie en het 
waterschap gezamenlijk gehouden worden?
Ik verwacht dat het opkomstpercentage dit jaar veel hoger zal zijn. Dit 
komt vooral door het samengaan met de provinciale verkiezingen. 
Helaas hebben weinig mensen door hoe belangrijk het Waterschap is. 

De PvdA heeft de laatste 4 jaar een hoogheemraad geleverd. Wat 
heeft hij/de PvdA bereikt de afgelopen periode? 
Voor de regio best veel. Meest duidelijk is wel de mogelijkheid voor een 
buitendijks strand in Hoorn als dijkversterkingvariant. De PvdA heeft zich 

sterk gemaakt voor deze variant. Nu maar hopen dat hiervoor gekozen 
gaat worden.

Voor welke punten uit het verkiezingsprogramma maakt u zich 
sterk? (ook punten die in Hoorn direct gevoeld worden)?  
De volgende punten:
Meer waterveiligheid. De reeks dijkverzwaringen die er o.l.v. onze 
Hoogheemraad Kees Stam worden uitgevoerd.
Het punt van eerlijk delen. Het voorkomen van afwenteling van de 
agrarische lasten op de burgers. Maar ook het punt van het behoud van 
landschap Noord-Holland wat voor de stad Hoorn van groot belang is.
 
U staat nu 5e op de kandidatenlijst terwijl de PvdA nu 3 zetels 
heeft in het algemeen bestuur. Hoeveel voorkeursstemmen hebt 
u nodig om op de kandidatenlijst te stijgen en hiermee in het 
dagelijks bestuur te komen? 

vervolg tekst pag. 7

vervolg tekst pag. 10 NOG EEN BELANGRIJKE DATUM:
Woensdag  25 maart: PvdA-ledenvergadering
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Zijn deze verkiezingen (ivm de zetelverdeling in de 1e kamer) nog 
crucialer dan anders?
Ja, zeker in verband met de landelijke politieke verhoudingen, maar ook 
omdat we, dichter bij huis, in onze provincie en in de Waterschappen 
echt moeten terugkomen om te werken aan een sterker en socialer 
Noord-Holland. De PvdA heeft vanaf de oorlog vele jaren in het bestuur 
van de provincie en het waterschap gezeten. De PvdA heeft er als partij 
met hele goede bestuurders voor gezorgd dat de provincie zo mooi is 
als hij nu is. Dat moeten we zo houden en voortzetten. 

U heeft in uw portefeuille zowel Milieu als Schiphol (inclusief het 
CROS). Hoe gaat u om met deze tegenstrijdige belangen?  
Schiphol en de luchtvaartsector is de grootste werkgever van Noord-
Holland. Dat mogen we niet verliezen, ook niet aan buitenlandse 
partners. De geluids- en milieuafspraken rond Schiphol liggen vast in 
de Alders-akkoorden. Als Gedeputeerde heb ik er voor geknokt dat de 
luchtvaartsector zich aan die afspraken houdt. Dat is redelijk gelukt. 

-Verkiezingen-Verkiezingen-Verkiezingen-

-Verkiezingen-Verkiezingen-Verkiezingen-

vervolg tekst Tjeerd Talsma:

vervolg tekst 
Kees Borst:

Je kunt met voorkeursstemmen in het dagelijks bestuur komen. 
Hoeveel je er dan nodig hebt weet ik niet. Aanmerkelijk meer dan de 
vorige keer toen ik met 3500 voorkeursstemmen tot lid ben verkozen. 
Dit in het licht van veel grotere aantallen stemmers.

Hoe gaat u om met de tegenstrijdige belangen tussen landbouw 
en natuur (zoals het waterpeil)? 
Ik ben zelf van mening dat je de manier van gebruik in het 
veenweidegebied zou kunnen veranderen. Een meer natuurlijke oude 
manier van gebruik. Dus zonder kunstmest en pesticiden. Biologische 
boeren stimuleren. Daardoor volg je automatisch het ritme van de 

   * *maart
18

NOORD-HOLLAND STERKER & SOCIALER
Stem 18 maart lijst 2

Staten van Noord-Holland. Zo’n twintig jaar
politiek actief: dat is niet mis. Het wordt tijd om
het stokje over te geven aan een volgende
generatie, en daarom sta ik deze keer als lijstduwer
op plek 26. Niettemin zou ik het aardig vinden als
u, wanneer u toch al van plan was om PvdA te
gaan stemmen, als waardering voor mijn
inspanningen lijst 2 vakje nummer 26 aankruist.

Noord-Holland Sterker en Socialer.
Steun daarom de Partij van de Arbeid.

Ed Wagemaker, lijst 2 nummer 26

Als Westfries PvdA Statenlid heb ik mij de
afgelopen jaren ingezet om de wensen die
leven in Westfriesland, maar ook in andere
gedeelten van Noord-Holland, zoveel mogelijk
voor het voetlicht te brengen in Haarlem. Ik
heb mij, naast vele andere zaken, sterk
gemaakt voor het op de kaart zetten van de
Westfriese Omringdijk, het stadsstrand, kunst
in de openbare ruimte en de kwaliteit van het
landschap. Regelmatig bent u van mijn
activiteiten op de hoogte gesteld via mijn
columns in weekblad de Zondag.

Twaalf jaar in de Hoornse gemeenteraad
namens de PvdA en inmiddels acht jaar in de

6
6
3
3
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NOG EEN BELANGRIJKE DATUM:
Woensdag  25 maart: PvdA-ledenvergadering
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PvdA-leden aan het woord
- Wat merkt u van de veranderingen in de zorg? 
- Wat zijn uw verwachtingen? 

Vrouw, 71 jaar: “inkomensafhankelijkheid”
“Ik merk zelf nog niets van de veranderingen in de zorg, ook in 
mijn nabije omgeving niet. Wel merk ik dat het eigen risico in 
de zorgverzekering steeds stijgt. Als je regelmatig medicijnen 
nodig hebt, zoals ik, of bloed moet prikken, dan zit je zo aan 
dat bedrag. En dat jaarlijks stijgende bedrag is voor mij veel 
geld. Het zou beter zijn als de verplichte eigen bijdrage in de 
zorgkosten inkomensafhankelijk zou worden. Ik hoor van een 
familielid, die als ambtenaar deze veranderingen binnen de 
gemeente moet doorvoeren dat de zorg niet beter wordt. De 
verandering is te snel doorgevoerd. Gemeenten hebben het 
door de strot geduwd gekregen vanuit Den Haag. Er zijn veel 
‘kinderziekten’ in de uitvoering. Dat frustreert mijn familielid. Zelf 
moet ik er niet aan denken afhankelijk te worden en dat ik dan 
moet terugvallen op de zorg van mijn kinderen. Ze wonen veel 
te ver weg en ik vind het te zot voor woorden dat ik dit aan mijn 
kinderen moet vragen. Ik ga het ook niet aan ze vragen! Liever 
schuif ik het voor me uit. Ja, ik denk dat de ongelijkheid erger 
wordt. Mensen met een ruimere beurs kunnen straks beter voor 
zichzelf zorgen, mensen met minder geld schieten er helaas bij 
in.”

Guido Terlingen, 52 jaar: “ondoorzichtig”
“Ik ben sociaal advocaat en doe veel jeugdzaken. Vanuit mijn 
werk ga ik op termijn de gevolgen van de veranderingen in de 
(jeugd)zorg merken. Nu is dat nog te vroeg. Wel weet ik, dat 
pas over 1,5 jaar een evaluatie volgt. Dat is écht veel te laat. Ik 
merk nu vooral dat het ondoorzichtig is geworden. Ook voor de 
professionals in de zorg. Ondanks alle voorbereidingsactiviteiten 
heerst er veel onzekerheid. Professionals vragen zich af 
hoe hun organisatie deze verandering gaat maken. Wat en 
hoe? Ze weten het niet. Het gevolg is dat veel organisaties 
reorganiseren, waardoor er veel uren verloren gaan en het 
kind op het tweede plan terecht is gekomen. Dat kan natuurlijk 
nooit de bedoeling zijn. Verder vraag ik mij af of het niveau van 
de gemeenteambtenaren wel toereikend is. Het gaat er om 
de zorgkosten zoveel mogelijk te beperken. Zijn zij in staat om 
verder te kijken dan de cijfers en ook kwaliteit te bieden aan de 
zwakkeren in de samenleving? Verder maak ik mij zorgen over 
de groeiende macht van de zorgverzekeraars. Als je vanwege 
een smalle beurs moet kiezen voor het basispakket, krijg je dan 

als burger nog wel de kwaliteitszorg waarop je recht hebt? Ik 
vind dat de landelijke PvdA zich daarvoor sterk moet maken. 
Mijn verwachtingen? Ik hoop natuurlijk het tegenovergestelde, 
maar ik denk dat goede zorg straks alleen nog bereikbaar is voor 
mensen met geld. Daarom zou de gemeente moeten investeren 
in bijvoorbeeld Stichting MEE. Zij ondersteunen mensen met 
een beperking. Ze adviseren kwetsbare cliënten en maken ze 
mondig en weerbaar. Zo wordt de positie van de cliënt in het 
algemeen sterker. Dat heeft deze groep nodig in deze tijd.” 

Jeanette, 44 jaar: “onzekerheid”
“Ik ben medewerker bij de thuiszorg en ik merk dat er voor 
cliënten heel veel dingen onzeker zijn. Vooral voor cliënten, die 
huishoudelijk hulp ontvangen. Zij vragen zich af wat er straks, 
vanaf 1 januari 2016, gaat gebeuren na dit overgangsjaar. 
Krijgen ze nog wel hulp in 2016? Hebben ze zelf nog wel 
inbreng of wordt alles bepaald door de gemeente? Ik weet dat 
hulp bij boodschappen doen al is geschrapt. Voor kwetsbare 
mensen, die toch al veel thuiszitten, is dit niet goed. Ze raken 
nog verder geïsoleerd. Mijn werkgever probeert er het beste 
van te maken. Ik vind dat mijn werkgever het goed doet in deze 
dynamische tijden. Ze zitten er bovenop. Ik hoop natuurlijk dat 
de veranderingen in de zorg positief uitpakken, maar ik verwacht 
eerlijk gezegd veel negatieve gevolgen. Onduidelijkheid maakt 
onzeker.”

Martein Schaffers, 64 jaar:  “mantelzorg”
“Ik vind de veranderingen in de zorg een belangrijk onderwerp, 
maar ik heb er nog niet direct mee te maken. Het gaat goed 
met mij. Ik woon alleen, maar mijn kinderen wonen in de 
buurt. Ik ben het wel eens met het zorgbeleid, waarbij je 
mantelzorg mag verwachten van buren en familie. Ik heb het 
onlangs zelf ervaren, dat buren en familie best genegen zijn 
om boodschappen te doen en schoon te maken, als je het ze 
vraagt. Ik denk dan ook dat ik op mantelzorg kan rekenen, als 
ik het later echt nodig heb. Maar ik kan me indenken, dat als 
je zorg speciaal moet aanvragen bij de gemeente, dat je dan 
nog maar moet afwachten of je het ook krijgt. Het burencontact 
neemt af, maar je hebt je buren toch nodig! Mensen doen er 
goed aan te investeren in het contact met directe buren, want 
zoals het spreekwoord al zegt: een goede buur is beter dan een 
verre vriend.”

Er is veel werk vanuit het Rijk en de Provincie neergekomen op de schouders van de 
gemeentebestuurders. Niet alleen op kunst- en cultuurgebied, maar vooral ook in de zorg. De 
redactie van dit ledenblad Prospekt is nieuwsgierig naar de ervaringen van burgers van Hoorn. 
Redacteur Anne-Marie Meijer is achter de telefoon gekropen en heeft er een paar gebeld. Daarnaast 
hebben de raadsleden Dilek, Simon en Kholoud  er voor gezorgd dat alle ins en outs van de 
zorgaanbieder, de gemeente, op een rijtje zijn gezet. Dit kunt u nalezen op de site van de PvdA:  
www.pvdahoorn.nl  

vervolg tekst pag. 9



 9                                                               Nederland sterker & socialer   

Kritisch ombudswerk PvdA-Hoorn 
Als ik “Ombudswerk” zoek op internet staat in de 
zoekresultaten “Ombudswerk PvdA” verrassend 
bovenaan. Toch verdient dit onderwerp binnen 
PvdA-Hoorn wel wat meer aandacht. Hoog tijd 
voor een interview met Loes van Kan.

Samen met fractielid Simon Broersma staat zij al 3 jaar vrijwillig 
binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met wat 
men soms ‘kleine problemen’ noemt. Noem ze klein, maar 
het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, 
juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die 
mensen dagelijks raken.

Klachten
Veel klachten gaan traditiegetrouw over overheidsinstanties, 
maar ook mensen op weg helpen als ze niet goed weten bij 
welke instantie ze moet aankloppen, is ombudswerk. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus 
of ziekenhuis. De invloed reikt tot aan de Tweede Kamerfractie. 
Zij kunnen Kamervragen stellen of zaken aan de orde stellen in 
een debat.

Drijvende kracht Loes van Kan
Terug naar Hoorn. Loes van Kan is gepensioneerd jurist 
en advocaat en weet door haar jarenlange ervaring haar 
weg binnen het UWV, de woningcorporaties, de WMO, de 
mantelzorg en de schuldhulpverlening. Ook Stichting Leergeld 
en de Voedselbank kennen haar. Dit brede netwerk komt goed 
van pas. Loes praat met cliënten, geeft adviezen en verwijst 
door. Ook kaart ze zaken aan bij de fractie en het college. Soms 
met snel resultaat, maar vaak betekent het volhouden. 
Ze ziet veel schrijnende gevallen, vooral bij mensen met 
schulden. Loes vertelt: “Het doel van een schuldsaneringstraject 
is dat cliënten na 3 jaar schuldenvrij zijn. In de praktijk gaat 
dat anders. Laatst sprak ik een gezin, dat al ruim 5 jaar in de 
schuldsanering zat en moest rondkomen van € 80,- per week.” 
Loes legt uit dat cliënten eerst het minnelijk traject in gaan (er 
worden afspraken gemaakt met schuldeisers op vrijwillige basis) 
en als dat niet haalbaar is, volgt het wettelijk traject (WSNP). 
En daar gaat het fout, volgens Loes:  “Er is niemand die de 
bewindvoerder controleert. Deze kan 3 jaar zijn werk doen en 
dan alsnog zeggen dat het minnelijk traject niet is gelukt en 
de cliënt aanmelden voor het wettelijk traject.” Loes vervolgt: 
“Dan komen er nog eens 3 jaar bij en al die tijd moet zo’n 

gezin rondkomen van minimaal leefgeld. Voedselpakketten 
stoppen ook na 3 jaar, omdat de Voedselbank zijn werkwijze laat 
aansluiten op de duur van het wettelijke schuldsanerings- traject. 
Mensen raken hierdoor van de regen in de drup.” 

Evaluatiemoment
Sinds 2012 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de 
schuldhulpverlening. Loes mist het evaluatiemoment. Wat gaat 
er goed in Hoorn? Wat gaat er mis en waarom? Hoe is de 
kwaliteit? 
Met het aantreden van het huidige college heeft de gemeente 
dit werk uitbesteed aan de Kredietbank. Dat is een verbetering. 
Toch heeft Loes bovenstaande problematiek bij de wethouder 
van sociale zaken, Judith de Jong, onder de aandacht gebracht. 
Judith heeft aangegeven hiernaar te gaan kijken. 

Verontwaardiging
Loes is verontwaardigd over het lot van het bovengenoemde 
gezin. En dit voorbeeld staat niet op zich. “Het kan toch niet zo 
zijn, dat er na 3 jaar Voedselbankhulp niets is veranderd? Zo’n 
gezin met opgroeiende kinderen staat al die tijd stil! Dat is erg. 
Ze pleit voor innovatie: “In Amsterdam lost de gemeente in een 
keer de schulden af bij de verschillende schuldeisers en regelt 
daarna de betaling van rente en aflossing zelf met de cliënten. 
Dat is veel efficiënter en effectiever.”  

Waar kan je terecht?
Helaas weten mensen het ombudswerk niet te vinden. Dat 
vindt Loes jammer: “Het ombudswerk is juist een kans om 
mede invulling te geven aan de permanente campagne van de 
PvdA-Hoorn. Binnen het ombudswerk krijgt de campagneslogan 
“Iedereen telt” op individueel niveau betekenis.” Meer 
bekendheid is essentieel om mensen te bereiken. “Wellicht een 
vaste rubriek in de Prospekt?”, oppert Loes. Ondergetekende is 
in ieder geval overtuigd.
Interessante websites:  • www.pvda.nl/partij/ombudswerk
   • www.nibud.nl/berekenuwrecht
   • www.schuldinfo.nl
Vragen?
Heb je een vraag aan Loes van Kan of Simon Broersma 
over ombudswerk aangelegenheden? Stuur een e-mail aan 
la.vankan@quicknet.nl of s.broersma@hoorn.nl   

Anne-Marie Meijer

Vrouw, 35 jaar:  “emotionele druk”
“Ik heb zelf geen zorg nodig, maar werk op een praktijkschool 
en daar merk ik wel de gevolgen van de veranderingen. Onze 
leerlingen zijn moeilijk lerend en werken onder het VMBO-
niveau. Vanuit mijn werk heb ik veel contact met ouders, maar 
ook met de gemeente vanuit de werkwijze 1 gezin, 1 plan. 
Helaas lopen ouders vast, omdat de gemeente zijn zaken nog 
niet op orde heeft. Ouders kloppen dan vaak bij ons aan voor 
ondersteuning. Er heerst veel onzekerheid en er gaan geruchten 

dat bepaalde extra voorzieningen gaan wegvallen als gevolg 
van de bezuinigingen. Bijvoorbeeld de weekendopvang voor 
autistische leerlingen. Dat is erg jammer, want hierdoor neemt de 
emotionele druk in zo’n gezin toe met alle gevolgen van dien. Ik 
verwacht dat er veel op de gemeente afkomt en dat er de nodige 
brandjes geblust moeten worden, voordat er echt duidelijk beleid 
is. Ondertussen zijn onze leerlingen en de gezinnen, die de zorg 
het hardst nodig hebben, de dupe. Dat is wel spijtig.” 
        
  

Anne-Marie Meijer
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Wethouder Judith de Jong: “de tijd vliegt voorbij”
Deze week is het 9 maanden geleden dat het 
nieuwe college met wethouders van SP, D66, 
CDA, GroenLinks en PvdA is beëdigd. Dat lijkt 
een hele tijd, maar eerlijk gezegd is de tijd 
voorbijgevlogen. Een mooi moment om wat te 
vertellen over mijn ervaringen en wat zoal al in 
gang is gezet.

De werkzaamheden 
van een wethouder 
zijn heel erg divers. 
Dat maakt het een 
heel mooie job. Het 
ene moment ben 
ik op het stadhuis 
in overleg met 
ambtenaren die 
de besluiten voor 
de gemeenteraad 
voorbereiden. Het 
volgende onderdeel 
van mijn dag ik een 
stukje taart eten 
bij een inwoner 
die 100 jaar is 
geworden. Namens 
de gemeente hoort 
daar natuurlijk een 

cadeau bij. Om goed op de hoogte te blijven wat er speelt 
in de stad, ga ik vaak op werkbezoek. Samen met de 
verantwoordelijke ambtenaar bezocht ik laatst bijvoorbeeld 
Kunstenaarsvereniging De Boterhal. Binnenkort staat een 
bezoek aan de Praktijkschool op het programma en een 
gesprek met de stichting Hulp Westfriese Kerken.

Samenwerking
Dat teamverband ervoer ze als zeer inspirerend tijdens 
de verkiezingsperiode. Als lijsttrekker mengde ze zich in 
een spannende politieke strijd met debatten, meten van 
overtuigingskracht en voorbereiden van debatten. Vooral 
goed voorbereiden, tot je een soort politieke encyclopedie 
was. De laatste verkiezingsronde was intensiever, met 
meer acties, meer publicaties en met ervaren mensen 
om haar heen.  Mensen als Anne-Marie Meijer en Helen 
Sijm. Hoogtepunt: het grote debat in de Parkschouwburg. 
En dan komt de door velen niet verwachte uitslag. Geen 
verlies van zetels. Zelfs als grootste fractie uit de strijd 
tevoorschijn gekomen! 

Portefeuille
Elke wethouder heeft eigen aandachtsgebieden 
meegekregen. Mijn portefeuille die ik namens de 
PvdA mag doen bestaat uit financiën, sociale zaken 
en werkgelegenheid, kunst en cultuur, erfgoed en 
monumenten, het archief en de luwtemaatregelen op het 
Hoornse Hop. Een heel mooi en ook afwisselend pakket. 
De financiën van de gemeente Hoorn staan flink onder 

druk. Tijdens de coalitieonderhandelingen zijn we daarom 
al een flinke hoeveelheid bezuinigingen overeengekomen. 
Onder andere het niet uitvoeren van de autotunnel 
levert een besparing op. Maar er zijn ook besparingen 
gevonden op de organisatie in het Stadhuis. Door 
slimmer en efficiënter te werken besparen we geld. Als 
wethouder financiën zorg ik ervoor dat het huishoudboekje 
van Hoorn op orde is en blijft. Ik voel dat als een grote 
verantwoordelijkheid.

Armoedebestrijding
Een van de speerpunten van de nieuwe coalitie is de 
verbetering van de armoedebestrijding. Dat was dan 
ook een van de zaken waar ik met prioriteit mee aan de 
slag ben gegaan. Vanaf 1 januari 2015 is er een ruimer 
armoedebeleid in de gemeente Hoorn. Dat betekent 
dat meer mensen met een laag inkomen gebruik 
kunnen maken van ondersteuning, zoals de cultuur- en 
sportstrippenkaart. Het bedrag van bijvoorbeeld de 
individuele inkomensondersteuning (was vroeger de 
langdurigheidstoeslag) is verhoogd en er is meer geld 
beschikbaar voor organisaties die zich inzetten voor 
kinderen waarvan de ouders weinig geld verdienen, zoals 
de stichting Leergeld. In totaal besteedt Hoorn vanaf dit 
jaar 800.000 Euro per jaar meer aan armoedebestrijding 
dan hiervoor.

Erfgoed en monumenten
Een ander heel mooi onderdeel van mijn portefeuille is 
erfgoed en monumenten. Hoorn heeft zoveel prachtigs 
te bieden en nog steeds stuiten we op mooie nieuwe 
plekjes. Zoals laatst toen onder het Glop voor het eerst 
sinds eeuwen het oude riool weer bloot kwam te liggen. 
Samen met de stadsarcheoloog daalde ik af in dit oude 
gemetselde riool waarvan we denken dat die in de 16e 
eeuw is gebouwd. Eeuwenlang waren er geen mensen 
in geweest en wat zou het leuk zijn als we dit oude riool 
voor inwoners en bezoekers van Hoorn zouden kunnen 
openstellen. Een mooie uitdaging om over na te denken....

Tot zover een inkijkje in mijn eerste maanden als 
wethouder. Graag tot ziens en heeft u vragen, schroom 
dan niet om contact met mij op te nemen.
 j.de.jong@hoorn.nl

Google: 
PvdA-Hoorn-Facebook

facebookpagina 
en “like” ons!
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Geïnteresseerd in het politieke handwerk?

Colofon
De Prospect is het ledenblad van de PvdA-Hoorn. 
Het blad verschijnt twee keer per jaar in een 
oplage van 220 stuks sinds 1 januari 2005.

Redactie: Steven de Waart (hoofdredacteur), Jan 
Kollen, Peter Ursem, Anne-Marie Meijer, 
Ed Wagemaker (+vormgeving)

Aan dit nummer werkten tevens mee:
Sjaak Grosthuizen, Ruud Knaack, Jeroen van der 
Veer, Judith Michel-de Jong, 

Drukwerk: SprintPrint

Copyright: alle auteursrechten en atabankrechten 
ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave 
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten 
berusten bij de PvdA-Hoorn cq. de betreffende 
auteur. 

 Contactgegevens PvdA
 PvdA-Hoornsite: www.pvdahoorn.nl
 
 Arnica Gortzak (bestuursvoorzitter), 0623812194  
 arnicairis@hotmail.com
 Helen Sijm (bestuurssecretaris), 0681294163   
 helen.sijm.pvda@kpnmail.nl
 Jeroen van der Veer (fractievoorzittterer) 
 0229-273710, j.vanderveer@hoorn.nl
 
 website provincie Noord-Holland: 
 www.gewestnoord-holland.pvda.nl
 e-mail fractieondersteuning: 
 pvda@noord-holland.nl   tel. 023-5144389
 landelijke PvdA: www.pvda.nl
 e-mail partijbureau (Amsterdam) 
 pvda@pvda.nl   tel. 020-5512155
 ledenadministratie (adreswijzigingen e.d.)   
 ledenadministratie@pvda.nl   tel. 020-5512290

Nederland sterker & socialer 

“In 2000 leek het er op 
dat ik met mijn studie 
kon stoppen. Het vak 
Maatschappijleer werd 
door de overheid uit 
het lesprogramma 
geschrapt. Er moesten 
in de Tweede fase 
en het VMBO allerlei 
andere relevante vakken 
gegeven worden.  Tot 
er op 9 september twee 
vliegtuigen vlogen in 
het Word Trade Center 
in New York. Op dat 
moment was de hele 
wereld geschokt, ook 
in Den Haag. Er moest 
meer aandacht komen 
voor onze democratie. 

Onze fractievoorzitter Jeroen van der Veer aan het woord:

De PvdA-Hoorn biedt geïnteresseerden die zich eerst 
willen oriënteren 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 

Er werd zelfs over een vak Democratie gesproken. Door een lobby 
van de Nederlandse vereniging van docenten Maatschappijleer 
wordt dit vak nog steeds onderwezen in het voortgezet onderwijs en 
het MBO. Vaak denk ik de laatste dagen terug aan deze tijd. 
De huidige  gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en 
aan de oostzijde van Europa baren mij, net als vele anderen zorgen. 
Een bloedige strijd is aan de orde van de dag en onschuldige 
mensen vluchten naar veiligere oorden. Daar waar gevochten 
wordt voor democratisering, mensen medezeggenschap willen over 
de koers van het leven en het land en hun kinderen meer uitzicht 
willen geven voor de toekomst, staan de bestaande democratieën 
onder druk. Wellicht ook  ingegeven door angst, komen er steeds 
meer maatregelen om onze vrijheid te beschermen. Voor mij is 
vrijheid niet iets wat de taak van de overheid is. We moeten elke 
dag aan elkaar laten zien wat vrijheid voor ons betekent. Er voor 
gaan en niet wijzen naar anderen. Verbinden en niet uitsluiten. Een 
vak als Maatschappijleer kan daar bij helpen. Ik ga daar als docent 
Maatschappijleer nog even mee door”.

Heeft u vragen of suggesties mail naar j.vd.veer@hoorn.nl 

meedraaien in fractievergaderingen en raads- en com-
missievergaderingen bijwonen. Ook kun je deelnemen 
aan bestuursvergaderingen en/of meehelpen met het 
organiseren van debatten of campagne-activiteiten.



 Nederland sterker & socialer                           12                      

Oh hemel, verkiezingen! 

Column door Sjaak Grosthuizen

  

 Met kloppend hart de komende verkiezingen 
afwachten of fier en vol vertrouwen erop rekenen 
dat het allemaal wel goed zal komen? Ik kan mijn 
gezonde verstand af en toe wel haten. Ik ben geen 
massapsycholoog, maar enige ervaringen op dat gebied 
hebben mij geleerd dat een massa, eenmaal in beweging 
in een bepaalde richting, moeilijk een andere kant op te 
sturen is. De Nederlandse kiezer is in gezamenlijkheid 
een massa. Natuurlijk bevinden zich in deze massa 
allerlei elementen met een eigen beweging, maar de 
grootste bewegingen hebben het sterkste kielzog. 

 De PvdA heeft zich na de Kamerverkiezingen 
in een avontuur gestort. Dapper was Diederik. Het 
ging om het land. Er dienden pijnlijke beslissingen 
worden genomen en iemand moet het doen. De PvdA 
en de VVD, voor de verkiezingen de minst denkbare 
regeringspartners, zouden Nederland door de crisis 
slepen. Beide partijen zouden kroonjuwelen afstaan. 
Ontroerend mooi en misschien wel ongekend in de 
parlementaire geschiedenis. 

 De kiezer dient dat evenwel te begrijpen en even 
leek het erop dat een aanzienlijk deel der natie bereid 
was te geloven in een ongelooflijk experiment. Tot men 
aan de centen kwam van hen die ruimer verdienden. 
Ja doei! was hun directe overduidelijke reactie naar de 
VVD-top. Diederik Samson maakte een enorme fout. 
Hij meende dat de PvdA een aantal mensen echt pijn 
deed met een nivelleringsafspraak en betoonde zich een 
gentleman door het zeggen van ‘A’. Een hele reeks van 
natiereddende maatregelen volgde en steeds duidelijker 
werd het dat de echte pijn gevoeld ging worden door een 
groep verbijsterde stemmers voor een sociaal Nederland. 

  
 

 Natuurlijk groeien bomen niet tot in de hemel 
en natuurlijk kunnen economen uitleggen dat wij als 
gretige consumenten de graaiculturen in de financiële 
wereld hebben aangemoedigd door stomweg te trappen 
in allerlei flutaanbiedingen louter vanwege het feit dat 
een groot deel van de bevolking een paar centen meer 
te besteden hebben dan nodig is voor een gezonde hap 

in de maag en een lekvrij dak boven het hoofd. Maar 
moeten onze bewindslieden die de voor de gewone man 
pijnlijke maatregelen moeten nemen doen alsof het de 
diepstgewortelde beleidswens is van de PvdA? Waarom 
niet elke keer de bijgevoegde verontschuldiging: 

 ‘Sorry mensen, maar dit moet van Halbe Zijlstra.’ 
En: ‘De maatregel gaat pas in, zodra alle graaiers in elke 
semi-openbare sector terug zijn op dubbel modaal.’

 Het is goed denkbaar dat de doorsnee kiezer 
in maart ergens in het achterhoofd een groeiend besef 
heeft van het herstel van onze economie. Een moeilijker 
denkbeweging is de koppeling daarvan te vinden met het 
gevoerde beleid van de regering. Bovendien moet men 
dan ook nog snappen dat het nu niet zozeer gaat om wie 
er in de provincie het voor het zeggen krijgt, maar hoe 
de uitwerking is naar de samenstelling van de Eerste 
Kamer, waar gretige partijen zich reeds opmaken om 
zetelwinst te vertalen naar het compleet gijzelen van het 
regeringsbeleid. 

 Laten we eindelijk eens toegeven dat de 
Provinciale Verkiezingen nooit over de provincie gaan. 
Je kunt anders willen beweren, maar het is de kiezer 
die dat uitmaakt. We kennen de mensen waar we 
als goedwillenden op stemmen niet. We leren ze pas 
kennen, wanneer duidelijk wordt dat ze zelf ook hebben 
staan graaien, De VVD lijkt de rol van het CDA te hebben 
overgenomen. Wil de PvdA nog enige schadebeperking 
teweeg brengen, dan zal men zich op de borst moeten 
rammen. Wij hebben de crisis overwonnen. De rottigheid 
waar je nog last van hebt, is aan de VVD te danken. We 
gaan nog even door met dit kabinet zolang we resultaten 
blijven boeken. 

 Op 18 maart gaan we stemmen. Natuurlijk gaan 
we stemmen, op dingetje of op dingetje. Als de Eerste 
Kamer maar een beetje werkbaar blijft. En, o ja! We doen 
ook nog mee aan de Waterschapverkiezingen. Meer hoef 
je geloof ik niet te weten.”

sjaakgrosthuizen@gmail.com

 GRAAIERS

 ROTTIGHEID

 GRETIGE PARTIJEN
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 GROOT AVONTUUR

 EENMAAL IN BEWEGING...

 ENORME FOUT

 GRAAICULTUREN
 STEMMEN OP DINGETJE




