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Door Tanja van Nieuwenhoven

Op de Algemene Leden Vergade-
ring van 26 maart jongstleden is 
het afdelingsbestuur vernieuwd. 
Onze nieuwe voorzitter Femke 
Roos-Meijer is al jarenlang po-
litiek actief in het stadsdeel en 
brengt een schat aan ervaring 
mee. Van 2002 tot en met 2014 
was ze deelraadslid, waarvan een 
periode fractievoorzitter en de 
laatste vier jaar tevens voorzitter 
van de deelraad Zuid. Voor de pe-
riode dat Femke Roos deelraads-
lid werd, zat ze al eens acht jaar 
in het bestuur van onze afdeling. 
Femke heeft oog voor het proces, 
kan zeer goed delegeren en is niet 
te beroerd om zelf ook de handen 
uit de mouwen te steken. Femke 
Roos vindt het belangrijk dat het 
bestuur als team samenwerkt en 
de bestuursleden van elkaar op 
aan kunnen in alle openheid. 

Samenwerking tussen de andere 
PvdA-afdelingen in Amsterdam 
is vanzelfsprekend maar het is 
belangrijk dat elke afdeling haar 
eigen identiteit behoudt. De sa-
menwerking met en ondersteu-
ning van de bestuurscommissie 
in Zuid vindt ze heel belangrijk 
en geeft ze veel aandacht. Er 
zijn overkoepelende Amster-
damse onderwerpen die Femke 

Roos aan het hart gaan zoals het 
huidige toelatingsbeleid in het 
voortgezet onderwijs, maar is dat 
interessant voor onze leden en 
leidt dat tot een goede discussie 
tijdens een ALV? Ze denkt dat 
onderwerpen zoals de Boeren-
weteringgarage, die dichter bij 
onze leden liggen en soms ook 
persoonlijk raken, meer debat 
en discussie tijdens de ledenver-
gadering opleveren. Onze leden 
zijn kritisch en houden van een 
goede discussie over controversi-
ele onderwerpen: die betrokken-
heid verwacht Femke Roos dan 
ook van onze leden.

Femke Roos volgt Fred Cohen 
op als voorzitter; Nijs Keppel en 
Martijn Meeter, respectievelijk 
vice-voorzitter en penningmees-
ter werden herkozen. Diana van 
Putten (secretaris), Lies Opdam, 
Lucien Nix en Matthijs de Groot 
blijven in functie. Morris Beks, 
Marjan Koopman en Jan Verjaal 
werden nieuw verkozen.

De redactie van De Stem van Zuid 
wenst het nieuwe bestuur succes.

femke roos 
terug als 
voorzitter

De Stem van Rood Zuid is 
een uitgave van de afdeling 
Amsterdam Zuid van de Partij 
van de Arbeid.

* Job van Amerongen over 
partij en psychologie

* Boekrecensie ‘Omstreden 
vrijheid’

* Lies Opdam in gesprek 
met Adri Duivesteijn

* Een interview met ‘water-
politicus’  Egbert de Vries

* De jubilarissen van 2015

Hoofdredactie
Tanja van Nieuwenhoven

Redacteurs
Estella Heesen & Lies Opdam

Eindredactie
Hans Wamsteeker

Vormgeving
Kelly Heeren & Petra Urban

Fotografie & illustraties
Petra Urban (tenzij anders

vermeld)

Colofon

Met in dit nummer



DE STEM
van Rood Zuid 

Door Job van Amerongen

De Partij van de Arbeid heeft bij 
de recent gehouden verkiezingen 
voor de Provinciale Staten fors 
verloren. In Urk  het minst. Dat 
alleen al rechtvaardigt een diep-
gravende analyse.

De Partij van de Arbeid verliest 
wel vaker verkiezingen. Ik ge-
loof niet vaker dan andere grote 
politieke partijen, maar heb daar 
geen onderzoek naar gedaan. 
Nieuw is het opschuiven van wat 
‘de ondergrens’ wordt genoemd. 
Bij de verkiezingen van 2002, 
die in het teken stond van de op-
komst van de LPF en de moord 
op Pim Fortuyn, haalde de partij 
drieentwintig zetels. Slechter kon 
niet, zo was de algemene opvat-
ting. Sindsdien zijn de kiezers al-
leen maar meer op drift geraakt. 
Een uitslag tussen de tien en de 
vijftien zetels voor de PvdA bij de 
volgende kamerverkiezingen is 
allerminst denkbeeldig.

Verkiezingsnederlagen, zeker 
wanneer ze zijn geleden door 
de Partij van de Arbeid , leiden 
tot sombere bespiegelingen en 
navelstaren. Er verschijnen niet 
zelden rapporten met prachtige 
titels. ‘De kaasstolp aan diggelen’. 
Heel mooi. De koers meer naar 
links. De vereniging belangrij-
ker maken. Meer aandacht voor 
de samenleving en minder voor 

Partij en psychologie

de Haagse mores. Enig cynisme 
zult u mij vergeven.

Het enige positieve effect van ver-
kiezingsnederlagen was altijd het 
effect op het verenigingsleven. Er 
wordt in zaaltjes gediscussieerd 
over de meest wenselijke koers 
van de partij. Onder het motto 
‘nu moet ik een signaal afgeven’ 
is er vaak sprake van een aanwas 
van leden. Die ledenaanwas lijkt 
nu overigens achterwege te blij-
ven. Blijkbaar zijn we het ook al 
niet meer waard om medelijden 
mee te hebben. 

Voor wat betreft de discussie 
in de vereniging adviseer ik de 
partij dringend de onvrede niet 
alleen aan te horen, maar ook te 
organiseren. Zorg dat zij die het 
allemaal een grof signaal vinden 
gehoord worden. Geef hen een 
podium. Niet omdat ‘de mop-
peraar’ altijd gelijk heeft. Wel 
omdat  je door streng en ver-
manend toespreken of  -  erger 
nog – negeren, actieve leden van 
je vervreemdt. De partij die ooit 
bedoeld was voor verandering, 
dreigt te verworden tot de partij 
van de status quo . Dat is meer 
dan zorgelijk. Het zal leiden tot 
het einde van de Partij van de Ar-
beid.

Beeld: PvdA archief

Door Hans Wamsteeker

Het nieuwe jaarboek van de 
Wiarda Beckman Stichting 
verkent het antwoord.*

Wij zijn de bondgenoot geworden 
van het neoliberalisme en niet 
meer de maatschappijkritische 
factor van weleer. Daardoor zit de 
PvdA in een diepe crisis. Volgens 
het neoliberalisme is het bedrijf 
de optimale organisatievorm. 
Het individu is de ondernemer 
van zijn eigen leven. Je wordt 
beoordeeld op je productiviteit 
en concurrentievermogen. Een 
niet productieve kracht zoals een 
kunstenaar of asielzoeker wordt 
daarom stiefmoederlijk behan-
deld. De risico’s die je loopt in je 
leven zijn binnen die filosofie het 
gevolg van je eigen keuzes. Een 
tegenslag is het gevolg van slecht 
‘zelfmanagement’.
Dit alles staat haaks op de kern-
waarde van de sociaal-democra-
tie: de solidariteit.

Het autonome individu
De hoofdlijn van dit kabinet is 
de terugtredende overheid en de 
PvdA brengt hier en daar correc-
ties aan. Waardoor worden soci-
aal-democraten verleid tot het ne-
oliberalisme en welke gevolgen 
heeft dat?
In Omstreden Vrijheid lezen we 
dat het voor een emancipatiepar-
tij aantrekkelijk is te denken dat 
haar taak volbracht is. Het indi-

vidu is autonoom geworden. De 
overheid kan nu allerlei verant-
woordelijkheden van het collec-
tief overhevelen naar individuen. 
Maar het gaat fout als je geacht 
wordt met iedereen in concur-
rentie te treden en je winst moet 
maken op je leven. Hier ontstaat 
de sociale ontbinding. De samen-
leving is ingewikkelder dan ooit 
maar het individu moet alle risi-
co’s zelf kunnen overzien.

De eigen waarden
Daar komt bij dat deze zich te-
rugtrekkende overheid de burger 
meer dan ooit in de gaten houdt. 
Rutte is de human resource ma-
nager met ons als personeel. De 
sociaal-democratie is hier te veel 
in mee gegaan. Hoe kunnen 
waarden van de verzorgingsstaat 
in tact blijven als het economisch 
model de bestaanszekerheid van 

mensen ondergraaft? De PvdA 
moet dus terug naar de eigen 
waarden. De Wiarda Beckman 
Stichting presenteerde in 2013 
het project ‘Van Waarde’.  Wat is 
de waarde van zorg, onderwijs en 
bankieren? Het weer in dienst 
nemen van ontslagen schoon-
makers is een voorbeeld van een 
keer ten goede.

Wending
De verandering gaat niet van 
binnenuit komen. Het moet van 
onderop. Let op de Maagdenhuis-
bezetting, Podemos en Occupy. 
Stop de decentralisaties, de be-
drijfstaal van de overheid, de ont-
manteling van de cultuursector, 
de prestatiesturing in de publie-
ke sector. 

Het neoliberale wereldbeeld sluit 
goed aan bij hoogopgeleide pro-
fessionals maar daarmee ben je 
het ‘volk’ kwijt. Willem Trommel 
zegt in het rapport: ‘De neolibera-
le tirannie verdrijven vergt moed 
en daadkracht, maar het zou wel-
eens een spetterend bevrijdings-
feestje kunnen opleveren.’

*  René Cuperus en Menno Huren-
kamp, Omstreden Vrijheid, Waar-
toe een vrije samenleving verplicht. 
Wiarda Beckman Stichting/Uitge-
verij van Gennep
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Waarom zou je nog PvdA stemmen?
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Lies Opdam, in gesprek 
met Adri Duivesteijn.

Op een zonnige voorjaarsochtend  
in de week na de politieke leden-
raad stapte ik op de trein voor een 
interview met senator Adri Dui-
vesteijn. Bij een flinke mok koffie 
vroeg ik hem wat hij van de re-
cente verkiezingsnederlaag vond, 
waar het aan ligt en wat we eraan 
kunnen doen.

Hij trok van leer. Volgens hem 
zijn de drie opeenvolgende ne-
derlagen een afspiegeling van 
wat we nu in de partij meema-
ken. Op twee punten is het echt 
fout gegaan. Het eerste is dat we 
bij het opstellen van het regeer-
akkoord  heel ver zijn meegegaan 
in het neoliberale gedachtengoed 
van de VVD. Het tweede is dat we 
zijn gaan ruilen.

Ondergeschikt aan het 
marktdenken
In ons verkiezingprogramma 
staat het terugdringen van de 
marktwerking in de publieke 
sector, terwijl we meer dan ooit 
ondergeschikt gemaakt worden 
aan dit marktdenken. Dat wordt 
soms gecompenseerd, bijvoor-
beeld door de zorg- en huurtoe-
slag, maar dat is het afkopen van 
je eigen idealen.  De laagste in-
komens geef je een toeslag, maar 
daardoor wordt die groep nòg 
kwetsbaarder en  afhankelijker 

van politieke willekeur in de toe-
komst. Want in een volgend kabi-
net kan de VVD het hele systeem 
van de toeslagen ter discussie 
stellen.  Trouwens, Halbe Zijlstra 
wacht niet eens tot een volgend 
kabinet, hij heeft de toeslagen-
maatschappij al geproblemati-
seerd.

De strijd ingeleverd
Met het ruilen hebben we princi-
piële zaken tegen elkaar wegge-
streept. Daarmee hebben we de 
strijd die bij een sociaal democra-
tische beweging hoort, nagenoeg 
ingeleverd. Concessies horen bij 
regeren in een coalitie, maar de 
vraag is: ben je trouw aan je ei-
gen gedachtengoed?  Dat je door 
het ruilen opgeeft voor je idealen 
te strijden, begrijp ik niet. Verge-
lijk dat eens met Amerika en En-
geland, waar politiek nog steeds 
een principieel debat is over de 
inrichting van het soort samenle-
ving waar je voor staat.

We zijn gegijzeld
Adri is opgegroeid in een cul-
tuur waarin het interne debat in 
de fractie in beide Kamers juist 
heel sterk was.  Het lijkt alsof we 
nu een werkgevers/werknemers 
cultuur hebben waarin het debat 
nauwelijks aanwezig is. Kamer-
leden zijn geen uitvoerders en 
hebben een eigen verantwoor-
delijkheid. Je mag van hen ver-
wachten dat zij individueel ook 

de sociaal democratische opinie-
leiders zijn in hun vakgebied. De 
kandidatenlijst is doorgaans zo 
samengesteld dat de verschillen-
de opvattingen en stromingen 
binnen de partij ook vertolkt wor-
den in de fractie. Het is bizar dat 
kamerleden  nu op veel terreinen 
knarsetandend en zwijgend vóór 
stemmen omdat het in de forma-
tie nu eenmaal zo is geregeld.  
Hiermee is de partij de gegijzelde 
geworden van dit regeerakkoord.  
Dat is een soort verlamming 
die voor de PvdA buitengewoon 
schadelijk is. 

Doe wat je zegt
Je moet dat toch gaan benoemen. 
Hij zegt verbaast te zijn dat de 
partijtop dit uit de weg ging. Voor 
hem is een onafhankelijk onder-
zoek  naar de oorzaken van de  
recente verkiezingsnederlagen 
een vanzelfsprekendheid. Dat de 
handen daarvoor niet op elkaar 
gaan verbaast niet. Het laat zien 
dat er weinig ruimte is voor re-
flectie en zelfonderzoek. Op de 
laatste politieke ledenraad werd 

beloofd dat de fracties zich weer 
wat linkser zullen profileren. Je 
bent echter alleen geloofwaardig 
als je doet wat je zegt, anders zal 
de kiezer daar gauw doorheen 
prikken. Inmiddels worden we 
omringd door partijen die de 
PvdA niet snel te hulp zullen ko-
men. We hebben ons geïsoleerd 
van links door de samenwerking 
met rechts.  Rechts zal ons ook 
niet helpen; ze zullen ons straks 
niet meer nodig hebben. Nie-
mand had voorzien dat onder 
Samson en Spekman een derge-
lijk regeerakkoord tot stand zou 
komen. Het heeft de partij klem 
gezet tussen de loyaliteit aan de 
eigen leiders en de onvrede over 
de koers. Dat dilemma knaagt.

Steeds minder principieel
Je kan bij dit regeerakkoord de 
vraag stellen hoe diep het sociaal 
democratisch gedachtengoed nog 
is verankerd.  In hoeverre is het 
neoliberale denken ook het onze 
geworden?  Ik ben bang dat wij 
steeds minder principieel zijn.
Regeren is geen business-akoord. 
Tussen staat en markt zit het pu-
blieke veld, onderwijs, zorg, wo-
nen, wat van ons allemaal is en 
daar gelden andere wetten, prin-
cipes en waarden. Hij vreest dat 
in Nederland straks de weg ge-
effend is voor verdere liberalise-
ring van de samenleving, want 
veel hervormingen zijn vooral fi-
nanciële saneringen. Het is daar-

mee niet socialer of meer solidair 
geworden. Het doemscenario is 
dat rechts straks dankjewel  zal 
zeggen en dat wij dan langs de 
zijlijn toekijken hoe VVD, CDA 
en D66 gezamelijk verder gaan. 
Daar wordt hij niet vrolijk van.

Progessieve samenwerking
Voor Adri zit de toekomst van 
de PvdA in een herstel van de 
sociaal democratische waarden. 
Het ‘Van Waarde’ rapport van 
de Wiardi Beckman Stichting  is 
daarvoor een goede voorzet. Wij 
moeten die waarden omzetten 
in concrete stelselhervormingen 
voor de publieke sector. 

‘We moeten investeren in          een progressieve samenwerking’

“Regeren is 
geen business-

akkoord”
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Het zou fantastisch zijn als we 
gaan investeren in een progres-
sieve samenwerking. En dat zijn 
niet alleen de ‘verlichte’ progres-
sieven, daar hoort ook de SP bij. 
Samen werken aan een gemeen-
schappelijk progressief kernpun-
tenprogramma. De kiezer heeft 
dan  een echt alternatief.

Toen ik buiten kwam scheen de 
zon nog steeds over Den Haag.
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 Door Estella Heesen

Egbert de Vries, onze afdelings-
genoot en sinds een jaar ook lid 
van het partijbestuur, is op 26 
maart gekozen in het bestuur 
van het Hoogheemraadschap 
Gooi en Vechtstreek. De Partij 
van de Arbeid behaalde vijf ze-
tels en is daarmee samen met de 
VVD de grootste Partij. Een paar 
vragen aan onze kersverse water-
politicus.

Waarom een kandidaatschap voor 
het Waterschap?
“Als stadsdeelbestuurder kreeg ik 
regelmatig met het Waterschap 
te maken. Een mooie instelling 
die belangrijk werk doet. Ik ging 
me er steeds meer voor interes-
seren. Omdat ik graag praktisch 
politiek actief ben en mijn erva-
ring wil inzetten, heb ik mij kan-
didaat gesteld.”

Wat heb je met water?
Ik ben opgegroeid aan het water 
in Ermelo. Als kind voeren wij 
elke zomer naar Holland, Fries-
land en Zeeland. In de winter 
schaatste ik eindeloze tochten. 

En ja zelfs tijdens mijn studie 
richtte ik me op waterbacteriën 
en bacteriën die nodig zijn om 
onze vervuiling af te breken. Iets 
waar het waterschap dagelijks 
mee te maken heeft bij de water-
zuivering. 

Wat ga je daar nou precies doen?
Bijvoorbeeld, er voor zorgen dat 
de stad niet bij elke forse regen-
bui blank komt te staan. Verder, 
samen met collega’s zorgen voor 
een Waterschap dat natuur en 
recreatie voorop zet bij beslissin-
gen die ze neemt. En het Water-
schap moet politiek op de kaart 
worden gezet.

Hoe politiek is water?
Hoe politiek is een stoeptegel, 
riep ik altijd als stadsdeelbe-
stuurder. Natuurlijk is water 
politiek. Elke bestuurslaag kent 
strijd langs politieke en ideolo-
gische lijnen dus ook het water-
schap. Zij is de enige overheid 
die elke euro die ze uitgeeft ook 
zelf int via belastingen. Dan is 
het voor onze partij belangrijk 
dat er een eerlijke belastinghef-
fing plaatsvindt en mensen aan 
de onderkant niet of weinig be-

talen. De strijd voor kwijtschel-
ding is niet een theoretisch ding: 
in een waterschap van Zuidhol-
land is de kwijtschelding afge-
schaft nu de PvdA niet meer in 
het dagelijks bestuur zit. Deze 
discussie komt bij ons ook nog 
terug. Of denk aan de ontwikke-
lingssamenwerking; wij helpen 
vanuit Amsterdam Indonesische 
en Surinaamse plaatsen met hun 
waterhuishouding - de VVD wil-
de dat afschaffen. Of denk aan 
erfgoed: wij komen op voor de 
honderdjarige molens, waar an-
dere partijen dit een te dure hob-
by vinden. 

Of natuurbewust waterpeil: er 
zijn partijen die de belangen van 
de boeren hoger achten dan het 
probleem van verdroging van het 
Naardermeer. 

Kortom: water is politiek.

“Natuurlijk
 is  water  
 p o l i t i e k ”

“Wij komen op voor de honderdjarige 
molens, waar andere partijen dit een te 

dure hobby vinden.”

De heer R.B. Vroon
25 jaar lid, 70 jr.

Mevrouw C.P. Blumink 
25 jaar lid, 88 jr.

Mevrouw I.M. de Vries-  
25 jaar lid, 64 jr.

De heer G.N.H. Kemperink- 
25 jaar lid, 56 jr.

De heer J.I.W. Herczog
25 jaar lid, 71 jr.

Mevrouw G.E.D. Klijnsma
25 jaar lid, 71 jr.

De heer J.D.F. van Halsema
50 jaar lid, 72 jr.

Jubilarissen 2015
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Op 27 augustus aanstaande wordt er een 

afdelingsborrel ter gelegenheid van het nieuwe 

politieke seizoen georganiseerd in het Filmtheater 

Rialto  (20.00-22.30 uur).

Agenda



Wij wensen u een 
prachtige (na)zomer toe!


