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Zelfs rode bolwerk Amsterdam brokkelt af

PvdA moet aan de bak

door Ruben Koops en Jan-Willem Navis
AMSTERDAM, donderdag
Na het debacle met minister Plasterk van deze
week moet de PvdA alle zeilen bijzetten om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen weer op
de rails te krijgen. De partij hoopt op haar congres dat
dit weekend in Breda wordt gehouden weer vooruit
te kijken.
• De burgemeester van New York Bill de Blasio zou zijn succes te
danken hebben aan het verkiezingsspotje met zijn zoon Dante.
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Hilhorst aapt
campagne na
uit New York

door Jan-Willem Navis
AMSTERDAM, donderdag
In Amsterdam groeit een tweedeling tussen heel arm en
heel rijk, is het credo van PvdA-lijsttrekker Hilhorst. Daarmee imiteert hij de campagne van de kersverse New Yorkse
burgemeester De Blasio, ziet campagnestrateeg Kay van de
Linde.
„De Blasio – ook voormalig sommige buurten nu 40 proombudsman – won vanuit het cent ’scheefwoners’. Middenniets terrein in de peilingen in inkomens vluchtten naar PurNew Amsterdam”, zegt hij. merend en Almere.
De leraar en de ambtenaar
Maar lukt dat Hilhorst ook in
oud Mokum, waar de sociaal- die wel in de stad bleven wodemocraten onder vuur liggen nen en een huis kochten in de
door geklungel met belasting- mindere buurten, worden
geld en het stiekem afluiste- door het linkse stadsbestuur
ren van politieke tegenstan- uitgeknepen met een middeleeuws systeem: erfpacht. De
ders?
Duizenden huizen bouwen, gemeente blijft eigenaar van
extra aandacht voor onder- de grond en vraagt steeds howijs in arme buurten en min- gere pachtsommen. Dat komt
der preventief fouilleren. Dat doordat de waarde van de
zijn de drie hoofdthema’s uit grond hoger wordt, omdat er
het verkiezingsspotje van Bill zo’n grote krapte is op de koopde Blasio. Ze staan alle drie let- markt.
terlijk in het verkiezingsprogramma van de Amsterdamse Waarschuwen
PvdA.
De middenklasse krimpt,
Met deze linkse cirkelredezag De Blasio in New York, nering jaagt het stadsbestuur
waarna hij de campagne be- bijvoorbeeld huiseigenaren
dacht rond dat thema. „De rij- in Bos en Lommer de stuipen
ken worden steeds rijker en op het lijf, met lastenstijginde armen steeds armer”, vat gen van duizenden euro’s per
Van de Linde samen. De jaar voor een appartement
PvdA-leider hamert daar ook van vijftig vierkante meter.
op. „In het centrum en zuid”, Geen wonder dus dat de PvdA
waar de koopwoningen staan, haar hoofdkantoor nog steeds
„is het gemiddeld inkomen niet naar deze buurt verhuis12.000 euro hoger dan in slech- de, zoals voorzitter Spekman
tere stadsdelen als Noord en beloofde. Sterker, voorvechZuidoost.”
ters van een referendum over
Daarom nagelt hij D66 en de erfpacht werden afgeluisterd
VVD aan de schandpaal, om- en beschimpt door PvdA’ers.
dat zij de helft van de sociale
In die werkelijkheid is het
huurwoningen willen afsto- imiteren van De Blasio voor
ten. Hilhorst ziet hierin een Hilhorst een riskante strateverdere tweedeling, die zorgt gie. En niet alleen daarom,
dat de beginnende leraar en de vertelt strateeg Van de Linde.
loodgieter de stad worden uit- „De Blasio’s succes dankt hij
gejaagd.
aan zijn eeuwig herhaalde verkiezingsspotje, met zoon Dante. Bills vrouw is zwart en
Risico
Dante symboliseert daarmee
De PvdA neemt een risico met zijn gigantische afrokapdoor het verhaal over een so- sel de verbinding tussen blank
ciale kloof. Want als die er al en zwart, tussen rijk en arm.
is, dan is die ontstaan door het Heeft Hilhorst ook zo’n zoon?
woonbeleid dat de partij de af- Dat hoop ik maar voor hem.”
In een reactie ontkent Hilgelopen zestig jaar dicteerde.
Want in werkelijkheid zijn horst dat hij de tactieken van
het deze leraren en loodgie- De Blasio gebruikt. „Ik zie van
ters die een huurwoning ko- alles, maar je kijkt altijd naar
pen en opknappen. De helft Amsterdam. Door de huidige
van de huizen in de hoofdstad economische krachten wordt
is sociale huur, terwijl het ge- de tweedeling in de stad steeds
middeld inkomen er veel ho- groter. In de campagne waarger is dan in andere steden. schuw ik ervoor dat die tegenDoordat de PvdA de verkoop stellingen nog groter kunnen
jarenlang beperkte, hebben worden.”
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En dat is wel nodig ook, want
kiezers lopen vanwege de politieke beslommeringen snel
weg bij de PvdA. In de laatste
meting van Maurice de Hond
zou de partij slechts 12 van de
huidige 38 zetels overhouden.
Maar ook in de lokale politiek
gaat het de afgelopen maanden
verre van perfect bij de PvdA.
Het opvallendste voorbeeld
is misschien wel het rode bolwerk Amsterdam, waar wethouder Pieter Hilhorst hoopt

EN PLAN EENVOUDIG EN SNEL JE PERFECTE WEEKEND MAASTRICHT!

Peilingen
Maar in Amsterdam zijn de
peilingen voor de PvdA nog
beroerder dan in andere steden, en het lijkt wel of alles
wat de wethouder aanraakt, in
duizend stukjes breekt. De
partij verliest een derde van
de zetels in de peilingen.

Raadslid Bert van der Roest: betrapt op het
verduisteren van tienduizenden euro's uit de
kas van de daklozenkrant in Utrecht.Toen de
Jonge Socialisten
aangifte wilden doen,
werd partijvoorzitter
Spekman boos op de
jongerenafdeling van
de PvdA.

De PvdA was het stelende Zuid-Hollandse raadslid
Bahattin Erbas, dat de gemeente Den Haag voor
40.000 euro oplichtte, liever kwijt dan rijk, maar
Erbas kwam onlangs gewoon
zijn zetel opeisen. 'Integriteit is
iets waar iedereen zijn eigen
waardeoordeel over kan
geven', zei hij toen. Gisteren
stapte hij alsnog uit de PvdA.

Bert
van der Roest

Pieter Hilhorst

• Het portret
van Hilhorst
op het blad
van vervoerbedrijf GVB
deed sommige wenkbrauwen fronsen.

VOOR SAMSOM GEEN
VUILTJE AAN DE LUCHT

Zijlstra al maanden
aan het bemiddelen

• Zijlstra
Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, donderdag
VVD-fractieleider Zijlstra, die in het debat met minister Plasterk wel CU en SGP ’binnenboord wist te houden’, heeft de afgelopen maanden volgens ingewijden geregeld zendingswerk
moeten verrichten om de verhoudingen tussen de PvdA en gedoogpartijen te herstellen.
Dat is een bewuste keuze ge- betekenen dan nu ’te mekkeweest, omdat het ’tempera- ren’, klinkt het bij de SGP.
ment’ van zijn PvdA-collega Volgens de mannenbroeders
Samsom goede samenwerking staat het stoplicht voor Plasmet D66, CU en SGP in
terk op oranje, maar is hij
de weg zou staan.
er onder meer mee weggeVERVOLG
Bij CU en SGP wordt
komen omdat het zijn eerPAGINA
evenwel gewaarschuwd
ste grote fout was.
dat Plasterk door het
Plasterk zal de komenoog van de naald is gede tijd op eieren moeten
kropen.
lopen, want naast het lasCU-Kamerlid Segers
tige dossier over de veiligzegt dat zijn partij ’heel dicht- heidsdiensten, zijn weinig Kabij’ steun van een motie van merleden tot nu toe onder de
wantrouwen jegens Plasterk indruk van zijn prestaties op
zat.
zijn andere dossiers: het beSamsom had er beter aan ge- stieren van de Nederlandse eidaan om achter de schermen landen in het Caribisch gebied
meer voor de bewindsman te en het fuseren van provincies.

Ramon
Smits Alvares

Diederik Samsom

PvdA staat er in de peilingen belabberd voor

Tweede Kamer nog geen zorgen. „We staan er beter voor
dan vier jaar geleden in de
campagne”, zegt hij monter.
De steden zijn vanouds bastions van de sociaaldemocratie. Maar sinds de opkomst van

Ramon Smits Alvares ging er vandoor
met geld uit de partijkas van de
Amersfoortse PvdA-fractie. Korte tijd
later beroofde hij
zich van het leven
in het Spaanse
Santiago de
Compostela.

Hamit
Karakus

De banden tussen de Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst en de landelijke
top van de PvdA zijn nauw: hij is een vertrouweling van vicepremier Asscher
en zijn politiek assistent is de vrouw van Rik Winsemius, een van de mannen
achter de succesvolle straatcampagnes van fractieleider Samsom.Toch ligt
Hilhorst nu onder vuur, net als zijn buurman op deze foto, minister Plasterk.

Van onze parlementaire
redactie
DEN HAAG, donderdag
De verdrietige electorale
vooruitzichten in de vier grote
steden baart fractievoorzitter
Samsom van de PvdA in de

gaan”, zei Hilhorst tijdens een
lijsttrekkersdebat over het sociale beleid van de stad. „Dat
snappen we van u”, grapte
D66’er Paternotte meteen.
Dat in verkiezingstijd de politieke messen geslepen worden, hoort erbij. Maar onder

Amsterdam boven op de huurtoeslagen van het Rijk verstrekte, want op het stadhuis
werd met belastinggeld gesmeten. Van de 188 miljoen euro is nog steeds meer dan een
miljoen weg.
„Het moet niet over geld

Wethouder Hamit Karakus van Rotterdam ligt
onder vuur omdat hij niets deed aan brandgevaar
in madrassa's, islamitische kostscholen. Sterker:
hij stuurde een klokkenluidende ambtenaar met
strafontslag het stadhuis
uit. De rechter heeft dat
ontslag inmiddels ongeldig
verklaard.

Bahattin
Erbas

Ronald Plasterk
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in de succesvolle voetsporen
van zijn voorganger Lodewijk
Asscher te treden.

„Diep
teleurgesteld”,
schreeuwde hij het bijkans uit
op zijn website: ’Rutte, blijf
weg uit Sotsji’. Maar waar de
Nederlandse schaatsploeg in
topvorm steekt, is de vorm bij
Hilhorst ver te zoeken. Al
maanden.
Bij verkiezingsdebatten is
de voormalig columnist en
VARA-ombudsman steevast
de sigaar. Hij heeft zijn verhaal merkbaar tot achter de
komma voorbereid, maar gaat
toch de mist in. „Een komma
verkeerd, dat kan ons allemaal gebeuren”, grinnikt
VVD-wethouder Van der
Burg, verwijzend naar de
blunder van Hilhorsts ambtenaren, die zorgde dat minima
in plaats van enkele tientjes
vele duizenden euro’s kregen
bijgeschreven voor gestegen
woonlasten. Het was geld dat

Leefbaar Rotterdam en Pim
Fortuyn zit er betonrot in de
rode fundamenten. Zo won de
PvdA in 2010 in de Maasstad
maar nipt van Leefbaar, en
ook in Den Haag moet de partij
terrein prijsgeven aan rechts.
Ondanks gestuntel van de lokale PVV-fractie doet de partij
het prima in de peilingen.
Dat Hilhorst in Amsterdam
voor incompetent wordt gehouden, omdat onterecht miljoenen euro’s naar minima
gingen, laat volgens de Samsom zien hoe goed de nieuwe
PvdA-wethouder is. „Hij ging
de deuren langs bij mensen die
het geld niet hadden teruggestort. Dat zie ik andere wethouders niet doen.”
Utrecht zuchtte van verlichting toen PvdA-burgemeester
Aleid Wolfsen vertrok. Dat de
partij weigerde aangifte te
doen van het stelen van tienduizenden euro’s van de daklozenkrant door Bert ’Biertje’
van der Roest, maakt de kiezer
volgens Samsom niets uit.
„Dat is niet waar ze op letten
als ze naar de stembus gaan.”
De Rotterdamse lijsttrekker Hamit Karakus gaf strafontslag aan een ambtenaar die
de noodklok luidde over
brandgevaarlijke moskee-internaten, waarna de rechter
het ontslag ongedaan maakte.
Samsom wimpelt de kritiek
weg. „Hamit is iemand die
bouwt aan de stad.”

Lodewijk Asscher
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ambtenaren is het aanzien van
de van incident naar incident
hinkelende Hilhorst nog lager.
„Ik wil een strenge wethouder
van Financiën zijn”, sprak hij
bij z’n aantreden. Nu heeft het
gemeentepersoneel het over
’wethouder Van Woerkom’,
een grap om te benadrukken
dat eigenlijk financieel topambtenaar Vincent van Woerkom de baas is.
Na het vertrek van ’koning
Lodewijk’ Asscher lijkt de
PvdA na decennia alleenheerschappij niet meer in controle
op de Stopera, de combinatie
van stadhuis en operazaal in de
hoofdstad. Acteren gaat Asschers opvolger goed af, maar
besturen kost Hilhorst duidelijk meer moeite.
De vicepremier doet er tegenwoordig het zwijgen toe
als hij wordt gevraagd naar
zijn erfenis. Hilhorst is een
voornaam deel van die boedel,
want Asscher parachuteerde
hem rechtstreeks op het wethouderspluche, ook al hadden
veel partijgenoten liever een
ervaren bestuurder gehad.
„Pieter was heel belangrijk
voor Lodewijk toen die wethouder was”, zegt een vertrouweling van beiden. „Hij
scherpte plannen aan, hielp
hem om een eigen visie op de
sociaaldemocratie te ontwikkelen. Het is een heel originele
denker, die kon Lodewijk

Incident na
incident in
hoofdstad
goed gebruiken.” Het was de
bedoeling dat Hilhorst vanaf
dit jaar wethouder zou worden, maar doordat Asscher
naar Den Haag moest, versnelde dat proces. In het geheim
werd Hilhorst getraind door
ambtenaren, zonder dat de
PvdA-raadsleden dat wisten.
Hij dacht een zachte landing
te maken op het pluche, in een
stevig college met VVD en
GroenLinks, maar ook een
linkse meerderheid in de raad.
Een serie politieke blunders
en een arrogant optreden
maakten van de Hilhorst-show
eerder een vrije val.
Tijdens het debat over de
onterecht overgemaakte miljoenen moest burgemeester
Van der Laan ingrijpen. „Pieter, zeg nou gewoon toe dat je
hier in januari op terugkomt.”
Het was uiterst gênant, herinneren raadsleden zich.
Hilhorst overleefde een motie van wantrouwen over het
onderwerp. Daarbij valt electoraal opportunisme niet uit te
sluiten. „We laten hem lekker
tot de verkiezingen klungelen”, zegt een lijsttrekker van
een andere partij, „laat de kiezers maar komen.”

Handiger
Volgens ingewijden was Asscher, zelf ook geen financieel
specialist, veel handiger in de
omgang met lastige raadsleden. „Lodewijk had het politiek gevoel om mee te bewegen. Dat ontbeert Pieter volledig” aldus een bron rondom de
wethouder. Zo besefte hij niet
dat het wel erg opvalt als zijn
gezicht de cover van het personeelsblad van het vervoerbedrijf GVB siert, zo vlak voor de
verkiezingen.
De Amsterdamse wethouder Financiën krijgt tegenwoordig zelfs kritiek als hij iets
goeds doet. In januari van dit
jaar is een man in tram 7 agressief tegen twee Marokkaanse
vrouwen. Hij haalt met een
paar vingers dreigend uit naar
Hilhorst als die het voor de
vrouwen opneemt.
De wethouder is de tram nog
niet uit als hij erover twittert.
Hij zou ’een knal’ hebben gehad. Dat valt reuze mee, blijkt
als een filmpje van het incident op internet wordt gezet.
Daarna slaat het respect om in
hoon.
Zelf vindt de nieuwbakken
politicus dat het goed gaat.
„Natuurlijk is het zo dat als je
van de PvdA bent er mensen
zijn die daar extra op letten.”,
stelt Hilhorst. „Als je kritiek
krijgt, kun je laten zien wat je
waard bent. Maar als iets stof
doet opwaaien wil het niet
zeggen dat je iets verkeerd
hebt gedaan.”

