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door Paul Jansen en Wouter de Winther
DEN HAAG, vrijdag

Overleeft Diederik Samsom de Europese ver-
kiezingen van komende week? Die vraag houdt
dezer dagen niet alleen de PvdA bezig, maar
ook de VVD. Liberalen volgen de perikelen bij
de coalitiepartner met argusogen. Een aantal
VVD-kopstukken heeft er weinig vertrouwen
in dat Rutte II nog lang op het pluche zit.

Het is begin april.Decoalitie
heeft net een deal gesloten,
waarmee in ruil voor minder
lastenverhoging voor de hoge-
re inkomens de strafbaarstel-
ling illegaliteit van tafel gaat.
Het is een tegemoetkoming
aan de PvdA, waar Diederik
Samsom en de zijnen ongena-
dig klop
hebben ge-
kregen bij
de gemeen-
teraadsver-
kiezingen.
Het schrap-
pen van de
VVD-wens
moet de
bokkende
rode achter-
ban tevreden stellen.Maarwat
doetdePvdAalsdeze ’steenop
de maag’ eindelijk van tafel is?
Ze komt achter de schermen
met een nieuwe eis.

Des duivels
Bij de liberalen denken ze

eventjes aan een slechte grap.
Als doordringt dat het menens
is, zijn VVD’ers des duivels.
De PvdA wil nu van staatsse-
cretaris Teeven (Veiligheid en
Justitie) gedaan krijgen dat de
overheid verplicht wordt ille-
galen onderdak en voedsel te
bieden. Binnen enkele dagen
is er een debat over de kwestie
gepland en de PvdA wil een
motie indienendie aaneenKa-
mermeerderheid komt.

Tijdens een inderhaast be-
legde ’conference call’ met
Samsom, Teeven en VVD-
fractieleider Zijlstra ontploft
de premier. „Als het zo moet,
kunnen we er beter mee op-
houden”, buldert de minister-
president tegen Samsom.
„Fred zal die motie níet gaan
uitvoeren!Endankomjemaar
met een motie van wantrou-
wen!” Samsom dient de pre-
mier emotioneel van repliek,
maar de woede-uitbarsting
van de premier heeft effect.
Voorlopig althans. De PvdA
houdt de motie aan en wacht
nader onderzoek af. Het on-
derwerp komt in juni weer te-
rug. Zo is tijd gekocht.

Het voorval detoneert met
deogenschijnlijke rustdieaan
hetBinnenhof lijkt teheersen.
De belangrijkste hervormin-
gen zijn door de Tweede Ka-
mer geloodst. En door de aan-
trekkende economie kan er
weer geld worden verdeeld.
Achter de schermen holt de
coalitie evenwel van ruzie
naar ruzie. Oorzaak, volgens
een kopstuk: „De PvdA staat
in de fik. Er is to-ta-le paniek.
Samsom is op weg naar de uit-
gang. En dat weet hij zelf
ook.”

Samsom kan een nieuwe ne-
derlaag bij de Europese stem-
busgang eigenlijk niet meer in-
casseren. Na het dramatische
verlies bij de gemeenteraads-
verkiezingen bood de PvdA-
voorman zijn achterban al ex-

cuses aan. Oerstom, zeggen li-
beralen én sociaaldemocraten.
Dat kan hij straks geen tweede
keer doen.

De PvdA probeert met de
moed der wanhoop het tij te
keren. Voor de bühne doet
Samsom alsof er niets aan
hand is, maar achter de scher-

men is het
hommeles.
De PvdA-lei-
der zou in co-
alitie-overleg
’tot tranen toe
geëmotio-
neerd’ zijn bij
pogingen zijn
zin te krijgen.
Rond Sam-
som zelf valt

te horen dat hij ’bevlogen’ zijn
gesprekspartners probeert te
overtuigen, maar dat er van
extreme emotie geen sprake
is. Vicepremier Asscher slaat
zo’n overleg intussen bedacht-
zaam gade. De PvdA-kroon-
prins is de koele kikker met de
redelijke uitstraling, maar vol-
genskenners op sociaal terrein
’linkser dan Samsom’.

Om de emotionele uitvallen
van Samsom te kanaliseren
wordt dan ook niet op Asscher
gerekend. Bedarend werkt
wel minister Dijsselbloem,
het oude maatje van Samsom
uit de fractie. De zuinig ogen-
de bewindsman staat bekend
als een PvdA’er van de rech-
tervleugel die ooit een snoei-
hard integratiepamflet
schreef voor zijn partij. Dijs-
selbloem vertelt Samsom
waar het op staat, als deze zich
weer op sleeptouw laat nemen
door een mokkende achter-
ban.

Toch slaagt het clubje van
Samsom, Asscher, Dijssel-
bloem en partijvoorzitter
Spekman er niet in de PvdA
erbovenop te krijgen. Al sinds
het aantreden van het kabinet
rennen de kiezers bij de soci-
aaldemocraten weg. Hoewel
de lastige ka-
binetsmaat-
regelen een
verklaring
kunnen zijn,
wordt intern
inmiddels
ook naar het
viertal geke-
ken. ’De jon-
gens’ noe-
men hoogge-
plaatste
PvdA’ers
het gezel-
schap. Zíj
zetten de lij-
nen uit, zíj nemen de beslissin-
gen. Strategie wordt al hele-
maal niet meer besproken bij
het bewindspersonenoverleg,
waar de PvdA-top elke don-
derdag vergadert ter voorbe-
reiding van de ministerraad.

Het lijkt een patroon. Ook in
de PvdA-fractie zijn er ras- en
werkpaarden. Sommige Ka-
merleden voelen zich door
hun leider behandeld als twee-

derangs volkvertegenwoordi-
gers. „Diederik kan echt te-
keer gaan. Hij geeft je ook het
gevoel dat je de zetel aan hem
te danken hebt”, aldus een van
hen. Wat de frustratie voedt, is
dat Samsom in de fractie luis-
tert naar een klein groepje ge-
trouwen. ’Het politbureau’,
wordt dit kliekje genoemd.

Bij de VVD zien ze het
hoofdschuddend aan. „Het
liefst zou ikhethuisRutte II in
brand steken”, zegt een voor-
name liberaal. Hij is bepaald
niet de enige die helemaal
klaar is met de veeleisende
PvdA. Bij de VVD slinkt het
vertrouwen in de overlevings-
kansen van de coalitie. „Ik
acht de kans klein dat dit kabi-
net er over een jaar nog zit”,
fluistert een bewindspersoon.
Een ander: „Als de PvdA zo

doorgaat,
stap ik zelf
op.”

Voorals-
nog lijken
de rege-
ringspartij-
en tot elkaar
veroor-
deeld. Er
staat veel op
het spel.
Grote her-
vormingen,
die miljar-
den moeten
opleveren,

liggen momenteel ter beoorde-
ling bij de senaat.

Als de boel voor de zomer
zou klappen, worden de mees-
te wetsvoorstellen in de Eerste
Kamer van tafel geveegd. Dat
betekent dat er, na Rutte I, op-
nieuw twee jaar is vergooid.
Tijdrekken lijkt daarom het
devies. En bij de stembusgang
van volgende week hopen op
een wonder.

’PVDA STAAT
IN BRAND’

2012 SEPT
38

2012 OKT
31

2012 DEC

2013 FEB

2013 APR

2013 JUNI

2013 AUG

2013 OKT

2013 DEC

2014 FEB

2014 APR

2014 MEI

10

10

13

14

11

13

PEILINGEN
ZETELS
TWEEDE
KAMER

31

26

20

16

21

BRON:
MAURICE
DE HOND

Bittere strijd om
zetel in Brussel

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, vrijdag

De aanstaande Europese verkiezingen lijken uit te lopen op een afstraf-
fing voor de PvdA. De sociaaldemocraten kregen vijf jaar geleden bij de
stembusgang voor Europa al klop. Donderdag lijkt het opnieuw raak.

Van de drie zetels die de par-
tij nu in het Europees Parle-
ment inneemt, blijven er vol-
gens verschillende peilingen
slechts twee over. PVV, D66,
VVD, CDA en SP zouden alle-
maal beter scoren.

Twee zetels is in elk geval
wel overzichtelijk, waarmee
de kans op ruzie vermindert.
Dat kan de PvdA goed gebrui-
ken, want de afgelopen vijf
jaar vochten de sociaaldemo-
cratische Europarlementari-
ers elkaar de tent uit. De volle-
dige ploeg wordt nu vervan-
gen. Maar wie goed oplet, ziet
dat het op de huidige kandida-
tenlijst ook al geen pais envree
is.

Zuur
„Je had z’n zure gezicht

moeten zien en hem daarna
moetenhoren”, zeinummer11
Sander Terphuis onlangs over
zijn lijsttrekker Paul Tang. De
PvdA’er, binnen de partij ge-
zien als de leider van het ver-
zet tegen het vreemdelingen-
beleid van de coalitie, hoopt
met voorkeurstemmen naar
Brussel te mogen en kan iede-
re media-aandacht goed ge-
bruiken. Als tv-programma
Nieuwsuur meer geïnteres-
seerd blijkt in Terphuis dan in
Tang, doet hij handenwrij-
vend zijn verhaal bij een jour-
nalist.

Meer mensen vechten op de
PvdA-kandidatenlijst om een
plek. Met voormalig vak-
bondsvrouw Jongerius op
nummer twee hoopt de PvdA
kiezers van de SP te lokken.
Maar ook nummer zeven Ad-

nan Tekin, momenteel Staten-
lid in Noord-Holland, kan met
zijn sterke Turkse achterban
opnieuw genoeg voorkeur-
stemmen binnenhalen. Het
aantal stemmen dat hij bij zijn
verkiezing in de provincie
haalde, kan bij de Europese
verkiezingen al bijna genoeg
zijn voor een zetel.

Een vertrekkende PvdA-
Europarlementariër ziet het
met gemengde gevoelens aan.
Dat er alleen maar nieuwelin-
gen op de lijst staan, is volgens
de PvdA’er geen goed idee om-
dat de partij daardoor minder
in de melk te brokkelen krijgt.
Wie langer in het Europarle-
ment zit, heeft meer ’seniori-
teit’ en dus meer invloed.

„Het wordt dus erg moeilijk
voor de PvdA”, zegt de soci-
aaldemocraat over de nieuwe
ploeg. „Je moet je echter ook
afvragen of de mensen op die
nieuwe lijst wel de capacitei-
ten hebben om in het Europar-
lement te werken. Een deel
spreekt niet eens goed En-
gels.”

• Samsom volgde in februari 2012 Job Cohen op als PvdA-leider.
FOTO: THIS ROOIMANS

• Diederik Samsom in 1999 als fanatieke activist voor Greenpeace. De
PvdA’er (midden) voerde in het Franse Dielette actie. FOTO: EPA

Teeven loopt tot
reces op eieren

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, vrijdag

Het kabinet heeft nog te maken met diverse beren op de weg
voordat het zomerreces kan aanbreken. Maar staatssecretaris
Teeven (VeiligheidenJustitie)moetnoghetmeest opzijnhoede
zijn voor bananenschillen.

Zijn portefeuille vreemde-
lingenbeleid is in de coalitie
van VVD en PvdA uitgegroeid
tot een hoofd-
pijndossier.

Drie onder-
werpen waar
Teeven verant-
woordelijk voor
is, kunnen de
komende
maand een nieu-
we strijd opleve-
ren tussen VVD
en PvdA. Zo zal
de Raad van Eu-
ropa binnenkort
oordelen over het al dan niet
verplicht aanbieden van on-
derdak,kledingenvoedsel aan
illegalen. De PvdA wil eigen-
lijk dat er nu al wordt geluis-
terd naar dit ’recht op bed, bad
enbrood’. Teevenen zijnVVD
zien daar niks in. Een voorlo-
pig oordeel van de Raad legde
Teeven nog naast zich neer. De
vraag isofdePvdAzal toestaan
dat hij dat ook doet bij een de-
finitief oordeel.

In dezelfde kwestie lopen de
gemoederen ook hoog op over
de gemeentelijke opvang van
illegalen. De PvdA wil dat het
voorbeeld van Amsterdam
landelijknavolgingkrijgt.Tee-

ven ziet er niks in. Om tijd te
kopen laat hij een onderzoek
doen naar de vraag of mensen

aangespoord wor-
den om terug te
keren door deze
opvang.

Er is ook tijd
gekocht in de
kwestie van het
kinderpardon.
De PvdA wil dat
de bewindsman
ook alle kinderen
een verblijfsver-
gunning geeft die
onder gemeente-

toezicht stonden. Partijleider
Samsom stelde al dat Teeven
’ruimhartig’ naar de dossiers
van ruim honderd kinderen
moet kijken, maar het is uit-
sluitend Teeven die kan beslis-
sen of die kinderen en hun fa-
milieleden ook kunnen blij-
ven.

De VVD vindt dat het welle-
tjes is met de pardonneringen
van mensen die hier niet mo-
gen blijven. Als konijn uit de
hoge hoed heeft de coalitie be-
slotenomburgemeesters extra
informatie over de kinderen te
laten sturen, waarop eventu-
ele coulance zou kunnen wor-
den gebaseerd.
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• Het is alle hens aan dek bij de
PvdA, die volgens peilingen
een van haar drie zetels ver-
liest in het Europees Parle-
ment. De vraag is hoe het dan
verder moet met PvdA-leider
Samsom, die na de dramatisch
verlopen gemeenteraadsver-
kiezingen in maart eigenlijk
geen nieuwe nederlaag kan
incasseren. FOTO: ANP

• Voor de bühne doet PvdA-leider Samsom
alsof er niets aan hand is, maar achter de
schermen is het hommeles.
Om de emotionele uitvallen van Samsom te
kanaliseren wordt niet op vicepremier Lode-
wijk Asscher (foto) gerekend.
De PvdA-kroonprins is de koele kikker met
de redelijke uitstraling, maar volgens ken-
ners op sociaal terrein ’linkser dan Sam-
som’.

FOTO:
SERGE LIGTENBERG

Alle ogen gericht op Samsom tijdens Europese verkiezingen

’’SSaammssoomm
oopp wweegg nnaaaarr
ddee uuiittggaanngg’’

AAcchhtteerr ddee
sscchheerrmmeenn

iiss hheett
hhoommmmeelleess

• Samsom lijkt op een verlies af te
stevenen tijdens de verkiezingen
voor het Europees Parlement.

Verdeeldheid
over opvang

asielzoekers en
kinderpardon


