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Het beklagens
waardige 
Statenlid 

Het. liefst, dames en heren, 
ik spreek u maar wat for
meel aan omdat het mij 
vertrouwder partiJaenoten 
net zo uit de mode is als De 

Een toespraakje' 
terviewden er weinig fidu
cie in hebben. Uit onder
zoek onder statenleden 
blijkt tegelijkertijd dat ze 
er toch tamelijk veel tijd 

lnternationale, het liefst, 
dames en heren, had ik u 
vrolijk toegesproken. U 
bent nog maar net gekozen, 
ongetwijfeld vol goede 
moed en oprecht van zins 

WOUTER GORTZAK 
aan besteden, meestal tus
sen de tien en twintig uur 
per week maar in een 
kwart van de gevallen nog 
meer; dat die activiteiten 

Publicist en cifdelinasvoorzitter PvdA 
Amsterdam Zuidoost 

er iets moo is van te maken. Dat geeft u recht op een 
opwekkend toespraakje, een essay noemen ze dat 
meteen bij het Opleidingsinstituut, want dat staat 
geleerder, als intermezzo tussen het serieuzer werk 
en als opmaat tot de alcoholica die u dadelijk onge
twijfeld naar binnen slaat. Want met het internatio
nalisme heeft de sociaal-democratie, als ik goed ben 
gelnformeerd, ook de geheelonthouding afgeschaft. 

Het liefst had ik zo'n aardige tekst voorbereid want 
ik heb, geloof ik, geen slecht karakter en er wordt al 
genoeg geemmerd. Ik heb bet geprobeerd, bet 
wilde niet echt lukken. Dat is de schuld van mijn 
vader, die helaas dood is en me dus niet meer kan 
tegenspreken. In rnijn schooltijd was hij, behalve 
communist, ongehoord ijverig en dus lid van bet 
CPN-bestuur, de Amsterdamse gemeenteraad, de 
Provinciale Staten van Noord-Holland en de Twee
de Kamer. Dat CPN-bestuur doet er nu verder niet 
toe, maar de rest wei. Op z'n kamerlidmaatschap 
was 'ie gesteld omdat 'ie daar nog weleens de show 
kon stelen. Van de gemeenteraad hield hij want 
daar zag 'ie direct resultaat van z'n werk. Maar de 
Provinciale Staten vond 'ie bar vervelend; zijn reto
rische talenten leverden hem daar niets op en direct 
iets voor mensen betekenen kon hij er evenmin. 

Dat is nu zo 'n veertig jaar gel eden maar ik betwijfel 
of er sindsdien veel veranderd is. Ik heb voor de 
laatste verkiezingen nogal wat interviews met sta
tenleden gelezen. Ik bespaar u citaten maar u moet 
me maar geloven als ik vaststel dat de meeste geln-

voor de burger meesten
tijds onzichtbaar blijven en dat ze door het Rijk nog 
hinderlijk betutteld worden ook. 

Interviews, beschouwingen en enquetes drongen 
me de vraag op of iemand, die anno 1995 lid wil 
worden van enige Provinciale Staten, en die er niet 
op rekent binnen afzienbare tijd gedeputeerde te 
worden, ik heb het dus niet over de Drent Bert 
Middel of de Noordhollandse Ada Wildekamp, van 
wie de een met lege handen Staat en de ander zich 
toch weer aan het bestuurlijke handwerk zet, of 
zo'n iemand eigenlijk wei goed bij z'n hoofd is. lk 
durf die vraag in uw gezelschap nauwelijks op tafel 
te leggen want tijd om me tegen te spreken krijgt u 
niet. 

Het statenlid anno nu is een beetje een ridder 
van de ilroevige figuur. Vroeger was dat anders, 
toen Nederland nog een Republiek was, bet staten
lid prestige genoot en over de macht beschikte om 
vaak onnutte, maar financieel aantrekkelijke banen 
te verdelen . Ze waren zo corrupt als de neten, in 
die tijd, en gingen zich schaamteloos aan de meest 
grove vormen van nepotisme te buiten. Prestige 
wei dus, en ook macht, maar vaak verdorven en 
zonder democratische legitimatie. Eigenlijk steekt 
het statenlid van nu, dat zover gekomen is dankzij 
bet algemeen kiesrecht, u had bet vroeger vast niet 
gehaald, daar dus gunstig bij af. En het zal de tegen
woordige statenleden verheugen dat ze bevrijd zijn 
van de plicht tot last en ruggespraak. Spijtig is het 
dan weer dat ook hun democratische legitimatie 
toch te wensen overlaat, met een kiezersopkomst 
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van ongeveer vijftig procent. En prestige hebben ze 
ook al niet. De kiezers kost het de grootste moeite 
enig statenlid te noemen. Wie aan zo'n functie zon
der macht en prestige begint, en zich nog moet 
Iaten betuttelen door Den Haag ook, kan geen 
groat Iicht zijn . Dat vinden de statenleden trou
wens zelf ook. AI zijn ze meestal alleszins hoog 
opgeleid, meer dan tachtig procent volgde HBO of 
universiteit, in de eerder geciteerde enquete van 
Binnenlands Bestuur noemde meer dan de helft van 
de statenleden hun collega's van slechte kwaliteit. 

Held cj" minkukel? 
Volgens de net genoemde enquete telt de PvdA 
meer kwalitatief goede statenh;den dan andere par
tijen (GroenLinks en Klein Rechts uitgezonderd). 
Toch lijken PvdA-statenleden me helemaal van 
Lotje getikt. Ze hebben het wat makkelijker dan 
hun voorgangers van zo'n twintigjaar geleden, toen 
de partij ze hinderlijk volgde en voortdurend om 
verantwoording vroeg. Maar daarmee is al het posi
tieve gezegd. Behalve de gewone negatieve ken
merken, waarmee aile statenleden worstelen, gaan 
de PvdA 'ers immers ook nog eens gebukt onder 
een aantal specifiek sociaal-democratische pro
blemen. Zo vermoed ik dat onze statenleden in de 
partij niet zo hoog aangeschreven staan dat ze horen 
tot het Rottenberg-netwerk: mensen die er van 
verzekerd zijn met enige regelmaat, via de fax, van 
de laatste stand in de partijdiscussie op de hoogte 
gehouden te worden. Zij moeten het als de meeste 
andere partijleden, stellen met het blad Pro waarin, 
de naam zegt het al, het Contra zelden te horen is. 
Vervolgens zijn ze zo ongelukkig dee! uit te maken 
van een partij die weliswaar deelneemt aan de rege
ring maar die niettemin van de ene naar de andere 
nederlaag sukkelt, om bij de laatste statenverkiezin
gen op een historisch dieptepunt te belanden: het 
slechtste resultaat sinds de invoering van het alge
meen kiesrecht. Zij vertegenwoordigen een partij 
die er maar niet in slaagt impopulair geworden 
opvattingen te vervangen door een nieuw, helder, 
bij voorkeur wervend concept. !.Jus zijn onze sta
tenleden sukkels, losers in het jargon van de opinie
peilers en management-consultants die tegen
woordig, ook bij de partij, zo populair zijn. 

• 
Of zie ik het allemaal verkeerd en zijn de sociaal-
democratische statenleden juist de heiden van de 
jaren negentig? Ondanks de negatieve waardering 
van de Staten op de bres voor hun provincie; voor 
milieubehoud en milieuverbetering onder bevorde
ring van een duurzame economie; een schild voor 
de zwakken; verdedigers, als het moet tot de laatste 
man, van de traditionele waarden van de sociaal
democratie en dan liefst in een eigentijds jasje. Dan 
moeten we onze statenleden vergelijken met de 
pioniers die, tot de laatste man, de Alamo in Texas 
verdedigden tegen de Mexicanen. Het loopt dan 
weliswaar persoonlijk niet goed met ze af maar het 
nageslacht zal zein ere gedenken. De Alamo werd 
heroverd en de nakomelingen van de omgekomen 
verdedigers genieten, in Amerika, nog steeds de 
heldenstatus. Onze statenleden als heiden van deze 
tijd dus, als de volhouders die weten dat achter de 
liberale vloedgolf van nu, nog steeds het sociaal
democratische Morgenrood gloort. 

Oat klinkt mooi allemaal, maar het is net zo'n 
onzin als de theorie van het statenlid als minkukel. 
Ons Morgenrood zou, hoopten onze voorouders, 
moeten stralen over een samenleving waarin, dank
zij een gesocialiseerde produktie, het welzijn van 
allen voorwaarde is voor het geluk van het individu: 
geen produktie om de winst maar voor de ware 
behoefte. In de werkelijkheidswaarde van zo'n 
samenleving gelooft, zeker de eerstkomende de
cennia, geen hond meer, al was het maar omdat de 
particuliere, ondernemingsgewijze produktie, het 
kapitalisme zeiden we vroeger, zich beter leent 
voor innovatie en groei dan een andere organisatie 
van de economie. Maar daarmee is de maatschappij
visie, die bij het kapitalisme past, nog niet van blij
vende waarde. 

Die maatschappijvisie manifesteert zich, grofweg, 
in twee varianten. Als de verschijningsvorm, die 
het ik verabsoluteert en de samenleving veronacht
zaamt, met als resultaat ontbinding van maatschap
pelijke samenhang en de ondergang van de be
schaving zoals wij die kennen. Als het particuliere 
bedrijfsleven ongeremd zijn gang mag gaan produ
ceert het niet slechts gewenste en nuttige goederen 
(alsmede gewenste en onnutte goederen) maar ook 
werklozen en put 't het milieu volledig uit. Binnen 

1 • Een toespraakje voor nieuwe 
statenleden, kort na hun verkiezing, 
gehouden op een bijeenkomst van het 
Opleidingsinstituut PvdA, april 1995. 
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de logica van het bedrijfsleven komt de continu1"teit 
van het eigen bedrijf op de eerste plaats. Op die 
logica valt niet vee! aan te merken maar de samenle
ving doet er wijs aan daar wei voorwaarden aan te 
verbinden. 

Maar ook de vriendelijker variant, die in het 
najagen van eigenbelang de enige garantie ziet voor 
economische groei, en deze weer beschouwt als 
beslissende voorwaarde voor een houdbare samen
leving, leidt niet tot het verhoopte resultaat. Het 
gevolg is een maatschappelijke tweedeling, die Den 
Uyl als eerste meende waar te nemen, die aanvan
kelijk hartstochtelijk werd ontkend en die nu steeds 
meer werkelijkheid dreigt te worden. 

De socialisatie van de produktiemiddelen, waar 
de sociaal-democraten aanvankelijk in geloofden, is 
geen bruikbaar middel gebleken om een betere 
samenleving te bereiken, het heiliB ideaal is vervol
gens achter de horizon verdwenen: in 1936 en 1959 
braken SOAP en PvdA met de laatste restjes Marx. 
Pijnlijker echter is dat ook onze naoorlogse opvat
tingen, die in zo sterke mate ten grondslag liggen 
aan de verzorgingsstaat, inmiddels in een slechte 
reuk staan. En die omstandigheid ligt weer ten 
grondslag aan het huidige gebrek aan kiezersgunst. 
Onze neergang is al Ianger geleden ingezet, maar 
door de stembus-successen van de jaren tachtig ver
huld. De goede uitslagen die we toen maakten ech
ter dankten we niet aan de populariteit van sociaal
democratische noties over de gewenste inrichting 
van de samenleving. Ze waren vee! eerder conjunc
tureel van aard, in sterke mate bepaald door het 
kernwapendebat, dat een onevenredige belang
stelling trok, en door het no-nonsensebeleid van 
Lubbers, waar we toen al achterhaalde verwachtin
gen tegenover stelden. 

Deze verklaring voor onze neergang heeft meer 
gewicht dan de omstandigheid dat de bevolkingssa
menstelling ingrijpend veranderde (de Leidse poli
ticoloog Rudy Andeweg deed daar onderzoek 
naar). Het is uiteraard van belang dat er minder 
'natuurlijke' PvdA-stemmers kwamen (de niet
kerkelijke arbeidersklasse) en de liberalen een gra
ter 'natuurlijk' stemmenreservoir kregen (de niet
kerkelijke middenklasse). Deze ontwikkeling vloeit 
voort uit het gegeven dat de kinderen van arbei 
ders, dankzij de verzorgingsstaat, en het daarin 
manifeste gebrek aan hoog-opgeleid kader, de kans 
kregen zich in te vechten in de nieuwe middenklas
se van hoger geschoold kader in het bedrijfsleven en 
bij de overheid. Maar eenmaal in die nieuwe positie 

zien de nieuwe rniddenklassers hun belangen door 
diezelfde verzorgingsstaat zozeer bedreigd dat ze de 
sociaal-democratie de rug toekeerden . 

Oat is dus een belangrijke handicap, die veran
derende voorkeuren van de kinderen van sociaal
democratische ouders. Maar het werkelijke pro
bleem steekt volgens mij dieper. Volgens de lta
liaanse marxist Gramsci wordt de maatschappelijke 
dominantie van een politieke stroming bepaald 
door de mate waarin haar ideeen maatschappelijk 
debat en samenlevingsopbouw domineren. In de 
eerste decennia na de oorlog waren dat sociaal
democratische ideeen. Zij waren zo overheersend 
dat, ook als de PvdA buiten de regering bleef, de 
opbouw van de verzorgingsstaat doorging. Maar 
momenteel zijn liberale zienswijzen zo dominant 
dat, ook met de PvdA in de regering, een voorna
melijk liberaal programma wordt uitgevoerd. Het 
incidentele PvdA-verzet daartegen, om in de zich 
twee-delende maatschappij nog iets van het sociale 
gezicht te behouden, doet aan die algemene consta
tering weinig af. 

Liberale dominantie 

Er zijn verschillende oorzaken ter verklaring van 
die omslag, ik noem er enkele: de forse druk van 
belastingen en premies, de loodzware bureaucratie 
en de imrnigratie. 

Eerst iets over belasting- en premiedruk. De 
lichting sociaal-democraten, ik behoor er een beet
je toe dus ik weet waarover ik het heb, die eind 
jaren zestig de PvdA in haar greep kreeg, was er van 
overtuigd dat economie en werkgelegenheid geen 
problemen meer opleverden: bij een recessie meer 
overheidsinvesteringen en klaar is Kees. Oat kwam 
in het PvdA-gedrag tot uiting. Is er een maatschap
pelijk probleem? Hanger een zak geld onder en het 
probleem wordt opgelost. Anders gezegd: inves
teer in mensen en het komt goed. Veronderstelling 
en oplossingsrichting zijn onjuist gebleken. Nieu
we economische tegenslagen, de-industrialisatie, 
en snel oplopende werkloosheid waren niet onder 
controle te krijgen. En er werd een wetgeving op
getuigd, ook door anderen trouwens want de soci
aal-democratische dominantie was nog grotendeels 
aanwezig, die te zwaar op de schatkist drukte en 
waarbinnen de relatie tulisen rechten en plichten 
verloren ging. De gevolgen waren ernaar: vee! 
mensen kregen minder gunstige perspectieven, de 
premie- en belastingdruk werd steeds sterker als 
last ervaren, de onderlinge solidariteit kwam onder 
druk. 
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Nu moeten we die solidariteit van vroeger niet te 
zeer idealiseren. De vele overheidsarrangementen 
van de verzorgmgsstaat lrielden we voor het bewijs 
daarvan, maar dat beeld is te rooskleurig. Realis
tischer is de veronderstelling dat, zolang de reele 
inkomens jaarlijks groeiden en iedereen toekomst
perspectief had, de inhoudingen geen pijn deden, 
maar dat ze als last werden ervaren toen de pers
pectieven vervluchtigden en de inkomens stagneer
den. De PvdA heeft dat niet willen erkennen. 
Omdat ik m'n tijd ook weleens vooruit ben ge
weest heb ik het wss-curatorium, in I 975 al, voor
gesteld om, tot behoud van de verzorgingsstaat, 
deze aan een fundamentele kritiek te onderwerpen. 
Oat voorstel werd te rechts bevonden en van tafel 
geveegd. En toen later de problemen onontkoom
baar waren, hebben we niet geweten hoe daarop te 
reageren. Het spastische gesukkel met de WAO, 

een reeel probleem waarvoor de regering een dubi
euze oplossing koos, is daarvan een goed voorbeeld. 

De bureaucratie, een tweede verklaring voor 
onze impasse, betreft zowel de groei van het over
heidsapparaat als de daarmee gepaard gaande romp
slomp. Daarover is de ergernis in aile maatschappe
lijke lagen zozeer gegroeid dat iedere uithaal daar
tegen moeiteloos scoort. 

Een derde verklaring betreft de immigratie. Die 
is nooit helemaal probleemloos geweest, maar 
naarmate daardoor stadswijken steeds sneller van 
karakter veranderden groeide het ongenoegen 
daarover. En de steeds toenemende asielzoekers
stroom, in I 98o waren het er nog geen 9o_o, plaatst 
ons voor een heilloos dilemma. Ons rechtsgevoel 
dwingt ons tot een humane houding, ons feitelijk 
onvermogen de daarmee gepaard gaande proble
men tegen overzichtelijke menselijke en maat
schappelijke kosten het hoofd te bieden, dwingt ons 
tot een streng beleid dat we 'humaan' noemen zon
der dat 't dat is. En tegenover de maatschappelijke 
onrust daarover hebben we weinig andere ant
woorden dan ons morele appel tegen het racisme, 
met een verwijzing naar de jaren dertig en de 
Duitse bezetting. Oat morele hee.t zijn kracht ver
loren, al was het maar omdat we te vaak begrijpelij
ke verontrusting aan racisme hebben gelijkgesteld. 

Overleift de PvdA de tussenperiode? 

Deze en soortgelijke ontwikkelingen hebben de 
PvdA in het defensief gedrongen en de liberalen in 
de kaart gespeeld. Door lastendruk en bureaucratie 
is de nieuwe middenklasse van ons vervreemd, 
daarvan bevrijd denkt de nieuwe middenklasser het 

beter te kunnen redden. De vvo biedt ze een per
spectief daarop. Tegelijkertijd presenteren wij de 
mensen die het moeilijk hebben, de industriearbei
ders die hun werk verloren, de autochtone 
Nederlanders in de problemen maar ook de mensen 
uit etnische minderheidsgroepen, nauwelijks een 
ander uitzicht dan op verlaging van uitkeringen en 
verhoging van huren. Dertig procent huurverho
ging in minder dan een decennium is geen kattepis. 

· Daardoor hebben we ook de Nederlandse kansar
men van ons vervreemd terwijl we de etnische min
derheden niet aan ons binden. Soms switchen ze 
naar rechts, recentelijk ook naar de liberalen, maar 
vaker blijven ze van de stembus weg. 

Niemand hoeft erover te twijfelen dat de liberale 
oplossingen, die nu zo dominant gedragen worden, 
op termijn zo grote maatschappelijke problemen 
oproepen dat sociaal-democratische ideeen, ook 
zonder de belofte van een nieuw Morgenrood, 
weer grotere aanhang zullen krijgen; aan de onder
kant maar ook in de middenklassen. De vraag is 
echter of de PvdA die tussenperiode overleeft. Mij 
dunkt dat dit uitsluitend mogelijk is als onze partij 
de problemen o'ndubbelzinnig benoemt en even 
helder uitwegen wijst die de lastendruk verlagen, 
de bureaucratie be per ken en de mensen in moeilijk
heden nieuwe perspectieven en uitzicht op werk 
bieden. En er is niets tegen om daarbij rechten en 
plichten weer met elkaar in evenwicht te brengen. 
De zin staat in de grotendeels verouderde maar nog 
steeds sclritterende tekst die Henriette Roland 
Holst bij de lnternationale dichtte: Geen recht waar 

plicht is opaeheven, seen plicht leert zij waar recht ont

breekt. In sommige opzichten is die oude Internatio
nale verrassend actueel. 

Zo'n poging om de Ieiding in het politieke debat te 
heroveren vraagt om vernieuwde sociaal-democra
tische programmering, als eerste stap in herovering 
van een sociaal-democratische dominantie. Daarbij 
hoeven we het wiel niet geheel opnieuw uit te vin
den. We hebben eerder leentjebuur gespeeld bij de 
liberalen, toen we in de negentiende eeuw hun 
vooruitgangsoptirnisme overnamen. Waarom zou
den we nu niet andere liberale ideeen overnemen, 
als bijvoorbeeld de gedachte dat individuen (maar 
ook maatschappelijke groepen) zelf verantwoorde
lijk zijn voor hun Ieven of functioneren en daar de 
sociaal-democratische notie aan toevoegen dat het 
de taak van de overheid is de voorwaarden te schep
pen waarbinnen de eigen verantwoordelijkheid 
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gestalte kan krijgen? Zo'n vernieuwing leidt niet 
onmiddellijk tot populariteit en stemmenwinst; ik 
vermoed zelfs dat de angst voor de stembus ons tot 
nu toe van vernieuwende oplossingen heeft afge
houden. 

Waar maken we ons trouwens druk om? Slechte 
uitslagen hebben we toch a! en ik scoor liever slecht 
dan dat ik kiezersbedrog pleeg. De lastenverlich
ting in het regeerakkoord is nagenoeg het dubbele 
van waarvoor de PvdA zich in verkiezingsdebatten 
breed maakte; de universitaire hervormingen en de 
verhoging van de collegegelden zijn in ons pro
gramma niet terug te vinden en zo kan ik nog wei 
even doorgaan. En we waren ooit zo goed op gang . 
Schuivende panelen, de studie is a! weer bijna verge
ten, leek de PvdA weer een voorsprong te geven in 
het debat, maar de dilemma's die in die studie wor
den opgesomd en die in vervolgstudies zouden 
worden uitgewerkt, wachten nog steeds op een 
oplossing. 

Omdat het ons niet aan kennis ontbreekt, vrees 
ik dat we een gebrek hebben aan burgermansmoed, 
dat we ons te zeer Iaten lei den door een ideeengoed .. 
dat, toen de sociaal-democratie nog dominant was, 
zo werd verinnerlijkt dat 't onze tweede natuur 
lijkt. En we zetten in arren moede onze kaarten op 
Kok, omdat die bewezen heeft dat als je een mara
thon maar tactisch loopt, je toch met goud naar huis 
kan gaan. Begrijp me goed: ik heb niets tegen een 
tweede periode Kok want ik zie hem liever als pre
mier dan Frits Bolkestein. Maar het is beter voor de 
toekomst van de partij en hetland als de PvdA niet 
aileen de premier Ievert maar ook door ideeenrijk
dom de toon bepaalt. 

Scorinasdr!ft 
Terug nu naar de !eden van de Provinciale Staten. 
Er zit 'n voordeel aan onze slechte resultaten en aan 
de goede van de vvo. Omdat ook vvo'ers maar 
mensen zijn erven ze, hoop ik, de arrogantie die een 
dominante PvdA soms zo onuitstaanbaar maakte . In 
ieder geval dwingt de verkiezingsuitslag ons ons 
werk in gepaste bescheidenheid te verrichten. Even 
belangrijk is het dat het werk gedaan wordt met de 
toewijding die tot kwaliteit leidt. De PvdA-staten
leden scoorden in dat opzicht redelijk, in een vorige 
periode en zij lieten o66-statenleden, geen grote 
lichten blijkbaar, straatlengten achter zich. Maar 
het kan natuurlijk beter en dan schittert u helemaal, 

zeker in vergelijking met de vv o met haar on even
redig opgeblazen fracties. Van het onverwachte 
v v o-succes zullen heel wat gepatenteerde dom
oren geprofiteerd hebben. 

Bescheidenheid noopt tot het beheersen van de 
scoringsdrift, een kwaal bij uitstek van politici. Die 
drift leidt vaak tot de politieke twisten om bijzaken, 
die de afstand tussen kiezer en gekozene vergroten . 
Nodig ook, in het contact met de kiezers, zijn dui
delijkheid en herkenbare inzet voor herkenbare 
thema's. Oat dwingt, ook als de kiezer het niet met 
ons eens is, het respect af dat nodig is voor herver
kiezing. Beheersing van scoringsdrift is ook essen
tied voor goede verhoudingen in de fracties. Oat 
Nederlanders ieders hoofd afhakken dat hoven het 
maaiveld komt is quatsch, maar wie er telkens met 
de buit van door gaat verstoort de goede onderlinge 
betrekkingen . Bovendien wordt daardoor verhin
derd dat het meest gekwalificeerde fractielid op de 
juiste plaats wordt ingezet. 

De media zullen ook in de toekomst weinig aan
dacht schenken aan het statenwerk en dat maakt 
intensief contact met achterbannen en burgers des 
te noodzakelijker. Maar zorg daarbij voor heldere 
afspraken, leg achteraf verantwoording af en beloof 
niet meer dan valt waar te maken. Oat is niet altijd 
makkelijk want ook kiezers kunnen verschrikkelijk 
zeuren en een toezegging komt je makkelijk over de 
lippen. 

En niemand moet zich oren Iaten aannaaien 
door fractieleden die a! Ianger met het bijltje hak
ten. Het is jammer dater zo weinig nieuwe staten
leden zijn, want iedere zittende fractie neigt ertoe 
vast te !open in routine. Nieuwe statenleden kun
nen waar nodig, het bed weer eens opschudden. 
Naast bescheidenheid kan daarom een tikkeltje bru
taliteit ook geen kwaad. 

U bent behalve statenlid ook PvdA'er en als 
zodanig medeverantwoordelijk voor de toekomst 

'van de partij. Meng u daarom in het interne partij
debat en draagt ertoe bij dat onze partij de keuzen 
maakt die haar toekomst garanderen. En help van 
onze partij een echte multi-etnische partij te 
maken. Oat is niet eenvoudig, mensen uit etnische 
minderheden staan vaak ver af van onze politieke 
tradities, ook als ze zich om hun moverende rede
nen tot onze partij wenden. 

Als u 't statenlidmaatschap zo opvat wordt 't toch 
nog spannend. 
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