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Samsom kan Friese
veenbrand niet blussen
SASKIA VAN WESTHREENEN

SINT ANNAPAROCHIE Je kon erop
wachten, zegt Diederik Samsom za-
terdag na afloop van zijn werkbe-
zoek. ,,Dit soort dingen komt altijd
uit Friesland. Of uit Groningen.’’

Samsom wist dat het gistte. Het kan
knetteren soms, tussen Friesland en
Den Haag. Hij roemt de sterke rode
wortels in het Noorden. ,,Het gevoel
zit hier het diepst. Dat is ook iets om
trots op te zijn.’’

De partijleider van de PvdA is za-
terdagmiddag in het zaaltje van mfc
Ons Huis in Sint Annaparochie lang
in gesprek gegaan met Friese leden,
waarvan drie kwartier achter geslo-
ten deuren met de kritische dertig.
Zij stelden in een open brief dat de
partij vervreemd is geraakt van de
achterban.

De muren zijn het decor van een
dorpsstraatje. Op rechts wordt er fic-
tief ‘IJs en Snôbersgoed’ verkocht.
De meerderheid van de honderd
aanwezigen is grijs en zestigplus.

De kritische dertig vinden dat het
sociaal-democratische verhaal van-
uit Den Haag niet duidelijk over het
voetlicht wordt gebracht. Druppel
was de afgelopen maand het gedoe
rondom het kinderpardon.

Samsom kan de Friese veenbrand
niet blussen. Na de zomer komt er
een vervolg.

Woordvoerster en statenlid Hetty
Janssen noemt het winst dat het
überhaupt tot een gesprek is geko-
men. ,,Maar het vertrouwen win je
uiteindelijk terug door mensen naar
voren te schuiven die de beginselen
ook goed kunnen uitleggen.’’

‘Dan huurt u
maar een ander.
Dank u wel’

De dertig benoemden in het zaal-
tje van Sint Anne de kloof tussen de
Haagse politiek en de mensen op
straat. Janssen: ,,Die boodschap
landde niet echt, vond ik.’’

Samsom zegt zich de kritiek wel
ter harte te nemen. In een latere
openbare bijeenkomst, gearran-
geerd door het gewestelijk bestuur:
,,Ik trek het me aan. Het is ook niet
helemaal een verrassing voor me, ik
voel het overal, in de partij en daar-
buiten.’’

Hij leert iedere minuut bij. ,,Ook
hoe je sommige zorgen misschien
een beetje te lijf kan gaan. Geeft u
mij de tijd om die brief van een ant-
woord te voorzien.’’

Samsom vindt het onterecht dat
continu het beeld wordt geschapen
dat zijn partij zich in het kabinet laat
leiden door de VVD. De kritische le-
den mogen wel eens trots zijn op
wat er deze kabinetsperiode is be-
reikt. ,,Het is ons gelukt Nederland
de bocht te laten nemen zonder het
creëren van grotere verschillen in
gelijkheid. Ik denk dat we deze bood-
schap van ontluikend optimisme
beter kunnen terugvertalen.’’

Maar hoe dan? vraagt Hetty Jans-
sen, één van de dertig. ,,Wanneer
komt de tijd dat onze partijleider
niet als een minister het kabinetsbe-
leid gaat lopen verdedigen, maar de

sociaaldemocratie?’’
Wethouder Gerda Postma uit

Achtkarspelen refereert aan de ver-
kiezingstijd, toen de mensen het
vertrouwen hadden dat Samsom
hun idealen uitdroeg. Dat vertrou-
wen is weg. Postma: ,,De mensen
hebben geen behoefte aan mana-
gers, maar aan visionairs. Díe zou ik
zo graag willen horen.’’

Oud-wethouder Hoite Spijkstra
hoopt dat PvdA-ministers als Jeroen
Dijsselbloem nadrukkelijker strijd
gaan voeren tegen het kapitalisme.
,,Ga de barricaden op!’’ Het gebeurt
in zijn ogen te weinig.

Samsom is het niet met hem eens.
Hij haalt een Engelse politicus aan.
,,Die zei: je voert campagne in po-
ezie, maar je regeert in proza. Dat is
uiteindelijk altijd het dilemma van
de PvdA. Tijdens de campagne kon
ik me uitleven in poëzie. Daarna
hadden we gewoon een opdracht.’’

Hij wordt fel als hem wordt ge-
vraagd of de PvdA niet beter in de
oppositie had kunnen gaan. Bits: ,,Ik
zal nooit een partijleider worden
die, als het economisch moeilijk
wordt, kiest voor de oppositie. Dan
huurt u maar een ander. Dank u
wel.’’

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi staat
op en roept Domela Nieuwenhuis
aan – ,,Die had Diederik best even
kunnen noemen.’’ Domela ging
strijdbaar voorop en riep tegen de
veenarbeiders: ‘Op U komt het aan!’
Ze balt twee vuisten en krijgt bijval.

Na afloop zegt Hetty Janssen hoe
de verheffing van Lutz Jacobi, zonet
in de zaal, zo pijnlijk blootlegde wat
de huidige partijleiding mist: ,,Meer
Jacobi’s.’’
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