
DEZE WEEK:
•  PvdA leden komen met twee zware moties voor PvdA najaars-
   congres oktober 2007 
•  Persconferentie in Nieuwspoort gepland voor 23 augustus 16.00 uur 
•  Na de SP: Hoe democratisch is de PvdA- media? 
•  Ella Vogelaar snapt weinig van de wortels van de Nederlandse cultuur 
•  En wat vindt Wouter Bos? 

PVDA LEDEN KOMEN MET TWEE ZWARE MOTIES VOOR PVDA NAJAARS-
CONGRES OKTOBER 2007
Maandagavond, 16 juli jl., kwamen verontruste PvdA-leden bijeen om te bepalen hoe de koers van 
de PvdA de komende maanden en jaren weer kan worden omgebogen.  Daarbij stonden twee prob-
lemen centraal. Ten eerste het gebrek aan duidelijke en herkenbare sociaal-democratische stand-
punten, ten tweede de crises in het leiderschap van de PvdA.
Besloten is om twee moties voor te bereiden die zullen worden voorgelegd aan het PvdA congres 
op 6 oktober as.

PERSCONFERENTIE GEPLAND VOOR 23 AUGUSTUS
De twee moties zullen op 23 augustus om 16.00 uur as. worden gepresenteerd in het perscentrum 
Nieuwspoort in Den Haag. Voor die tijd zullen uiteenlopende partijgenoten, afdelingen en gewest-
en worden gevraagd het initiatief te ondersteunen dan wel het te bespreken in de afdelings- en 
gewestelijke vergaderingen in de aanloop naar het PvdA najaarscongres.

NA SP: HOE DEMOCRATISCH IS DE PVDA-MEDIA?
Met verbazing hebben velen de SP- soap gevolgd rond de censuur van de hoofdredacteur van het 
SP partijblad de Tribune. Temeer omdat het blad kwalitatief met kop en schouders boven vele an-
dere partijbladen uitsteekt. Dat er nu handenwrijvend wordt gekeken naar een succesvolle partij die 
zichzelf in haar eigen voet schiet is te volgen. 
Vraag is echter wat de staat van censuur en betutteling is van de PvdA media? Over het rapport 
Vreeman is alleen de voorzitter kort aan het woord geweest. Kritische pamfletten als ‘De schaamte 
voor links’, ‘Rood ontwaakt’ en ‘7 nieuwe veren’, worden stelselmatig de mond gesnoerd, doordat de 
redactie er geen aandacht aan wil besteden. Pas na lang aandringen heeft de PvdA- website een kle-
ine link gemaakt naar een aantal manifesten. Deze links zitten goed verborgen in andere teksten. De 
PvdA- website redactie heeft laten weten dat de PvdA site alleen bedoeld is voor berichten van de 
partij. Voor initiatieven vanuit de PvdA- leden is geen aparte plaats, noch wordt daar aandacht aan 
besteed. In Rusland is er een naam voor dit type berichtgeving, hoe noemt men dit bij de PvdA?

ELLA VOGELAAR SNAPT WEINIG VAN DE WORTELS VAN DE 
NEDERLANDSE CULTUUR
De linkse kerk in de PvdA is nog springlevend. Ella Vogelaar bekende eerst dat zij de boerka als 
teken van diversiteit zag, terwijl het in de beste sociaal-democratische traditie niet anders dan 
als onderdrukking van de vrouw dient te worden betiteld. Nu vergelijkt Vogelaar de immigratie 
van moslims met het ontstaan van de joods-christelijke traditie, wat een intellectuele armoede. 
Mevrouw Vogelaar, de joods-christelijke traditie is nauw met elkaar verweven vanwege haar traditionele 
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inhoudelijke overeenkomsten en bronnen, niet met de immigratie van
bevolkingsgroepen of geloven in de afgelopen eeuw. Als dat het 
geval zou zijn, dan zouden wij allang in Nederland bijvoorbeeld een 
Chinese traditie hebben moeten ontwikkeld! Het is en blijft 
onbegrijpelijk hoe vooraanstaande PvdA’ers plotseling alles waar 
de PvdA voor zou moeten staan, danwel het zicht op de werkelijkheid verliezen om maar een wit 
voetje te halen bij allochtonen, die daar allerminst op zitten te wachten.

EN WAT VINDT WOUTER BOS?
Wouter Bos klapt mee met Joost Zwagerman.  Dat was het positieve nieuws van de afgelopen 
week. Vreemd is het wel dat hij meeklapt met Zwagerman’s kritiek op het onderwijs, terwijl onder 
zijn verantwoordelijkheid en nadrukkelijke bemoeienis het PvdA-onderwijs rapport ‘leve het VMBO’ 
is verschenen. Een schoolvorm waarvan we weten dat ze door haar grootschaligheid, gebrek aan 
aandacht voor de kwaliteiten van leerlingen die met hun handen iets willen doen en met een bu-
itensporig hoog aantal uitvallers en delinquenten toch niet het toonbeeld is van wat Zwagerman 
betoogt. Een draai meer of minder lijkt er niet meer toe te doen.
Maar waarom horen we niet wat meer over actuele zaken vanuit het partijleiderschap?  Volgens de 
commissie Vreeman behoort het multiculturele vraagstuk tot een van de drie kerndebatten waar de 
PvdA duidelijkheid op dient te verschaffen. En wat vindt Wouter Bos?
Over de uitspraken Vogelaar, stilte. Over de oproep van Jacques Tichelaar in het maandblad OPZIJ 
om het OETC voor allochtonen (-weg integratie-) weer in te voeren, geen reactie! Eshan Jami co-
mité om de emancipatie van moslims te bevorderen? Niets gehoord? Sterker interim voorzitter Koole 
doet de kandidatuur voor het partijbestuur van Jami af als een gewone aanmelding. Jami in het 
partijbestuur is natuurlijk geen neutrale aanmelding. Zijn verkiezing of gebrek aan steun is natuurlijk 
niets meer en niets minder dan een politieke uitspraak! En dan tot slot, dat andere PvdA- raadslid, 
Moussa Aynan uit Haarlem, dat vecht voor de vrijheid om zelf te bepalen welke naam je aan je kind 
geeft, in plaats verplicht te kiezen uit een lijst die door de Marokkaanse overheid wordt voorge-
schreven. Iets van Wouter Bos over gehoord?
In een paar maanden tijd laat het leiderschap van de PvdA weer talloze mogelijkheden liggen om 
duidelijkheid te verschaffen op een van de belangrijkste politieke thema’s van deze tijd. Vertroetelen 
van allochtonen en het zwijgen over cruciale standpunten die de positie van vrouwen en de vrijheid 
van meningsuiting aantasten lijken dominant in de leiding van de PvdA. Van de nog altijd grootste 
sociaal democratische partij van Nederland mag meer worden verwacht.   

MEER INFO:
www.7nieuweveren.nl
info@nieuweveren.nl
Jacques Monasch
06-12967238  

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 20 augustus.  

NB. Mocht U toezending van de nieuwsbrief op prijs stellen stuurt u dan een reply met in de titel delete.
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