
09 september 2017, pag. 4

Prikkelende prof
laat PvdA’ers zitten

O, O, DEN HAAG

Een wekelijkse kijk op politiek
Den Haag. In deze aflevering:
hoe de PvdA vol inzet op vro-
lijkheid. Maar de Anita Andrie-
sen-lezing in het water viel.

Hij noemt zichzelf een gentle-
man-hooligan. Hij staat bekend
om zijn uitgesproken meningen
in De Groene Amsterdammer en
Buitenhof. Begin augustus
schreef hij nog een column met
de kop: ‘De laatste sociaaldemo-
craat’.

Het was derhalve best dapper
dat professor doctor Ewald Enge-
len uit Amsterdam werd uitge-
nodigd voor de jaarlijkse Anita
Andriesen-lezing, gisteravond.
Maar helaas. Hij kwam niet
opdagen.

Het was een sof voor de ruim
vijftig aanwezige sociaaldemo-
craten op de winderige plek aan
de Waddenzeedijk. Ze hadden
zich verheugd op een prikkelen-
de lezing als opmaat voor de
aankomende gemeenteraadsver-
kiezingen op 22 november. ,,Wát
in lul’’, sprak Lutz Jacobi, die de
strijdlust nog geenszins is ver-
leerd. ,,Sokke professoaren, dêr
hawwe wy neat oan.’’

Engelen was lijstduwer voor
de Partij voor de Dieren en
schreef samen met lijsttrekker
Marianne Thieme het boek De
kanarie in de kolenmijn, een
aanzet tot zelfrevolutie voor een
betere wereld. Oud-gedeputeer-
de Bertus Mulder stond hem
gistermiddag om tien voor zes
keurig op te wachten op het
Leeuwarder treinstation. Maar al
wie daar uit kwam, geen spoor
van Engelen. Overmacht, zou
Mulder later begrijpen. Een
overstroming thuis.

Sytse Keizer, die getrouwd
was met Anita Andriesen, vulde
de tijd na de herdenking en de
koffie met een praatje over het
Bildts. Toch was de glans een
beetje van de avond af. ,,Dit ha
wy noch noait meimakke’’,
foeterde Jacobi.

Vanwege de aangekondigde
lezing trok de dieprode Andrie-
sen-avond ook aanhangers uit
de links-groenere hoek. Onder
hen Richold Hilbrands uit Wie-
rum en Petra Kramer uit Drach-
ten. Het duo zat op de eerste rij
met op hun trui het logo van de
Partij voor de Dieren en de tekst
‘Lastige mensen’. Ze behoren tot

een trio Friezen dat zich de
buitenboordmotor noemt van
de Partij voor de Dieren. Voor de
Kamerverkiezingen in maart
bestookten ze de partij met 120
amendementen op het concept-
verkiezingsprogramma. Die
hadden vooral te maken met
kinderrechten. Hilbrands en
Kramer hadden er graag met
Engelen over willen spreken,
maar keerden onverrichterzake
terug. Van de Friese buiten-
boordmotor van de PvdD zullen
we in de toekomst meer horen,
beloofden ze.

Wat Lutz Jacobi nog te doen
stond, was het rode vuur opsto-
ken. De lijsttrekker bij de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen in Leeuwarden vertelde dat
alle PvdA-ogen op de Friese
hoofdstad zijn gericht. ,,It is der
op of der ûnder.’’ Vanuit afdelin-
gen Breda en Den Haag en uit

andere uithoeken van het land
komen spontane aanbiedingen
om te helpen flyeren. ,,Dat fyn ik
wol moai.’’

PvdA’ers worden nog immer
weggezet als zure mensen die
overal problemen zien. Met
Jacobi aan het roer moet de lach
zegevieren. Wie niet vrolijk is,
die doet gewoon niet mee, klonk
het resoluut. ,,Klear.’’

Voort willen de sociaaldemo-
craten ,,superhip’’ doen. ,,Wy ha
fan ’e wike al vlogd.’’ ‘Samen’
wordt de rode draad. Samen
sterk voor Leeuwarden, Samen
sterk voor Jirnsum, Samen sterk
voor Stiens, Samen sterk voor
Britsum en Samen sterk voor
Wergea. In het verkiezingspro-
gramma, dat op 15 september
wordt gepresenteerd, staan
zaken als herinvoering van het
opbouwwerk, meer groene da-
ken, pluk- en volkstuinen en de
ambitie dat Leeuwarden in 2022
de groenste stad van Nederland
is.

Engelen repte in zijn column
op 9 augustus over de uitver-
koop van de PvdA. Zijn slotak-
koord: ‘Wil de laatste sociaal-
democraat het licht uit doen.
Het is mooi geweest’.
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