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Opgaven

We zullen met alle energie moeten werken aan een partij die herkenbaar en geloofwaar-
dig is als brede progressieve volkspartij. Dat was de opdracht die Paul Depla de PvdA 
meegaf na de verkiezingsnederlaag van 2017. Een mooie opdracht, die er niet eenvoudi-
ger op geworden is na de verkiezingsuitslag van 2021. Maar Depla had al gewaarschuwd: 
het is niet de makkelijke weg en zal veel doorze�ingsvermogen vergen. Het geeft wel te 
denken: het volk voelt zich van hoog tot laag duidelijk meer thuis bij de hardwerkende 
Nederlander van Ru�e dan bij de naar zekerheid en emancipatie strevende PvdA.

Menno Hurenkamp geeft dit nummer een analyse van de verkiezingsuitslag en doet 
enkele aanbevelingen voor mogelijke coalitie- en oppositiestrategieën. Linkse samen-
werking komt uiteraard ook aan bod. ‘Links leed lang aan het narcisme van het kleine 
verschil’. Een onderwerp dat volgende nummers zeker zal terugkomen.

Dapper voorwaarts dus maar. Eric Brinckmann schetst hoe de huidige destructieve 
Nederlandse landbouwindustrie vervangen kan worden door een goed boeren land-
schapsbeheer. Hij combineert hierin inzichten van de Universiteit Wageningen met zijn 
ervaringen als mede-beheerder van landgoed het Lankheet. Veel is mogelijk, en onze leef-
omgeving zal er zeker fijner op worden, maar dat we minder vlees zullen moeten eten 
is onontkoombaar. Hoe draagvlak te creëren voor dergelijke maatregelen laat  Ma�hijs 
van Muijen zien, in een analyse van de Franse burgertop voor een sociaal rechtvaardig 
klimaatbeleid.

Marije van den Berg & Geerten Boogaard brengen de verzuchtingen van menig raads-
lid onder woorden in hun pleidooi sterk te snoeien in het aantal regionale samenwer-
kingsverbanden dat gemeenten aangaan (gemiddeld 33 per gemeente!). Nils Nijdam 
deed promotieonderzoek naar de decentralisatie van zorg en begeleiding naar werk. 
Ook hij concludeert dat de lokale politiek in de praktijk weinig ruimte heeft de zaken 
naar eigen inzicht in te richten. 

Sjoerd Feitsma en Quirijn Lennert van den Hoogen ten slo�e schrijven over de toe-
komst van de kunst- en cultuursector in Nederland. Ook daarvoor geldt: niets is onmoge-
lijk, maar heel makkelijk is het allemaal niet.
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