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INTERVIEW | Senator Adri

‘Echteverandering
zorgtaltijdvoor

strijd’
DEN HAAG | Hij is nauwelijks
veranderd. Ja, ouder geworden en
wijzer. Maar Adri Duivesteijn gaat
nog steeds onverkort voor de
inhoud. Aan wat anderen daarvan
vinden heeft hij geen boodschap.
Dat was een kwarteeuw geleden
zo in Den Haag en dat is nu nog
steeds zo in de Eerste Kamer. Een
wandeling en een gesprek over
toen en nu. En over de eindigheid
van het leven. De oud-wethouder
is ongeneeslijk ziek.
HERMAN ROSENBERG

H

et ‘IJspaleis’, daar moesten we wel uitkomen.
Als geen ander gebouw
wordt het Haagse stadhuis geassocieerd met
het roemruchte wethouderschap
van Adri Duivesteijn, dat in 1980
begon en in 1989 eindigde met de
val van het linkse college. Critici
zeiden destijds het stuitend te vinden dat de bestuurders een ‘paleis’
bouwden voor zichzelf. ,,Daar lach
ik om. Kijk om je heen,’’ zegt de
oud-wethouder. ,,Dit is toch een gebouw voor alle Hagenaars? Het
Atrium en de bibliotheek hebben
deze plek in het vervallen Spuikwartier tot leven gewekt. Het was
alleen heel moeilijk uit te leggen
dat dit gebouw de stad bijna geen
extra geld heeft gekost. We konden
22 oude kantoren afstoten. Daardoor kwam er geld vrij. Je moet
blijven investeren in je stad.
Daarom ben ik ook voorstander
van Spuiforum.’’
In de lift, in de draaideur, in het
restaurant dat grenst aan het
Atrium – overal zijn er mensen die
Duivesteijn herkennen. Hij krijgt
schouderklopjes. ,,Hou vol, hè,’’
zegt een oudere dame. Hij is altijd
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redelijk populair geweest, zeker bij
de traditionele PvdA-achterban.
Het verhaal van de gewone jongen
die aan de macht komt en knokt
voor het volk blijft aantrekkelijk.
Tegelijk hebben ‘volkstribunen’ het
altijd moeilijk, vooral ook door tegenwerking van partijgenoten.
,,Met Olof Palme zeg ik: politiek is
verandering willen. Als je de wereld beter wilt maken, als je écht
verandering wilt, zul je altijd op tegenstand stuiten. Er zal altijd strijd
zijn. Ik accepteer niet dat ik het
bos word ingestuurd. En juist
daarom ben ik een loyale PvdA’er.
Het is ondenkbaar dat ik de partij
zou verlaten.’’

Verouderd

Eerder op de dag zijn we in de
Schilderwijk. Waar anders? Duivesteijn vertelt. In de auto, lopend
op straat. De oude passie is er nog
steeds. Nieuw is de ruimte voor relativering. Sommige dingen zijn
verkeerd gegaan, geeft hij toe. Op
de Parallelweg wijst hij op grauwe
woningblokken. ,,Nu al hopeloos
verouderd. Goedkope uitstraling.
Een gevolg van te weinig aandacht,
te weinig kwaliteit.’’
Onder de glazen kap op het
voormalige Slachthuisterrein zijn
jongetjes aan het voetballen. Plotseling rolt de bal onze kant op.
Duivesteijn haalt uit. De jongens
joelen. ,,Schitterend toch deze
hal?’’ zegt de PvdA’er, die destijds
een soort ambtelijke strijdgroep
samenstelde om de stadsvernieuwing echt van de grond te krijgen.
Met deze Projectorganisatie Stadsvernieuwing lanceerde hij tientallen plannen. Eén ervan was de om-

