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Partijgenoten, beste mensen! 

 

Voordat ik mijn speech houd wil graag even stilstaan bij de mensen die ons sinds het vorige 

congres in januari dit jaar zijn ontvallen. Ik verzoek u te gaan staan. 

 

Verscheidene partijgenoten die vaak heel lang, soms nog maar kort de partij in verschillende 

functies hebben gediend, zijn sinds het vorige partijcongres in Delft overleden.  

Bij hen wil ik even stil staan. 

 

Vier mensen noem ik met name. Alle vier hebben zij een bijzondere staat van dienst voor de 

partij. 

 

Op 12 februari overleed in zijn woonplaats Wassenaar op de zeer hoge leeftijd van 104 jaar 

Marinus Van der Goes van Naters; de ‘rode jonkheer’. De eerste fractievoorzitter van de 

PvdA, na de oprichting van onze partij in 1946.  

Groot Europeaan, kritisch lid van de partijtop, man van grote eruditie en culturele bagage. 

Met hem is een bijzonder en kleurrijk sociaal-democraat heengegaan. 

 

Midden in de zomer, op 31 juli dit jaar, overleed op 70-jarige leeftijd, heel plotseling in zijn 

huis in Frankrijk, Wim Duisenberg. Minister van Financiën ten tijde van het kabinet-Den Uyl 

in de jaren zeventig, bekend van de naar hem genoemde begrotingsnorm. 

Daarna achtereenvolgens lid van de Tweede-Kamerfractie, president van De Nederlandsche 

Bank en eerste president van de Europese Bank.  

Als een rots zo solide en tegelijk vol compassie voor het lot van individuele mensen. Wij 

betreuren het overlijden van deze partijgenoot zeer. 

 

Op 20 oktober bereikte ons het bericht dat één van mijn voorgangers als partijvoorzitter, 

André van der Louw, die dag was gestorven. 72 jaar oud.  

Bekend als de motor achter de vernieuwingsbeweging Nieuw Links in de partij en later vooral 

als burgemeester van Rotterdam. Hij bekleedde tal van andere functies in en buiten de partij. 

Groot voorvechter van mensenrechten in Chili.  

Tot op het laatst van zijn ziekbed zeer betrokken bij de PvdA. Altijd met zijn onafscheidelijke 

pijp. We verliezen in hem een innemende persoonlijkheid en overtuigd PvdA-er.  

 

Een dag later, op 21 oktober, werden wij getroffen door het onstellende bericht dat heel 

plotseling onze lieve Karin Adelmund uit ons midden was gerukt. Nog maar 56 jaar oud.  

Tweede Kamerlid, eveneens voormalig partijvoorzitter, oud-staatssecretaris en oud-vice-

voorzitter van de FNV.  

Haar hart had het begeven. Haar hart waarmee zij alles deed. Onvermoeibaar strijdster voor 

emancipatie en tegen onrecht, met een groot geloof in de kracht van mensen.  

Altijd bruisend van ideeën. Inhoudelijk en tegelijk vol aandacht voor de persoon van de ander.  

Haar emotie was geen teken van zwakte, maar van woede, woede over misstanden.  

En zij gebruikte al haar energie en talent om dat onrecht te bestrijden. Wat verliezen we in 

haar een bevlogen en groot sociaal-democrate!  

 

Om haar, de andere genoemden en alle anderen die ons dit jaar zijn ontvallen te herdenken, 

vraag ik u nu een moment stilte. 



 

[…] 

 

Dank u wel. 

  

Partijgenoten, 

 

Volgend jaar, om precies te zijn op 9 februari bestaat onze partij zestig jaar. Zestig jaar strijd 

voor vrijheid, emancipatie en solidariteit. We zullen daar als partij in februari op gepaste 

wijze aandacht aan schenken.  

 

Zestig jaar strijd voor vrijheid, emancipatie en solidariteit. Die idealen zijn altijd gebleven.  

Dat hebben wij nog eens in moderne bewoordingen herhaald in ons nieuwe Beginselmanifest 

dat op het partijcongres in januari dit jaar is vastgesteld. 

 

Die ideologische veren hebben we nooit van ons afgeschud! En dat is maar goed ook, want zij 

zijn nog steeds hard nodig!  

Meer dan ooit zou ik haast zeggen.  

Meer dan ooit is er behoefte aan sociaal-democratische politiek, zo heb ik dat ook in mijn 

essay geschreven dat deze week als een apart boekje aan alle partijleden is gestuurd. 

De noodzaak van evenwichtige, perspectiefvolle hervormingen gericht op een samenleving 

die ook echt een samenleving is, waarin voor iedereen een menswaardig bestaan mogelijk is. 

 

Dat is wat anders dan het huidige kabinet ons voorschotelt! Van evenwicht en perspectief is in 

zijn beleid weinig te merken. Laat staan van echt sociaal beleid. Terwijl dat zo hard nodig is. 

 

Vorige week publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau de zogeheten armoede-monitor. Er 

is in de media veel over geschreven. Eén ding maakt die armoede-monitor overduidelijk: dit 

kabinet heeft geen boodschap aan arme mensen.  

Het gesteggel om 35 Euro compensatie gisteravond verandert daar niets aan. Een heel klein 

beetje teruggeven aan mensen die de laatste jaren het meest hebben moeten inleveren, dat 

levert je geen sociaal gezicht op.  

Integendeel! De inkomensongelijkheid is in jaren niet zo groot geweest. De armoede-monitor 

stelt dat de groei van de armoede is voor een belangrijk deel het resultaat is van het beleid van 

het kabinet-Balkenende.  

Dat is niet fatsoenlijk. Dat is niet sociaal! Dat is onacceptabel! 

 

Recente koopkrachtcijfers laten zien dat door de kabinetsvoorstellen iedereen er fors op 

achteruit gaat, behalve mensen met een inkomen van tweemaal modaal en hoger.  

Gewone hardwerkende mensen met een modaal inkomen krijgen steeds meer het gevoel dat 

hun bijdrage aan de samenleving vooral ten goede komt aan mensen die het al breed hebben.  

 

Maar het kabinet dendert maar door. Zonder oog voor de samenleving.  

Dat zie je bij het nieuwe zorgstelsel,  

dat zie je bij het vreemdelingenbeleid,  

en dat zie je bij de toename van armoede in ons land.  

Het kabinet-Balkenende wil daaddracht tonen, maar het is domme daadkracht! Ten koste van 

veel gewone mensen in het land.  

 



Leidend is het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’ wat bij het kabinet in feite neerkomt op 

mensen aan hun lot over laten. 

Ziekte is eigen verantwoordelijkheid, vandaar de no-claim regeling.  

Armoede is eigen verantwoordelijkheid, vandaar de voedselbanken.  

Geen werk kunnen vinden is eigen verantwoordelijkheid, vandaar het afschaffen van de 

gesubsidieerde Melkert-banen.  

En terugkeer naar eigen land is eigen verantwoordelijkheid, vandaar het zonder meer op straat 

zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.  

Dat is het beleid van dit kabinet waar wij oppositie tegen voeren! 

 

In dit harde klimaat pleiten wij voor evenwicht. Naast eigen verantwoordelijkheid, willen wij 

ook verantwoordelijk zijn voor elkaar, voor de samenleving. Evenwicht ook tussen rechten en 

plichten.  

‘Wederkerigheid’ noemen we dat in ons Beginselmanifest. ‘De Wet van de Wederkerigheid’ 

is zelfs de titel van het deze week verschenen rapport van de commissie-Noten over de 

modernisering van de verzorgingstaat.  

Natuurlijk mag je van mensen vragen dat zij er alles aan doen om iets van hun leven te maken 

en niet gelijk het handje ophouden bij de overheid. Maar bij pech of tegenslag in het leven 

mogen mensen ook rekenen op ons allemaal, op de samenleving, op de overheid. Wij staan 

voor een menswaardig bestaan voor iedereen! 

 

Nederland heeft dringend een ander beleid nodig, een socialer beleid, een rechtvaardiger 

beleid.  

Verkiezingen voor de Tweede Kamer kunnen wat ons betreft daarom niet snel genoeg komen.  

Want het wordt tijd dat het kabinet-Balkenende vervangen wordt door een kabinet-Bos! 

 

Nederland heeft een rechtvaardiger beleid nodig.  

Dat rechtvaardiger beleid is mogelijk. Dat hebben we de laatste jaren als PvdA laten zien.  

Op lokaal niveau wanneer we in het college zitten; op landelijk niveau door vele alternatieve 

plannen die we hebben ontwikkeld. 

En ik zeg er gelijk maar bij: dat betekent niet dat we nu klaar zijn met denken. Dat zijn we 

nooit. Dat heeft ons de uitslag van 2002 wel duidelijk gemaakt.  

Geen gemakzucht, geen arrogantie, wèl met zelfvertrouwen: we hebben goede plannen en 

goede mensen.  

Zelfvertrouwen, omdat wij weten dat ons verhaal realistisch is en tegelijk gewoon eerlijker.  

Een partij die niet schreeuwt en generaliseert om de aandacht te krijgen, maar durft de nuance 

te behouden en durft fouten toe te geven. Dat is zelfvertrouwen. 

Een partij die rekening houdt met de verschillen tussen mensen, óók met de verschillen in 

mondigheid en mogelijkheden tot eigen verantwoordelijkheid.  

Een partij die niet denkt dat mensen zich vanzelf wel emanciperen als je ze aan hun lot 

overlaat, maar actief werkt aan emancipatie door mensen kansen te bieden. 

Een partij die niet meedoet aan de wedstrijd wie de ‘hardste’ is, maar wel de rechtvaardigste 

wil zijn.  

 

Rechtvaardig zijn betekent eerlijk delen.  

Streng zijn hoort daar bij, maar dat is iets heel anders dan de machopolitiek die we bij dit 

kabinet zien.  

We moeten selectief streng optreden.  

Optreden tegen fraude en misbruik van publieke voorzieningen, maar er ook zijn voor de 

mensen die die voorzieningen nodig hebben.  



Hard optreden tegen criminaliteit, maar niet hele groepen stigmatiseren.  

Optreden tegen overlast, maar ook perspectief bieden op een leefbare woonomgeving.  

Optreden tegen discriminatie.  

En hard, keihard optreden tegen armoede.  

 

Tal van lokale PvdA-ers zijn daar mee bezig. Zij zetten zich in voor een fatsoenlijke, betere 

en rechtvaardige samenleving. Met kansen voor iedereen. 

 

Kijk bijvoorbeeld naar PvdA-wethouder Hans Spekman hier in Utrecht.  

Hij werkt aan 24-uurs zorghostels voor verslaafden.  

Het verbeteren van de leefomstandigheden van deze groep gaat hand in hand met 

vermindering van overlast en criminaliteit.  

De bewoners van de hostels komen uit hun isolement. Zij krijgen de kans op een normaler 

leven.  

Het drugsgebruik vermindert en er is een grote afname van criminaliteit. 

 

Of kijk naar PvdA-wethouder Bert Otten in Hengelo, die het Hengelo’s Informationteam heeft 

opgezet.  

Een team dat mensen thuis opzoekt en de weg helpt te vinden in de wirwar van voorzieningen 

en regelingen.  

Want behalve met bezuinigingen hebben we te maken met een bureaucratisering van het 

armoedebeleid.  

Mensen die leven op het bestaansminimum moeten langs vele loketten om hun inkomen bij 

elkaar te scharrelen.  

Bert doet daar wat aan.   

 

Maar je hoeft geen wethouder te zijn om een verschil te maken in de samenleving.  

Ook gewone partijleden, vrijwilligers, kunnen het verschil maken. Juist vrijwilligers!.  

 

Neem bijvoorbeeld Henk Oosterhuis, uit Stadskanaal.  

Henk heeft een grote rol gespeeld bij het aankaarten van de problemen bij de uitzetting van 

asielzoekers.  

De minister had beloofd dat het systeem sluitend was.  

Maar dat bleek in Ter Apel wel anders: Henk Oosterhuis vond op straat gezette mensen bij de 

bushokjes en heeft zich ingespannen hen te helpen.  

Henk heeft eraan bijgedragen deze onacceptabele gevolgen van het kabinetsbeleid op de 

agenda te krijgen, in samenwerking met Tweede Kamerlid Klaas de Vries en via zijn eigen 

website.  

Met zijn enorme betrokkenheid en ongelofelijke inzet draagt hij er aan bij dat we die mensen 

niet vergeten. 

 

Vanwege zulke mensen ben ik zo trots op de PvdA! 

 

 

Partijgenoten! 

 

Onze partij heeft de afgelopen vijf jaar veel meegemaakt. Ik heb in die tijd veel geleerd van 

mijn partijgenoten.  

Van Wim Kok dat emancipatie en integratie het beste kan worden bereikt door het scheppen 

van werk, werk, en nog eens werk. 



Van Ad Melkert dat je de arbeidsmarkt kunt openbreken voor mensen voor wie die 

arbeidsmarkt niet vanzelf banen schept. 

Van Jeltje van Nieuwenhoven dat je heel ingewikkelde zaken ook in gewone mensentaal moet 

kunnen vertellen. 

Van Job Cohen en Ahmed Aboutaleb dat ‘de boel bij mekaar houden’ een stevig programma 

voor menselijke waardigheid is. 

Van Wouter Bos, dat leiderschap heel krachtig kan zijn zonder je te verliezen in 

ongenuanceerde standpunten. 

 

Onze partij heeft de afgelopen vijf jaar veel meegemaakt.  

Maar intussen hebben we niet stil gezeten.  

Vele organisatorische vernieuwingen zijn doorgevoerd: van ledenraadplegingen tot een 

nieuwe website vorige week nog.  

We lopen als partij echt voorop met al de vernieuwingen.  

Vele studies zijn verricht en plannen zijn ontwikkeld: van het Beginselmanifest tot de 

rapporten over internationale veiligheid en over sociale zekerheid die de afgelopen week 

verschenen.  

En dat alles hebben gedaan in een goede sfeer in de partij. Open, met elkaar, en midden in de 

samenleving. 

 

Dat is ook heel goed te zien in het functioneren van de huidige Tweede Kamerfractie onder 

leiding van Wouter Bos.  

Geen fractie is zoveel het land in om kennis te nemen van de problemen die mensen hebben 

en van de kansen die er ook zijn.  

Geen fractie spant zich zo in om die inzichten om te zetten in plannen en voorstellen voor een 

betere en rechtvaardigere samenleving.  

Voorstellen die echt dicht bij de mensen staan.   

Voorstellen die de strijd van onze lokale mensen ondersteunen.  

Voorstellen die zowel in de nationale als de internationale politiek een geloofwaardig 

alternatief zijn voor het rampzalige kabinetsbeleid.  

En daarom: petje af voor deze fractie! 

 

En nu ik toch complimenten aan het uitdelen ben:  

Ik had die bijna vijf jaar van mijn partijvoorzitterschap niet kunnen functioneren zonder de 

geweldige inzet van de mensen van het partijbureau onder leiding van directeur Riet van der 

Zedde.  

Ik zal hen dadelijk echt missen, in het bijzonder natuurlijk mijn directe persoonlijke 

medewerkers, Michael Juffermans, Beatrice Wiechmann en Lianne Raap. En mijn chauffeur 

Jaap de Bevelander.  

Vorige week hebben de medewerkers van het partijbureau mij al een geweldige 

afscheidsavond in een klein theatertje in Amsterdam bezorgd.  

En dit weekend zorgen zij weer voor de geweldige organisatie van dit congres.  

Daarom: Riet en al die anderen: enorm bedankt voor al die jaren van geweldige prestaties en 

prettige samenwerking! 

 

Bijna vijf jaar partijvoorzitterschap: ik had het niet willen missen.  

Het is een hele eer als je mag treden in de voetsporen van partijgenoten als Koos Vorrink, 

Sjeng Tans, Andre van der Louw, Ien van den Heuvel, Max van den Berg, Felix Rottenberg 

of Karin Adelmund.  

Het is ook een hele verantwoordelijkheid.  



De partij bij de tijd brengen en houden, de programmatische koers uitzetten, de discussies 

stimuleren, en tevens de boel bij mekaar houden.  

Want we zijn een grote volkspartij met heel veel verschillende mensen, heel pluriform.   

Dat is ook het mooie van de PvdA: de enorme diversiteit van mensen die met elkaar de 

idealen van emancipatie en solidariteit delen.  

Daarom: het partijvoorzitterschap is geen hondenbaan, zoals wel eens is gezegd. Het is een 

prachtfunctie!  

En ik wens onze nieuwe voorzitter Michiel van Hulten alle succes in zijn functie. En dat geldt 

natuurlijk ook voor de andere bestuursleden. Echt Michiel: het is een prachtbaan! Veel 

succes! 

 

Als partijvoorzitter heb ik ook buiten de partij vele contacten op gedaan. Als lid van het PES-

presidium heb ik vele geestverwanten uit zusterpartijen in het buitenland ontmoet.  

En ik ben dan ook zeer vereerd door de aanwezigheid van onze buitenlandse gasten op dit 

congres.  

Dat geldt evenzeer voor de ambassadeurs van vele landen die hier vandaag aanwezig zijn.  

Prettig heb ik ook samengewerkt met de voorzitters van andere Nederlandse partijen, hoezeer 

wij beleids-inhoudelijk soms ook met elkaar van mening verschillen.  

Gelukkig zijn verschillende ook vandaag aanwezig, het geen ik zeer waardeer. 

 Het onregelmatig bijeenkomende ‘partijvoorzitters’-overleg is een belangrijk overleg 

gebleken. Gezamenlijk stonden wij voor de verdediging van het fenomeen politieke partijen 

in Nederland. 

 

Al te gemakkelijk wordt op politieke partijen afgegeven. Politieke partijen zouden niet meer 

van deze tijd zijn.  

Maar niets is minder waar! Overal waar democratieën ontstaan, ontstaan politieke partijen.  

En het eerste wat een dictatuur doet, is het verbieden van politieke partijen.  

Democratieën kunnen niet zonder politieke partijen. Laten we ze daarom koesteren.  

Niet dat er niets mankeert aan hun functioneren. Maar laten we dat functioneren verbeteren in 

plaats hun bestaan af te kraken.  

Net zoals we niet mee moeten gaan aan het al te gemakkelijk afgeven op de ‘Haagse politiek’. 

Zelfs een minister in het huidige kabinet doet daar nu al aan mee.  

Dit is levensgevaarlijk. We moeten met z’n allen wel de bereidheid tonen om de democratie te 

verdedigen.  

Democratie is nooit een verworvenheid, maar moet elke dag weer bevestigd worden.  

Kritisch , jazeker, maar zonder mee te doen met neo-populistisch ‘democracy-bashing’. We 

zijn ten slotte sociaal-democraten! 

 

 

En als sociaal-democraten kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.  

Er zijn altijd weer nieuwe generaties mensen die zich niet neerleggen bij uitbuiting, uitsluiting 

en vernedering.  

Er zijn altijd weer nieuwe mensen die zich bij de sociaal-democratie aansluiten omdat zij 

eerlijk willen delen,  

omdat zij strijden willen voor emancipatie,  

omdat zij zich niet willen neerleggen bij een dictaat van de markt, omdat zij solidair zijn met 

armen en verdrukten waar ook ter wereld! 

 

 



We kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien! Maar we moeten niet denken dat 

goede resultaten ons gemakkelijk zullen komen toerollen.  

We zullen er steeds voor moeten blijven knokken. 

Dat is zo bij de komende raadsverkiezingen in maart.  

Dat zal zo zijn bij de komende Kamerverkiezingen. 

Maar als we blijven knokken, gaat het lukken!  

 

Partijgenoten, 

Ik rond af! 

 

Ik heb al veel mensen bedankt. Straks, na de speech van Wouter,  bedank ik nog de 

vertrekkende partijbestuursleden. Nu wil ik nog een paar mensen noemen.  

Ten eerste het thuisfront: Els-Marie en de kinderen: heel veel dank voor jullie steun! 

En ten slotte: alle leden van de Partij van de Arbeid.  

Dank voor het vertrouwen dat jullie mij hebben geschonken!  

Dankzij jullie kon ik de functie van partijvoorzitter vervullen. 

Ik heb het graag gedaan! 

 

 

---- 


