
Partijgenoten, 

Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op 
de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel. 

Ik voel mij, zacht gezegd, behoorlijk rot. Rot maar vastberaden.  

Rot vanwege de verloren verkiezingen. 

Rot vanwege ál die prominenten die mij niet gewoon schrijven of bellen 
maar via de Volkskrant hun mening verkondigen.  

Rot vanwege de stroom aan grote en kleine akkefietjes waar wij als partij 
in verzeild raken. 

Maar partijgenoten, dat alles maakt mij ook vastberaden.  

Vastberaden om bij de gemeenteraadsverkiezingen al die weggelopen 
kiezers wél te overtuigen van ons verhaal.  

Want wij hebben dit land een verhaal te vertellen. Een verhaal dat ik zo 
met u wil delen. Maar ik wil eerst even wat anders kwijt. 

Partijgenoten, 

Veel van onze mensen zitten overal in de samenleving op 
sleutelposities. Als wethouders en gedeputeerden maar ook als leden 
van de raad van bestuur, de vakbond, als schouwburgdirecteuren, als 
bestuurders van scholen, zorginstellingen én woningbouwcorporaties. 

Vooropgesteld: op al die plekken verrichten we goed werk. Maar we 
hebben helaas ook te maken met steeds weer terugkerende incidenten. 
Incidenten die te maken hebben met politieke ambtsdragers en 
prominenten van onze partij die zich schuldig maken aan wat we in de 
volksmond simpelweg ‘graaien’ noemen.  

Iets wat ons midden in het hart raakt.  

Want wij zijn de partij die staat voor solide en zorgvuldige omgang met 
belastingcenten… 

Wij zijn de partij die wat extra’s durft te vragen van mensen die het een 
beetje beter hebben om solidair te kunnen zijn met hen die het een 
beetje minder hebben…. 
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Wij zijn de partij die begrijpt dat dát systeem van wederkerigheid, díe 
vorm van georganiseerde lotsverbondenheid en solidariteit, alleen kan 
bestaan als ieder dubbeltje verantwoord en zorgvuldig wordt 
uitgegeven…. 

En als er íets niet strookt met dát besef en díe verantwoordelijkheid is 
het wel als PvdA bestuurders en vertegenwoordigers zich schuldig 
maken aan zelfverrijking of onverantwoorde omgang met publieke 
middelen…….. 

Want hoewel we allemaal weten dat onze bestuurders vaak honderd uur 
per week of meer werken voor een salaris dat in het bedrijfsleven veel 
hoger zou zijn…. WIJ ZULLEN SOBER ZIJN! 

Partijgenoten, de vrijblijvendheid is voorbij. Mensen, kiezers en leden 
pikken het terecht niet langer. En ik ook niet, en daarom komt er 
binnenkort een erecode voor PvdA bestuurders en -vertegenwoordigers.  

Want voor ons geldt niet alleen wet en regel. Voor ons geldt ook onze 
eigen sociaaldemocratische moraal.  

 

Partijgenoten, 

Dat gezegd hebbende…. We hebben vandaag heel wat te bespreken 
met elkaar. De dreun van de Europese Verkiezingen. De toekomst van 
onze AOW. 

Die is in goede handen bij Roos Vermeij en Mariette Hamer - zometeen 
spreekt u daarover met hen.  

Maar over de dreun van de Europese Verkiezingen en over ons verhaal 
voor de toekomst wil ík graag wat kwijt. 

Allereerst Europa. Ik zei het al, het verlies is hard aangekomen.  

We wisten dat het moeilijk zou worden. Bij de verkiezingen in 2004 
behaalde de PvdA een uitzonderlijk goed resultaat. We kregen een 
restzetel en ons land had tot 4 juni 2009 27 in plaats van 25 zetels in het 
Europees Parlement. Als we evenveel stemmen zouden krijgen in 2009 
als in 2004 zouden we waarschijnlijk toch twee zetels verloren hebben. 
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Maar zeven min twee is vijf. En niet drie. Dat was een harde klap. Velen 
spraken van een ‘wake-up call’. Maar partijgenoten: ik was al een hele 
tijd wakker! 

Anderhalf jaar geleden kregen het Partijbestuur en ik de opdrachten van 
de commissie Vreeman van u mee. 

Opdrachten over betere rekrutering, over een betere koppeling tussen 
onze beginselen en het beleid, over een goed georganiseerd 
partijbureau en een permanente campagne.  

Duidelijke opdrachten, waar ik meteen en vol overtuiging mee aan de 
slag ging. Maar ook opdrachten waarbij, zoals is gebleken, het zaaien 
langer duurt dan we dachten, laat staan het oogsten.  

Want ja, we zijn een eind op weg.  

En ja, ik had dit natuurlijk graag beloond zien worden, ik had graag 
gehoord dat we een flink stuk in de goede richting waren.  

Dat is niet gebeurd en dat toont dat we nog niet klaar zijn.  

We moeten nog meer inzetten op het rekruteren van goede mensen. We 
moeten nog meer werk maken van een scherpe organisatiestructuur, en 
vooral nog meer tonen waar de Partij van de Arbeid voor staat. 

Deze opdrachten staan niet los van ons verhaal en van de politieke 
context, de situatie in Nederland en Europa. Er is veel gepraat  en 
geschreven over waarom sociaal – democraten in het nauw zitten.  

En partijgenoten, geloof me….. 

Ik zie óók dat we onze inzet in het Kabinet onvoldoende over het 
voetlicht krijgen. 

Ik zie óók dat compromissen uit het verleden bepaald geen garantie zijn 
voor waardering in de toekomst. 

Ik zie óók dat we vaker en scherper stelling moeten nemen door 
simpelweg te zeggen waar we vóór of waar we tégen zijn. 

Ik weet ook dat onze campagne - organisatie nog professioneler en 
slagvaardiger moet. 

 3



En ík spreek ook dagelijks mensen die mij vragen wat de PvdA nog doet 
voor de gewone man. 

En partijgenoten, weet u wat ik zeg tegen al die mensen? Ik vertel ons 
verhaal van kleine en grote successen. 

Ik zeg hen dat wíj het waren die in dit Kabinet de uitkeringen op peil 
hielden, om de effecten van de crisis op het leven van hele gewone 
mensen zo klein mogelijk te houden. 

En ik zeg hen dat wij het waren die miljoenen uittrokken voor de 
schuldhulpverlening, om mensen die de eindjes juist nú niet meer aan 
elkaar kunnen knopen uit de brand te helpen. 

Ik zeg hen dat wij het waren die de nationale hypotheekgarantie 
verhoogden zodat ook starters op de woningmarkt een huis kunnen 
kopen.  

Ik zeg hen dat wij het waren die zorgden voor nóg meer aandacht voor 
schoolverlaters zonder diploma, omdat we geen generatie van kansloze 
jongeren willen.  

Ik zeg hen dat wij ervoor zorgden dat de spaartegoeden van alle 
Nederlanders tot 100.000 euro gegarandeerd zijn, terwijl in andere 
landen duizenden mensen naar een verdampte spaarrekening zitten te 
kijken.  

Ik zeg hen dat wij het waren die voor deeltijd WW zorgden waardoor 
tienduizenden Nederlanders aan het werk blijven.  

Ik zeg hen dat wij het waren die dít Kabinet maakten tot het meest 
duurzame Kabinet ooit. 

Ik zeg hen dat wij het waren die ervoor zorgden dat er niet bezuinigd is 
op ontwikkelingssamenwerking, omdat we in tijden dat we het hier even 
minder hebben níet mogen bezuinigen op hulp aan mensen die het nog 
nooit zo hebben gehad als wij.  

En ik, partijgenoten, ik wéét wat de Partij van de Arbeid Nederland te 
bieden heeft.  

Dat is niet alleen het verhaal van grote en kleine successen, dat is een 
verhaal over het Nederland dat wíj voorstaan. 
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Nederland, wij, staan voor een keuze. De keuze in wat voor een land wij 
willen leven. 

En precies dát gaan wij aan álle Nederlanders vragen…. 

Wilt ú leven in een land waar mensen met de rug naar elkaar toe staan? 

Wilt ú leven in een land waar je je alleen verbonden voelt met je eigen 
groep en met niemand anders? 

Wilt ú leven in een land waar de rijken steeds rijker worden en de armen 
steeds armer? 

Wilt ú leven in een land waar meer hufterigheid dan hartelijkheid is? 

Wilt ú leven in een land waar we opgefokte pubers die zich 
verschrikkelijk misdragen in de knieën schieten? 

Wilt ú leven in een land waar we deportatie van miljoenen mensen op 
basis van hun geloof voor mogelijk houden? 

Of leeft u liever in een ander land? 

Een land waarin we natúúrlijk problemen benoemen en aanpakken. 

Maar ook een land waarin het niet uitmaakt waar je wieg - of die van je 
ouders of van je grootouders- heeft gestaan – als je wil meedoen, doe je 
gewoon mee.  

Een land waarin iedereen binnen de grenzen van de wet mag geloven 
wat hij of zij wil en mag zeggen wat hij of zij wil. 

Een land waarin ieder kind een diploma kan halen - of het nu opgroeit in 
Kanaleneiland of in Bussum.  

Een land waarin iedereen kans heeft op een baan, of je nu Erik, 
Deveney, Farouk, Azeza of Merel heet. 

Een land waar iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt.  

Een land waar we naar elkaar omkijken, waar we elkaar kennen en waar 
we bij elkaar wíllen horen…. 

Dát land, dát land heeft de Partij van de Arbeid te bieden. En voor dát 
Nederland moeten we aan de bak.  
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Want als wij willen dat de opmars van Geert Wilders stokt in Brussel, als 
wij willen dat we in dit land een brug bouwen náár elkaar in plaats van 
een kloof maken tússen elkaar…. Dan moeten wij álle Nederlanders, in 
Venlo, Rotterdam, Terneuzen en Groningen vertellen voor welke keuze 
ze staan.  

Een keuze voor een gedeelde toekomst óf een keuze voor een 
verdeelde samenleving. 

Een keuze voor een kil, grimmig en rechts Nederland waarin het ieder 
voor zich is en - alleen de christelijke God voor ons allen. 

Of een keuze voor een sociaal, warm en eerlijk Nederland waar mensen 
niet naast elkaar, maar mét elkaar leven. 

 

Partijgenoten, 

Voordat de stembussen voor de raadsverkiezingen open gaan wil ik 
samen met ú dat verhaal verteld hebben. En de tijd dringt, want in 
november zijn bijvoorbeeld in Venlo en in de nieuwe gemeente Oldambt 
al verkiezingen. 

We moeten er sámen voor gaan. Dus: bij de volgende campagne 
moeten álle leden een middag vrij van hun werk nemen om te flyeren, 
posters te plakken en íedereen ons verhaal te vertellen. Dus: 
raadsleden, wethouders, gedeputeerden en afdelingsbestuurders: stop 
met vergaderen! Kom achter dat bureau vandaan!  

Partijgenoten, 

Ik nodig u ook uit om met mij en onze partijgenoten aldaar een zaterdag 
mee te gaan naar Venlo. De geboortestad van Geert Wilders, de stad 
waar hij mee gaat doen met de verkiezingen. Maar ook de stad waar 
ónze PvdA gewerkt heeft aan veiligheid, aan werk voor iedereen - aan 
een gedeelde toekomst. 

Ik vraag u om uw mobiele telefoon -voor de verandering- áán te zetten 
en mij een sms te sturen via 06-5 1 3 1 5 7 0 8.  

Een sms waarin u ‘ik doe mee!’ zegt. 
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Zo belooft u om in september, oktober of november een dag vrij te 
maken om ons verhaal in Venlo te vertellen. We vechten voor elke stem: 
van huis tot huis, van straat tot straat, van dorp naar stad,  

want partijgenoten,  

onze inzet voor dat ándere Nederland begint in Venlo! 

  

Dank u wel. 
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