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GESPROKEN WOORD GELDT 

 

Speech Lilianne Ploumen – 1 mei 2011 – Zwolle  

 

Vrienden, partijgenoten!  

 

Hartelijk welkom! Bedankt dat u vandaag – 1 mei, de Dag van de Arbeid - met 

zovelen naar de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle bent gekomen. Dit jaar kennen 

we een speciale 1 mei viering. We vieren vandaag dat onze Partij van de Arbeid 

65 jaar bestaat.  

 

We zullen dit doen door terug te kijken. Naar de jaren van Drees, de jaren van 

Den Uyl en naar de jaren van – en ik ben heel blij dat ze er zijn – Wim Kok en 

Wouter Bos. Zij krijgen straks, samen met Job Cohen het podium.  

 

Ook ik kijk graag terug op wat was. Maar ik wil ook met u vooruitkijken. Naar de 

volgende 65 jaar van de Partij van de Arbeid. Over hoe wij – net als in 1946 – de 

idealen van toen in onze tijd moeten verstaan.  

Eerst wil ik met u stilstaan bij het overlijden van Max van der Stoel.  

Partijgenoten, 

Op 23 april overleed een monument van de Nederlandse en internationale 

sociaaldemocratie. Max van der Stoel vormde in leven en werk de belichaming 

van de strijd voor tijdloze idealen - vrijheid, rechtvaardigheid en kansen voor 

iedereen – en tegen tijdloze kwaden als onrecht, onderdrukking en dictatuur.  

De idealen die de drijfveren zijn van de strijd van Max van der Stoel zijn de 

idealen die het fundament vormen van de sociaaldemocratie. In Nederland en in 

de wereld. Wij dragen zo allemaal een deel van de kostbare erfenis van Max van 

der Stoel met ons mee.  

De Partij van de Arbeid is Max van der Stoel onnoemelijk veel dank verschuldigd. 

Wij zullen zijn deskundigheid, rust en overtuiging missen. Graag zou ik u willen 

vragen om op te staan en om – ter nagedachtenis aan Max van der Stoel – een 

minuut stilte in acht te nemen.  

Partijgenoten, 

Max van der Stoel werd, net als sommigen van u, in 1946 lid van een partij die 

opgerezen was vanuit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. De bezetting 

had diepe wonden geslagen, letterlijk en figuurlijk, en Nederland stond voor de 

grote uitdaging om vanuit deze puinhopen het land weer op te bouwen. 
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Ook politiek waren de wonden diep, door de herinnering aan al die mensen die in 

hun strijd voor vrijheid, tolerantie en verdraagzaamheid tijdens de oorlog het 

leven hadden verloren.  

De Tweede Wereldoorlog betekende niet alleen het begin van een nieuwe 

toekomst voor ons land en voor Europa, maar ook het slotstuk van een tijdperk. 

Het was duidelijk dat de politiek en de maatschappij van na de oorlog niet 

dezelfde zouden zijn en kónden zijn als die van voor de oorlog.  

Want – onder druk van de bezetting – was het besef gegroeid dat er na de 

Tweede Wereldoorlog grote behoefte was aan een bredere progressieve 

beweging. Een beweging die de wederopbouw ter hand kon nemen, barrières kon 

slechten en in de samenleving de noodzakelijke bruggen kon slaan.  

Of, zoals Willem Drees het in 1962 zelf zei toen hij terugkeek op het ontstaan 

van de Partij van de Arbeid:  

“SDAP'ers waren vroeger tot op zekere hoogte trots op hun isolement, op een 

duidelijke afbakening tegenover alle anderen. De ontwikkelingen in de wereld, 

die de democratie in gevaar bracht, maakten het echter in toenemende mate 

belangrijk dat isolement plaats maakte voor verhoudingen waarin niet alleen de 

beweging zélf breder, maar ook de samenwerking met anderen mogelijk werd.” 

Er was behoefte aan radicale vernieuwing, aan de Doorbraak. Een doorbraak die 

grote groepen in de samenleving bijeen zou kunnen brengen: arbeiders, 

intellectuelen, middenstanders, gelovigen en niet-gelovigen. Kortom: er was 

behoefte aan de Partij van de Arbeid.  

Partijgenoten, 

Met het samensmelten van de SDAP, de Vrijzinnig Democratische Bond, de 

Christelijk-Democratische Unie en de – in die tijd zo genoemde – ‘daklozen’ 

kwam die brede progressieve beweging er en werd het politieke landschap in 

Nederland – voor het eerst in decennia – weer eens flink opgeschud.  

Terugkijkende zou je verwachten dat het samensmelten van deze partijen tot de 

nieuwe Partij van de Arbeid in een roes van grenzeloos optimisme, hoop en 

energie plaatsvond.  

Toch is hier in de rede van de ‘rode dominee” Willem Banning op het 

oprichtingscongres in 1946 niets van te merken. Tegen de achtergrond van een 

verwoest land, de diepe wonden die de oorlog had geslagen en de grote 

uitdagingen die ons land nog het hoofd moest gaan bieden, benoemde Banning 

het in zijn rede als een ‘plicht’, een opdracht, om tot die samensmelting te 

komen.  
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Met een voor ons allen zo herkenbare sociaaldemocratische ernst en nederigheid 

zei hij destijds:  

“Er was een diep, soms bijna grimmig besef, dat de toekomst van ons 

geschonden volk, de toekomst van de brede zwoegende massa, de toekomst van 

gerechtigheid en vrijheid in deze lage landen, ons de plicht oplegde om deze 

concentratie van gelijkgerichte krachten tot stand te brengen als het innerlijk 

mogelijk zou zijn.” 

Zijn ernst en plichtsbesef is  – tegen de achtergrond van die tijd – 

prijzenswaardig en tekent de tomeloze inzet van mensen als Banning, Drees, 

Lieftink en Vorrink om hun opdracht vooral te laten slagen. 

Partijgenoten,  

Toch kan het niet anders dan dat de oprichting van de Partij van de Arbeid ook 

energie, optimisme en hoop vertegenwoordigde.  

De energie van een nieuwe beweging, die breder dan ooit tevoren haar wortels in 

onze samenleving had.  

Het optimisme dat er aan de Doorbraak gewerkt werd.  

En de hoop dat de Partij van de Arbeid er - als leidende kracht in het 

Nederlandse politieke landschap – voor zou kunnen zorgen dat Nederland sterker 

en socialer uit de wederopbouw zou komen.  

Eén ambitie van de Partij van de Arbeid is hiervoor exemplarisch: de wil van de 

oprichters om ook de “daklozen” een politiek huis te geven. Daklozen, de 

mensen die de politiek de rug hadden toegekeerd. Zij die, in de woorden van 

Banning: 

“vroeger in een politieke partij een belangrijke rol hadden gespeeld, maar nu met 

hun partij, met hun verleden dus, hebben gebroken, omdat zij de principiële 

positie van deze partij verouderd en onvruchtbaar achten.”  

En vervolgde hij: “voornamelijk jongeren, wier vertrouwen in de vooroorlogse 

partijconstellatie ernstig was geschokt en die tot geen der oude partijen wenste 

te behoren.”  

Teleurgesteld, zonder hoop, maar op zoek naar nieuwe energie en hunkerend 

naar een nieuw politiek huis. Voor deze mensen wilde de Partij van de Arbeid dat 

politieke huis zijn. Een open huis met verschillende kamers, voor verschillende 

geestelijke en politieke stromingen, met een sociaaldemocratisch dak er 

bovenop. Onder dit dak zou de Doorbraak bewaarheid worden.  
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Partijgenoten, 

De oprichters van de Partij van de Arbeid verstonden daarmee hun tijd. Er leefde 

bij hen het diepe besef dat de politiek van na de Tweede Wereldoorlog niet van 

dezelfde aard kon zijn als van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat de 

wederopbouw om een nieuwe politieke beweging schreeuwde, die bruggen kon 

slaan, binnen en buiten de politiek, tussen mensen. Een beweging met ambities 

en dromen voor de jaren die voor hen lagen en een beweging die de politiek 

daklozen weer een huis kon bieden.  

Dit kwam tot uiting in een partij die de grote politieke en maatschappelijke 

vraagstukken van na de oorlog – over welvaart, herverdeling, zeggenschap, 

democratie en sociale zekerheid – voortvarend agendeerde en aanpakte. De 

Partij van de Arbeid was vanaf het prille begin al een Partij van de Aanpak. 

 

Een beweging die ook – onder invloed van de Vrijzinnig Democratische Bond - 

een vrijzinnige sociaal-culturele agenda hand in hand liet gaan met een 

sociaaleconomische agenda die leunde op de uitgangspunten van de SDAP, met 

een eerlijke verdeling van inkomen, welvaart en welzijn.  

Kortom, een brede beweging die openstond voor mensen uit diverse politieke en 

geestelijke stromingen en die niet naar binnen gekeerd en geïsoleerd haar 

politiek bedreef. Of, zoals Banning in zijn rede zei:  

“(…) een wil om de organisatie van het partijwezen te doen beantwoorden aan de 

verhoudingen van dit beslissend ogenblik.”  

Partijgenoten, 

Sinds de oprichting in 1946 hebben we in 65 jaar Partij van de Arbeid veel 

bereikt en hebben we velen politiek onderdak kunnen bieden.  

Door een brede en open partij te zijn. Door oud en arm niet langer hand in hand 

te laten gaan. Door te werken aan goed onderwijs, goede zorg en een eerlijke 

verdeling van welvaart en welzijn. Door de vrijheid altijd voorop te stellen. En 

door de blik naar buiten - naar Europa en naar de wereld - te richten en daar ook 

onze bijdrage aan rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid te leveren.  

Die successen vieren we vandaag. Omdat we trots kunnen zijn op wat onze 

partij, onze beweging na de oorlog – soms met bloed, zweet en tranen – voor 

elkaar heeft gekregen.  

Successen die alleen tot stand zijn gekomen door het harde werk van allereerst 

ú, onze leden, en van onze sympathisanten, onze raadsleden en wethouders, 

onze Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.  

 

Partijgenoten, 
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Ook de Partij van de Arbeid van nu, van 2011 wil een kind van haar tijd zijn. 

Zoals onze partij dat ook in 1946 was. Omdat er niets mooiers is dan een kind 

van je tijd te kunnen zijn. Omdat vanuit dat uitgangspunt de strijd voor onze 

tijdloze idealen aanstekelijker, aantrekkelijker en succesvoller is dan wanneer wij 

ons laten leiden door naïeve nostalgie en oude vormen en gedachten. Het is 

immers de wereld om ons heen die verandert en het is aan ons om ons daartoe 

te verhouden. En niet andersom.  

Alleen zo kunnen we in een veranderende wereld blijven strijden voor vrijheid en 

rechtvaardigheid, kunnen we samen organiseren wat we niet alleen kunnen en 

kunnen we ervoor zorgen dat we echt eerlijk delen – in Nederland en daarbuiten. 

Idealen die in 1946 net zo actueel waren als dat ze anno 2011 zijn.  

Partijgenoten, 

Maar de wereld van 1946 niet dezelfde als die van nu. Als we onze idealen willen 

blijven verwezenlijken, laat ons dan rekenschap geven van onze tijd. Ik schets 

een drietal veranderingen die voor ons van belang zijn.  

Allereerst: we kunnen de kiezer van 1946 niet meer vergelijken met die van 

2011. De kiezer van 2011 is beweeglijker, sneller, beter en completer 

geïnformeerd en bovendien minder trouw aan één partij of beweging. Het 

vertrouwen van de kiezers komt vaak te voet en gaat te paard. Of beter: het 

komt te paard en het gaat te paard.  

Ten tweede is het sinds 1946 een komen en gaan geweest van politieke partijen 

– wat mij betreft een teken van betrokkenheid en geloof in veranderingskracht 

van de politiek, maar onder de streep is het politieke landschap meer 

versplinterd dan ooit te voren. Nog nooit had de grootste partij in ons parlement 

zo weinig zetels, nog nooit was het politieke midden zo klein en nog nooit was de 

puzzel om tot werkbare meerderheden te komen zo lastig te leggen.  

En ten derde is het lidmaatschap van een politieke partij niet langer de 

uitlaatklep voor het tonen van maatschappelijk engagement. Maatschappelijke 

organisaties, initiatieven op Facebook en op Twitter, los-vaste clubs en 

flashmobs, vragen en krijgen – gelukkig maar - vandaag de dag in een 

indringende continue stroom om de betrokkenheid van mensen. Mensen die dit 

engagement vroeger toch vooral via hun politieke partij tot uiting brachten. 

Partijgenoten, 

Opiniemakers, sociaal wetenschappers en politici duiden een beweeglijk 

electoraat, een klein politiek midden en een versplinterd politiek landschap 

doorgaans als een democratie in crisis. Alsof ons hel en verdoemenis staat te 

wachten als deze ontwikkeling zich doorzet.  
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Ik weiger om aan dat doemdenken mee te doen.  

En ik bevind me hiermee in goed gezelschap. Ook Bart Verheijen – winnaar van 

de Banningprijs 2010, een essaywedstrijd voor jonge sociaaldemocratische 

denkers – schrijft in zijn winnende essay: 

“(…) een democratie kent geen eindpunt, geen ‘ideale’ coalitie, ze wordt slechts 

gekenmerkt door een dynamiek. Elke poging om een democratie te beschouwen 

als een fenomeen in crisis (die tijdelijk van aard is) is daarom gestoeld op een 

fundamentele denkfout (…) de illusie dat er een juiste vorm van democratie 

bestaat, ofwel: een juiste verkiezingsuitslag.” 

En laat juist dit besef – het besef dat de democratie, de kiezer en dus ook de 

maatschappij, continu in ontwikkeling zijn en er feitelijk geen “eindpunt” te 

benoemen is – hetzelfde van aard zijn als het besef dat in 1946 door de 

oprichters van de PvdA zo breed gedeeld werd. Dat een nieuwe tijd, nieuwe 

vraagstukken, nieuw onrecht en nieuwe kansen kent.  

Wij willen die nieuwe tijd - die nieuwe vraagstukken en nieuwe kansen biedt - 

verstaan en begrijpen. Wij willen, en we moeten kinderen van onze tijd zijn, 

omdat het de strijd voor onze idealen aanstekelijker, aantrekkelijker en 

succesvoller maakt.  

Partijgenoten, 

Als wij onze tijd weten te verstaan, dan ben ik ervan overtuigd dat de politieke 

energie weer daar komt waar het hoort: op links, in de progressieve hoek.  

Natuurlijk door een agenda te voeren die voor brede groepen Nederlanders 

aantrekkelijk is. Voor iedereen voor wie de meest basale dingen in het leven – 

kunnen zijn wie je bent, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een 

veilige buurt en betaalbare zorg – niet altijd meer vanzelfsprekend zijn. Voor 

iedereen voor wie nu de grootste zorg is om niet te verliezen waar ze zo hard 

voor gewerkt hebben.  

Maar ook voor iedereen voor wie een veranderende wereld de kansen biedt om 

de vleugels uit te slaan, in Nederland, Europa, in de wereld. Voor hen die de 

wereld als hun achtertuin zien en voor wie de toekomst evengoed in Castricum 

als in Keulen of Kuala Lumpur kan liggen.  

Maar we kunnen en we wíllen meer doen. We moeten – net als in 1946 – ons 

huis openstellen voor een breed palet aan maatschappelijke en politieke 

stromingen. Door binnen en buiten de politiek de samenwerking aan te gaan. 

Door een beweging te zijn – door in beweging te blijven.  

Met maatschappelijke organisaties, met buurtcentra, met de 

ondernemersvereniging in de wijk of met de sportvereniging in het dorp. Met 

iedereen die in deze tijd kan bijdragen aan vrijheid, emancipatie, solidariteit en 

rechtvaardigheid.  
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En we hebben de ambitie om ook de “daklozen” van 2011 een politiek huis te 

bieden. En als we dat doen met dezelfde energie, hoop en optimisme én met het 

verantwoordelijkheidsgevoel waarmee op 9 februari 1946 Partij van de Arbeid 

werd opgericht, ben ik ervan overtuigd dat ons dat lukt. 

Partijgenoten, 

Eén groep geestverwanten om mee samen te werken, heb ik nog niet genoemd: 

de politieke partijen. Ook hier dient de vergelijking met 1946 zich aan. In het 

actuele politieke landschap zullen we ook met de andere progressieve partijen op 

landelijk, regionaal en lokaal niveau verregaande samenwerking moeten 

realiseren en ons naar nieuwe politieke mores moeten willen zetten. Gelukkig 

gebeurt dit steeds vaker. En met succes.  

Steeds vaker werken partijen als de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en de 

SP op lokaal niveau – maar ook in de Eerste en Tweede Kamer – succesvol 

samen. Steeds vaker zijn het deze partijen die elkaar vasthouden in de strijd 

voor een eerlijker, rechtvaardiger en duurzamer Nederland. En steeds staan deze 

partijen schouder aan schouder bij manifestaties, betogingen en bijeenkomsten.  

Omdat iedere partij – stuk voor stuk – beseft dat een alleingang in deze tijd, met 

dit kabinet, geen optie is en gezamenlijkheid het beste recept is voor het 

herwinnen van progressieve politieke energie.  

Partijgenoten, 

Zo kunnen we die partij – nee, die beweging – zijn die onze voorgangers in 1946 

voor ogen stond. Een geestelijk en maatschappelijke brede beweging, ónze 

sociaaldemocratische beweging – die sterker is dan de som van haar 

afzonderlijke delen. Een beweging die breed geschakeerd is en een kind van haar 

tijd.  

Laat ik daarom afsluiten met een citaat van Willem Drees, uitgesproken tijdens 

zijn rede op het oprichtingscongres op 9 februari 1946 in hotel Krasnapolsky in 

Amsterdam: 

“Ik zie de groepen en partijen, die samenkomen, als grotere en kleinere 

riviertjes, die zich verenigen tot één grote stroom. Als wateren samenkomen, die 

van wat verschillende kleur waren, omdat zij door verschillende grondsoorten 

hebben gestroomd, dan kan men in zo'n rivier nog een tijdlang verschillende 

schakeringen naast elkaar waarnemen. Dat verhindert niet, dat dan toch dadelijk 

het brede en diepe water, dat zo gevormd is, machtige schepen draagt, die op de 

zijtakken niet konden varen en dat water voor vruchtbaarheid brengende 

bevloeiingen veel ruimer beschikbaar is. Laat het ook zo zijn met de machtige 

stroom, die vandaag is gevormd.” 
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Dank u wel.  

 

 

 

 

 

 

 


