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Speech Diederik Samsom –––– Presentatie Van Waarde Project WBS  

De Rode Hoed Amstrerdam, 16 februari 2013  

 

Dames en heren, beste Hans, beste Monika, 

 

Op 29 juni 2011 – ruim anderhalf jaar geleden – mocht ik op de eerste themabijeenkomst van 

het Van Waarde project een column uitspreken. Hier in de Rode Hoed. Als 

fractiewoordvoerder milieu,  in oppositie, op 16 zetels in de peilingen en met wethouder 

Lodewijk Asscher op de eerste rij en columnist Pieter Hilhorst staand bij de bar achterin de 

zaal. Hoe anders is alles nu. 

 

De afgelopen anderhalf jaar zat de partij in een rollercoaster, volgens sommigen zitten we er 

nog altijd in. Werd iedereen meegesleept in die hectiek? Nee een klein clubje mensen bood 

moedig weerstand tegen de stemmingswisselingen van de dagelijkse politieke realiteit en 

werkte stug en in stilte aan een project dat onder al die oppervlakkige golfslag de diepere 

gronden van de sociaaldemocratie onderzocht. Het Van Waarde project. 

 

Terwijl kabinetten vervangen werden, Maurice wekelijks peilde, partijleiders vervangen 

werden, Maurice dagelijks peilde,  winnaars verliezers werden, lenteakkoorden verdwenen, 

regeerakkoorden kwamen, wethouders vice-premier en columnisten wethouder werden en 

Maurice inmiddels meerdere keren per dag peilde, bleef het Van Waarde project 

onverstoorbaar. Ze organiseerden themabijeenkomsten, deden talloze interviews, schreven  

themanummers van Socialisme&Democratie vol en leggen vandaag het resultaat in onze 

handen. 
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Het resultaat en de standvastigheid waarmee het tot stand kwam verdient een heel groot 

compliment. Laat ik daarom allereerst een aantal mensen bedanken, mij realiserende dat ik 

uiteraard hierbij ook weer mensen vergeet. Vergeef me bij voorbaat die omissie.  

 

Allereerst Monika Sie, die als directeur van de WBS het aanpakken van een dergelijk 

ambitieus project heeft aangedurfd en die bergen werk hiervoor heeft verzet.  

 

En met Monika bedank ik uiteraard ook alle medewerkers en ondersteuners van de Wiardi 

Beckman Stichting. Zonder hun noeste schrijfwerk, organisatiekracht en energie was Van 

Waarde niet van de grond gekomen.  

En ik dank Hans Spekman. Die zich volop committeerde aan het project. Het resultaat is een 

concept congresresolutie die zal worden vastgesteld op ons PvdA congres op 27 april 

aanstaande. Ik kijk met bijzonder veel interesse uit naar het debat op het congres.  

 

Er is  één groep personen die ik echter in het bijzonder wil bedanken. De ruim 50 personen 

die in alle openheid, kwetsbaarheid en eerlijkheid hun verhaal hebben gedaan. Want nog meer 

dan het essay met artikelen van wetenschappers, en nog meer dan de concept congres 

resolutie, heeft de verhalenbundel voor mij de grootste waarde.  

 

Omdat in het luisteren naar of lezen het lezen van die verhalen de basis van politiek bedrijven 

ligt. Of zoals de Vlaamse socioloog Elchardus in het nawoord van de verhalenbundel het 

verwoordt, en ik citeer: 

 

“Luisteren naar mensen is nochtans een van de belangrijke taken van de politiek. Het zijn de 

problemen en verzuchtingen en dromen van de mensen die de politiek moeten voeden; die 

moeten worden bekeken in het licht van de waarden en idealen van politieke bewegingen; die 
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aanknopingspunt zijn voor systeemkritiek; die de vragen opleveren waarop maatschappij-

analyse een antwoord dient te geven.”  

 

Einde citaat.  

 

Het is wat ik iedere keer de vrijwilligers voorhoudt voorafgaand aan een middagje canvassen, 

deur aan deur aanbellen bij mensen. Vraag mensen naar hun zorgen, naar hun grieven, naar 

waar ze boos van worden, waar ze gelukkig van worden, wat ze bezighoudt. En luister. Die 

verhalen vormen de basis van je politieke werk.  Of je nu in de Tweede Kamer in Den Haag, 

in de gemeenteraad in Venlo, of in het Europees Parlement in Brussel, of in het wijkcomité 

zit. De verhalen die je aan de deur hoort, bepalen ons werk, ze zijn ons werk. De 

verhalenbundel van het van Waarde project is de overtreffende trap van een middagje 

canvassen.  De diepgang, trefzekerheid en empathie geven het de waarde die Elchardus 

bedoelde. 

Dames en heren, 

 

Tot zover mijn complimenten aan het Van Waarde project. Want zo makkelijk wilde ik 

mezelf er vanmiddag niet vanaf maken. En u ook niet. 

 

Want politici moeten niet alleen verhalen aanhoren, ze moeten er ook iets mee doen. Van 

Waarde geeft daarvoor een voorzet. Ze definieert vier waarden en een nieuwe politieke koers. 

Sociaal-economisch naar links, sociaal-cultureel naar binding, en politiek naar versterking van 

zeggenschap. Zoekt ze daarmee nou de confrontatie met de huidige koers van de PvdA zoals 

vastgelegd in beginselprogramma en – meer uitgewerkt – in het verkiezingsprogramma? Of 

alleen de confrontatie met het regeerakkoord? Of met beide? En met welke aspecten dan 

precies? En waar bevindt de Van Waarde koers zich dan ten opzichte van de PvdA-koers, of 

ten opzichte van de voornemens uit het regeerakkoord? Geheel in lijn met de rust en afstand 
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die het van Waarde project wilde houden tot de woelige baren van de politiek, doet ze 

daarover zelf natuurlijk geen expliciete uitspraken. 

 

Ik zal die vraag wel beantwoorden. Niet via een uitgebreide tekstexegese, maar via de 

werkwijze die het Van Waarde project zelf koos. Laten we eens kijken naar de dromen, de 

grieven, de zorgen en de wensen van de geïnterviewden zelf. Maken we ze waar? Werken we 

voor hen? Of bezwijken we toch weer onder andere krachten: globalisering, marktkrachten, 

technocratisering, VVD? 

Om dat te beoordelen kijk ik niet alleen naar de voorstellen en maatregelen die we vandaag de 

dag nemen. Ik kijk op uit de gereedschapskist. Ik richt mijn blik iets verder op de toekomst. 

Naar 1 dag. Ergens in 2021.  Na twee stabiele kabinetsperiodes, Rutte-II en …  is Nederland 

langzaam uit de crisis geklommen en op weg de 21ste eeuw in.   

 

Stel dat het Van Waarde project op die dag over 8 jaar nog een keer erop  uittrekt, en de 

geïnterviewden uit de verhalenbundel weer spreekt. Om te zien wat er van hun dromen is 

waargemaakt, wat er  is geworden van hun wensen. Hebben ze nog dezelfde verzuchtingen en 

zorgen als vandaag? Of heeft de politiek een verschil kunnen maken? En welk verschil dan?  

 

 

 

 

Werken buschauffeur Marije, schoonmaakster Brigitte, verpleegkundige Dorien nog meer dan 

nu op onzekere en flexibele contracten, verstoken van de zekerheden en collectieve 

arrangementen die ieder mens nodig heeft om het leven in te richten: huis, gezin, toekomst? 

Of hebben we de steven gewend, de hyperflexibilisering gekeerd en een beter, eerlijker 

evenwicht tussen flex en vast werk gevonden? Door bijvoorbeeld schoonmakers en 

verpleegkundigen vast in dienst te nemen, omdat het vast werk is. Door fotografen Werry als 
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freelancer wel de toegang te geven tot pensioen- en arbeidsongeschiktheidvoorzieningen. Ik 

weet welk ideaal hen voor ogen staat, welk ideaal mij voor ogen staat, en waar wij dus vanaf 

vandaag aan moeten werken.  

 

En is het ROC waar Joris Schuurman Hess chaos, desinteresse en een onpersoonlijke, logge 

bureaucratische molen tegenkwam, nog altijd dezelfde school 2021? Of hebben we zijn en 

vele andere scholen opnieuw ingericht, groot genoeg om bestaansrecht te hebben en 

kleinschalig genoeg om voor leerlingen niet als nummer door het leven te moeten gaan. Waar 

ook leerlingen met een afwijking mee kunnen komen en zich thuis voelen. Waar leraren als 

Palle Mulder de ruimte krijgen en nemen om de leraar te zijn die ze willen zijn. En waar de 

schoolbestuurders zich niet in zelfoverschatting terugtrekken in een kantoorpand, maar ín de 

schoolgebouwen huizen, dagelijks de school voelen, ruiken, ervaren zodat ze weten wat ze 

doen staan. Want dat ging er mis bij Amarantis. Ik weet wat Joris vurig wenste, en dus wat 

ons te doen staat.  

 

En wat hebben we betekend voor Volkert van der Wijk, die als werktuigbouwkundige niets 

liever wil dan technische problemen oplossen? Dingen maken. Mensen zoals Volkert worden 

nu nog meewarig aangekeken omdat het hen niet om hun carrière maar om hun ideeën gaat. 

Wat mij betreft zijn de Volkerts in 2021 de helden van onze economie. Omdat we de wending 

hebben ingezet van een economie die op financiële dienstverlening leunt, naar een herleving 

van de maakindustrie. Waar lange termijnvisie in plaats van korte termijn winstgevendheid 

wordt gehonoreerd. Door bijvoorbeeld milieubelastingen te verhogen en familiebedrijven te 

koesteren.  
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En hebben we een verschil gemaakt voor de stukadoor uit Stadskanaal? Niet in de bundel, 

maar ik sprak hem twee weken geleden aan de deur. Werkloos. Boos. Maar vooral 

machteloos. Omdat hij al twee jaar werkloos is. Omdat hij als stukadoor niet meer aan de bak 

komt. Omdat de kansen voor omscholing aan hem voorbij zijn gegaan en hij daarom nu met 

lege handen staat. Die grote kerel van 150 kilo zwaar stond daar eenvoudigweg te janken in 

de deuropening. Dat motiveert tot in iedere vezel om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker 

van werk naar werk komen. Alleen daarom al is het woonakkoord van deze week zo 

belangrijk, omdat het de mensen in de bouw weer perspectief op herstel geeft. 

 

 

Dames en heren, 

 

Werkt de PvdA op dit moment aan het 2021 van Brigitte, Marije, Joris, Volkert, en de 

stukadoor uit Stadskanaal? Ja. Is mijn antwoord. Iedere dag. Met ons programma, met onze 

mensen en - jazeker – met de VVD in deze coalitie werken we stap voor stap naar de 

samenleving, de publieke sector en de economie waar zij in de interviews in 2012 van 

droomden en die wij in 2021 waar zouden moeten hebben gemaakt.  

 

Lodewijk Asscher werkt eraan door een einde te maken aan de doorgeschoten flexibilisering, 

door met ontslaghervorming een nieuwe balans tussen flexibele en vaste arbeid te creëren. 

Jetta Klijnsma werkt eraan, via een quotum voor dat meer dan 100.000 mensen met een 

arbeidshandicap een plek vinden in een normaal bedrijf, midden in de samenleving. Jet 

Bussemaker zorgt ervoor dat het Amarantis-debacle zich niet kan herhalen en dat leraren weer 

stukje bij beetje meer zeggenschap krijgen over hoe zij hun prachtige vak mogen uitoefenen.  

Martin van Rijn legt de basis voor de heropstanding van de zorgzame samenleving, door de 

langdurige zorg dichterbij mensen te brengen, door ook een beroep te doen op zorgen voor 

elkaar. Jeroen Dijsselbloem legt de financiële sector aan banden, zodat anonieme speculanten 
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en onverantwoord financieel trapezewerk van bankiers niet langer onze welvaart op het spel 

kunnen zetten. Frans Timmermans werkt aan een eerlijker, socialer Europa, zodat onze 

vrachtwagenchauffeurs en mensen in de bouw niet meer lijden onder de oneerlijke 

concurrentie van arbeidskrachten uit andere landen. Stuk voor stuk opdrachten die een plek 

kregen in het regeerakkoord. Zomaar een paar voorbeelden. 

 

Ja, maar wacht eens even, hoor ik u denken. Staat hij me nu te vertellen dat de PvdA-idealen 

dezelfde zijn als het regeerakkoord? Liggen die niet links van het regeerakkoord? Nee, trap 

niet in die val. De PvdA idealen gaan veel verder. Het regeerakkoord is het startpunt, wij 

willen voorbij het regeerakkoord. De arbeidsmarktplannen worden in de steigers gezet, maar 

zullen een lange adem vergen. In het regeerakkoord maken we een begin met de omslag naar 

duurzame technologie. En een bloeiende maakindustrie is er niet van vandaag op morgen, de 

zorgzame samenleving is niet gerealiseerd met alleen de hervorming van de AWBZ. We 

moeten dus verder. Om werkelijk dat gewenste Nederland van 2021 waar te maken, moeten 

we verder durven gaan. 

 

En, we moeten meer durven samenwerken. Logischerwijs krijgt dit in de analyses van Van 

Waarde, gericht op de eigen identiteit en koers weinig aandacht. Daarom doe ik het in mijn 

rol als politicus hier. Want het is goed om je koers scherp te willen definiëren, maar om echt 

vooruitgang te bewerkstelligen moet je vanuit die koers durven en kunnen samenwerken. Ik 

leg er zoveel nadruk op omdat dat het afgelopen decennium minder vanzelfsprekend gebleken 

dan het lijkt. De afgelopen 10 jaar, was de politiek niet bij machte elkaar te vinden in de 

noodzakelijke opdracht ons land klaar te maken voor de 21ste eeuw, voor 2021. Maar liefst  5 

keer in 10 jaar tijd vroegen we de bevolking via verkiezingen om een mandaat; niet een keer 

werd het waargemaakt. Een mokkend land dat worstelt met zijn zelfvertrouwen is het 

resultaat. Gebrek aan zelfvertrouwen, dat ik ook een beetje terugvindt in de analyses van Van 

Waarde.  
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Het is hoog tijd dat de politiek nu bewijst elkaar wel te kunnen vinden, om zo het land verder 

helpen. We zijn het verplicht aan al die mensen die hun wensen, dromen en verzuchtingen 

met ons deelden. 

 

Afgelopen week hebben we hier het eerste voorbeeld van gezien. Bij het sluiten van het 

woonakkoord werkten de coalitiepartijen PvdA en VVD samen met de oppositiepartijen D66, 

ChristenUnie en SGP om een pakket samen te stellen dat de woningmarkt weer uit het slot 

kan halen, de bouw weer kan aanjagen en een eerlijke verdeling tussen kopen en huren moet 

realiseren. 

 

Het was een voorbeeld van politiek zoals ik die voor ogen heb. Van oprechte samenwerking 

tussen coalitie en oppositie. We vonden ons eigen gelijk binnen, ondergeschikt aan het 

vertrouwen buiten. Belangrijker dan de overwinning op de ander was de winst van de 

maatschappij. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het Nederland van 2021. De 

toevallige coalitie van nu heeft daar niet het alleenrecht op en niet alleen de 

verantwoordelijkheid voor. Dat recht en die verantwoordelijkheid komt de gehele politiek toe, 

ook de andere partijen. Ik hoop, ik verwacht die gezamenlijke verantwoordelijkheid de 

komende tijd te vinden. Bij de hervormingen in het onderwijs, bijvoorbeeld het leenstelsel. De 

zorg, de arbeidsmarkt. Al deze veranderingen lukken echt alleen als er een bredere consensus 

onder ligt dan de toevallige meerderheid van vandaag de dag. Dit zal met vallen en opstaan 

gebeuren. En we gaan nog veel fouten maken, maar het moet en zal lukken.  

 

Dames en heren, 

 

Dagblad Trouw meende vanochtend al te weten dat ik me niet helemaal gemakkelijk zal 

hebben gevoeld bij het lezen van Van Waarde. Trouw had gelijk, maar op een anderen manier 

dan de krant bedoeld had. Want lezend in de verhalenbundel ‘de verzwegen politiek van het 

dagelijks leven’ en het Essay Van Waarde nam mijn onrust toe. De interviews verhogen je 

gevoel van urgentie over wat er nodig is, ze verscherpen je opvatting over onze idealen en ze 
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vergroten de bereidheid om samen met anderen nu eindelijk werk te maken van de 

verzuchtingen en dromen van Brigitte, Dorien, Joris, Marije en de Stukadoor uit Stadskanaal. 

Omdat je ze op die dag in 2021 recht in de ogen wilt kunnen kijken. Omdat we hun 

vertrouwen waard zijn gebleken.  

 

Dank u wel.  

 

 


