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Toespraak voorzitter Jonge Socialisten, Bart van Bruggen 

 

Kameraden, vrienden, 

De afgelopen dagen waren voor ons allemaal een zoektocht naar woorden voor een afgrijselijke 

tragedie. Woorden die een verhaal kunnen maken van de wandaden waar we stil van werden. 

Je suis Charlie. Die woorden werden als eerste gevonden. Ik droeg ze zelf mee op een bordje naar de 

Dam, waar ik met 18.000 anderen naartoe wandelde. Voor mij was het een simpele uiting van 

solidariteit, met de slachtoffers in Parijs, maar ook met iedereen die naast me liep. In de 

machteloosheid van het moment voelde dat als het minste dat ik kon doen. 

Je suis Charlie. Ik ben Charlie. Als je daar iets langer bij stilstaat wordt die eenvoudige 

steunbetuiging een statement dat hoge verwachtingen wekt. Hoge verwachtingen, die vragen om 

een kritische blik op mijn eigen generatie. Het is eenvoudig om je bij Charlie betrokken te voelen, 

maar je moet je nek uitsteken om Charlie te zijn. Ergens voor staan. Angst trotseren, ter verdediging 

van onze vrijheden en verworvenheden. 

De hoge prijs van onze vrijheid is mijn generatie grotendeels vreemd. Mijn grootouders maakten de 

Tweede Wereldoorlog mee, mijn ouders groeiden op in de Koude Oorlog. Onvrijheid lag op de loer, 

dichterbij dan mijn broertjes en ik ons ooit zullen kunnen voorstellen. De generaties voor ons 

leerden ons dat als onvrijheid ooit in je nek heeft gehijgd, de angst daarvoor nooit meer verdwijnt. 

Ons beperkte besef van de prijs van onze vrijheid is een voorrecht, maar het maakt het er niet 

gemakkelijker op een antwoord te formuleren op de gebeurtenissen van vorige week. Daarom had 

ik het over een zoektocht naar woorden: die gaat verder dan alleen een omschrijving. Met woorden 

kun je dingen een plaats geven, en juist nu zijn we op zoek naar een manier om dit te plaatsen.  

Zelf was ik verward, gevoed door tegenstrijdige gevoelens en gedachten. Wat bleef hangen was het 

besef dat we het gif van extremisme, angst en geweld niet met hetzelfde gif mogen bestrijden. Als 

we ons verlagen tot de woorden van de extremisten zijn we verloren. Wij mogen niet meegaan in de 

taal van oorlog, van aanval en verdediging. Maar wat is onze taal dan wel? 

“Ons antwoord is meer democratie, meer openheid, en meer menselijkheid. Maar nooit naïviteit.” 

Deze woorden van Jens Stoltenberg, voormalig premier van Noorwegen, blijven me bezighouden, 

als het meest passende antwoord. In 2011 werd onze beweging in zijn land slachtoffer van een 

andere extremist. 69 Jonge Socialisten werden geëxecuteerd omdat zij in vrijheid hun idealen 

vierden, en één gek had besloten dat dit een aanval was op zíjn idealen. 

Ander extremisme, hetzelfde gif. De slachtoffers van dat gif vallen niet alleen in Parijs en op Utøya. 

Ze vallen iedere dag in Nigeria, Syrië, Irak, en vele andere landen waar persvrijheid naast vele 

andere vrijheden ernstig beknot is. Maar in Parijs, op Utøya en vorige week op de Dam kunnen die 

vrijheden wel worden gevierd.  

Met zulke vrijheid komt enorme verantwoordelijkheid.  

Onze vrijheid is niet vrijblijvend. Onze vrijheid schept verplichtingen. Als de angst en het verdriet 

van deze aanslag na weken, maanden, jaren slijten, resteert die verantwoordelijkheid.   



Want het is makkelijk om die vrijheid voor jezelf op te eisen, maar het wordt pas moeilijk als het om 

de vrijheid van anderen gaat, de vrijheid van mensen die anders denken dan jijzelf. Als vrijheid gaat 

schuren, waar zijn we dan nog toe bereid? 

Voor extremisten is het helder: vrijheid geldt alleen voor henzelf. Zo wil Geert Wilders nare dingen 

over moslims kunnen roepen, maar dreigt hij met aangifte als er nare dingen over hém worden 

geroepen. En zo eisen fundamentalistische gelovigen de vrijheid op om achterlijke dingen over 

homo’s te roepen, maar moeten mensen die hun geloof bekritiseren de mond gesnoerd worden.  

Onze vrijheid is niet alleen een individuele zaak. Onze vrijheid staat altijd in verhouding tot die van 

een ander. Onze vrijheid gaat over de manier waarop we met elkaar samenleven. Meer vrijheid en 

meer openheid is geen passief achterover leunen; het vraagt om actief handelen, om continu debat, 

om een inclusieve samenleving. Dát is de vrijheid waar Stoltenberg over sprak. Dát is de vrijheid die 

wij moeten verdedigen. 

Nu de rook van de recessie optrekt en alle discussies over begrotingstekorten en 

koopkrachtplaatjes wat naar de achtergrond verdwijnen, wordt maar weer eens duidelijk hoe 

belangrijk het is om actief voor die vrijheid te strijden. Want ja, we komen, na een aantal 

technocratische hervormingen en bezuinigingen, langzaam uit de crisis. We concurreren en 

innoveren er weer op los. De BV Nederland kan weer de markt op. Missie geslaagd? 

Nee. Een aantrekkende economie maakt nog geen aantrekkelijke samenleving.  

Net als in Frankrijk staan in Nederland saamhorigheid en verdraagzaamheid onder druk. Absurde 

demonstraties voor jihadisme en geweld stuitten op even absurde demonstraties uit 

extreemrechtse hoek, en in het publieke debat lijkt elkaar tegenspreken hand in hand te moeten 

gaan met elkaar tot op het bot kwetsen. Luisteren is nauwelijks nog een optie, liever wordt er enkel 

geschreeuwd. Met het schuim op de bek slingeren anonieme toetsenbordhelden hun ophitsende 

oorlogsverklaringen tegen ‘de barbaren’ het internet op. Onverdraagzaamheid splijt onze 

samenleving, het licht in de ogen wordt elkaar soms niet meer gegund.  

Dit zijn niet de enige scheidslijnen in dit land. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

en het Sociaal en Cultureel Planbureau hielden ons land het afgelopen jaar namelijk een 

confronterende spiegel voor. In ons landje dreigen gescheiden werelden te ontstaan, tussen 

hoogopgeleiden en laagopgeleiden, tussen mensen voor wie de wereld geen grenzen kent en 

mensen die zich bedreigd voelen door de wereld die inderdaad steeds minder grenzen lijkt te 

kennen. Tussen mensen die nog vertrouwen hebben in de politiek en mensen die de politiek ten 

diepste wantrouwen.  

Toch is er ook veel om hoopvol over te zijn. Ik ben hoopvol door de vele demonstraties die we het 

afgelopen weekend hebben gezien. Ik ben hoopvol door al die maatschappelijke organisaties die in 

Nederland de rust hebben weten te bewaren. Ik ben hoopvol door u. Ik ben hoopvol door de stille, 

en in uw geval niet zo stille, meerderheid van normale mensen, die zich niet gek laten maken. 

Mensen die het soms ook even niet weten, maar die niet willen dat de samenleving uit elkaar 

gespeeld wordt. Mensen die de vrede willen bewaren.  

Het is daarom hoog tijd om de échte ambitie van het regeerakkoord waar te maken: bruggen slaan. 

Na twee jaar technocratische bezuinigingen, na twee jaar waarin het alleen maar over geld ging, is 

het nu tijd voor iets anders. Als het kabinet blijft hangen in het bezuinigingsrefrein, worden er geen 

bruggen maar kraters geslagen en zet onze beweging haar bestaansrecht op het spel. Het is de 

hoogste tijd om energie, leiderschap en ideeën te investeren in onze samenleving.  



Voor een land waarin we pal staan voor onze eigen vrijheid, maar ook voor die van een ander. Een 

land waarin het recht om ferme uitspraken te doen bestaat, maar ook het recht om je daardoor 

gekwetst te voelen. Een land waarin je dat met debat oplost in plaats van met bedreigingen. Een 

land waarin we mensen niet simpelweg reduceren tot individuen, maar betrekken bij een 

samenleving waarin iedereen meedoet. Een land waarin we dreigingen van buiten beantwoorden 

met meer democratie, meer openheid en meer menswaardigheid.  

Het wordt tijd om die stille meerderheid van gewone mensen, die welwillende krachten in ons land 

te mobiliseren om samen te strijden voor een écht vrij en saamhorig Nederland. 

Dat is de strijd die we de komende twee jaar moeten leveren. Die strijd moet niet alleen in de 

plenaire zaal van de Tweede Kamer gevoerd worden. Die strijd voeren we juist daarbuiten, door 

ons stevig te mengen in het publieke debat. Door stelling te nemen vóór verbinding, tegen 

polarisatie. Door altijd even strijdbaar als hoopvol te blijven. Door ons hoofd boven het maaiveld uit 

te steken. Door angst, boosheid en rancune te trotseren. 

Die strijd gaan de Jonge Socialisten graag samen met u aan. We zijn het aan onze vrijheid verplicht. 

Ik dank u wel. 

 

 

 

Toespraak Lodewijk Asscher 

 

Politiek is toekomst, en ik vraag uw strijdlust 

Politiek gaat over het vormgeven van de toekomst. Het is wat ons bindt. Soms moet je er goed voor 

kunnen kijken. Zit het heden in de weg. Blijft het verleden het zicht vertroebelen. Soms zie je door de 

Kamerdebatten, de mediastormen, de recensie van de dag niet dat dat het is wat ons drijft: de 

toekomst. Resultaten uit het verleden zijn voor mij alleen interessant als ze iets betekenen voor 

onze  toekomst. 

Deze week kreeg Nederland complimenten voor ons werkgelegenheidsbeleid. En het is waar. Nadat we 

vorig jaar economisch herstel zagen in de statistiek kwamen dit jaar eindelijk meer banen. Ruim 50.000 

banen erbij sinds de afgelopen zomer. Natuurlijk nog lang niet genoeg. Wél een duidelijk teken dat we 

op de goede weg zijn. We hebben nu de plicht verder te kijken dan de cijfers van vandaag. We hebben 

de plicht om te kijken naar het werk van morgen. En dan zie je dat we op een kruispunt staan. Na 

decennia van puur economisch kijken naar werk, zijn we zo ver dat flexibilisering wordt beschreven als 

een natuurverschijnsel. De baas van de koepel voor werkgevers is nog botter en noemt het vaste 

contract een leugen. Maar dat is de leugen niet. De leugen is dat het allemaal onvermijdelijk is. Dat de 

mens niet meer is dan een kostenpost. De leugen is dat werk geen intrinsieke waarde heeft. Wat wij 

willen is een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Met respect voor werknemers met waardering voor werk.  

We willen meer werk, we willen goed werk en we willen eerlijk werk. Eerlijk werk betekent dat we 

opkomen voor mensen die hun baan afgepakt zien worden met sluwe constructies. Voor de chauffeurs 

die langs de A4 zien hoe Europa naar ze lacht met een slecht gebit van oneerlijke concurrentie op loon 

en op kosten. Voor de schilders die ZZP’ers uit Bulgarije zien komen en de huur zo niet meer kunnen 

betalen. En voor de nette aannemer die zijn mensen in dienst wil houden maar wordt 

weggeconcurreerd door beunhazen met trucjes. Aan hen zal ik denken als ik over een maand in de 



Kamer de wet aanpak schijnconstructies verdedig. Aan hen en aan onze kinderen die straks werk 

moeten vinden in een economie die gebouwd is op de waarde van mensen en niet de kosten van arbeid. 

 

En juist als we denken over de toekomst van onze kinderen moeten we het hebben over dat wat 

misschien nog belangrijker is voor de kwaliteit van ons bestaan. De vrijheid.  

Terwijl de echo’s van de grote woorden na de aanslagen in Parijs aan verstommen, de papiertjes met Je 

Suis Charlie verkreukeld het plantsoen in waaien, we in het Kamerdebat over woede en maatregelen 

spraken, werden we opgeschrikt door het nieuws uit België, Verviers, op minder dan 25 kilometer van 

onze landsgrens. Het dwingt ons tot de vraag: Hoe behouden we een vrije samenleving. Hoe behouden 

we een samenleving. Aan alle kanten wordt gevraagd om tegenkracht. De terroristen, die afschuwelijke 

misdadigers, moeten het gevoel hebben gehad dat ze met die gecombineerde aanslagen die Frankrijk 

drie dagen in hun greep hielden, Frankrijk op de knieën zouden krijgen: met de enorme angst die werd 

gezaaid, met de combinatie van doelwitten die werden gekozen en met het nietsontziende geweld. In 

plaats van dat ze Frankrijk op de knieën kregen, kregen ze heel Europa op de been.  

Dat vind ik een heel krachtig voorbeeld van tegenkracht. In Frankrijk gingen meteen al op woensdag, 

maar ook in de dagen daarna, mensen de straat op om te vertellen wat ze ervan vonden, wat 

culmineerde in de mars op zondag. Zij wilden de samenleving splijten, verdelen. Maar dat laten wij niet 

gebeuren. Voor mij is één beeld van die demonstratie het belangrijkste. Twee mannen met donker haar, 

allebei een baard. Ze dragen allebei een kartonnen bord en ze lopen hand in hand. “Ik ben jood en ik 

houd van de moslims”, staat op het linker bord. “Ik ben moslim en ik houd van de joden”, draagt de 

rechterman. Een beeld dat pijn doet aan de ogen van hen die gedreven worden door haat en woede. En 

balsem voor de ziel is van Europeanen die willen leven in een wereld van gelijkheid en broederschap. 

De moordenaars pleegden hun misdaden uit naam van DE Islam. Ik ben het dus eens met degenen die 

zeggen: het is heel belangrijk dat juist in dit soort tijden moslimorganisaties en individuele leiders uit de 

moslimgemeenschap zich helder uitspreken. Dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze snel en 

ondubbelzinnig gedaan. Het is een lange lijst. Is het dan genoeg? Nee, zo vond een groot aantal 

individuele moslims die de Facebookpagina #Nietmijnislam zijn gestart, waarop ze, opnieuw, op een 

heel overtuigende manier en vaak individueel, filmpjes inspraken om te vertellen waarom ze net als de 

rest van het land walgden van dit soort misdaden. Dat is een belangrijke boodschap, want deze 

bevestigt dat we met de meesten zijn.  

De meesten houden van de vrijheid van dit land en van de rechten die hier zijn, en zullen dus niet 

toegeven aan de gewelddadige ideologie, aan die versie van de islam waarin de terroristen geloofden. 

Nee, ik denk niet dat zij dit deden vanwege een oproep van enig politicus. Zij deden dit vanuit hun 

Nederlanderschap, vanuit hun burgerschap en vanuit hun weerzin tegen het geweld dat uit naam van 

hun geloof werd gepleegd. Sterker dan een verplichting.  

Samen met Minister Opstelten sprak ik vorige week met vertegenwoordigers van de 

moslimgemeenschap over het verwerpen van dit geweld maar ook over de angst. De woede, de 

terechte woede zoals die door velen werd geuit, moet zich richten op de daders, op hun eventuele 

medeplichtigen en op hun inspiratoren. De woede over dit soort misdaden mag niet worden gekoeld op 

de caissière in Albert Heijn, op de buurman en buurvrouw of op de moskee om de hoek. Die 

Nederlanders verdienen onze steun, zoals zij ook ons steunen in dit soort dagen. We mogen dus niet 



toelaten dat de woede op hen wordt gericht. Dat is natuurlijk wel wat de terroristen willen: tweedracht. 

En dat is niet zoals wij zijn. We zullen dat ook niet toelaten.  

De afspraken die we hebben gemaakt, zijn: beter registreren van moslimhaat en adequaat reageren als 

dat nodig is, desnoods met beveiliging. Ook dat is het verdedigen van onze rechtsstaat. 

En ook in de Joodse gemeenschap heerst er veel angst. Ik was zondagavond bij een bijzondere dienst in 

de Jacob Obrechtsjoel in Amsterdam. Een paar uur daarvoor was tot die dienst opgeroepen. Er werd 

gebeden voor de slachtoffers in de joodse supermarkt. Er werd gebeden en er werd solidariteit betuigd 

met wat er in Frankrijk gebeurde. De angst was daar voelbaar. Dat is ook niet zo gek na wat in Brussel is 

gebeurd en na wat er nu in Parijs is gebeurd. De ultieme kwetsbaarheid wordt gevoeld. Daar wordt zelf 

heel veel gedaan aan de veiligheid. De overheid helpt. Ik heb namens het kabinet ook heel duidelijk 

uitgesproken dat we alles zullen doen wat we kunnen om bescherming te bieden. Maar er gebeurde 

meer. Daar werd weliswaar uitgesproken dat er angst is, dat er terreur is, maar ook dat de joodse 

gemeenschap in Nederland zich niet laat terroriseren, dat zij zich niet laat wegjagen. Zij doet ook een 

beroep op de overheid en de medeburgers om dat niet te laten gebeuren. 

De voorzitter van de synagoge hield een indrukwekkende toespraak. Daarin gaf hij zijn emoties als 

Joodse Nederlander weer over wat er, in een geschiedenis gevuld met tranen en verdriet, in Frankrijk is 

gebeurd. Hij eindigde met het feit dat hij respect wilde betuigen en eer wilde betonen aan niet-joden. 

Hij noemde Lassana Bathily, een medewerker van de joodse supermarkt die 15 klanten waaronder een 

baby van een maand heeft verstopt in de koelcel. Hij zette de koeling uit, verstopte mensen, kon 

doodgemoedereerd het pand verlaten en werd vervolgens als verdachte gezien.  

Toen de voorzitter van de synagoge vertelde over de eer die ook aan deze van oorsprong uit Mali 

afkomstige moslim betoond moest worden, brak er spontaan applaus uit in de volgepakte synagoge vol 

emotie. Dat kenschetste voor mij de behoefte die er in dit soort dagen ook is om over grenzen, over 

angsten heen gezamenlijk op te trekken tegen dit soort geweld en tegen de bedoeling van terroristen 

die angst willen zaaien. Maar opnieuw. We kunnen niet alleen stilstaan bij het nu, bij de saamhorigheid 

van meteen na de aanslagen. 

Waar wordt de toekomst vormgegeven? Waar is de toekomst zichtbaar? In de klas. Ik neem u mee naar 

Amsterdam Nieuw-West. Slotervaart, (Marcouch country). Donderdag ochtend. Ik schuif aan bij een 

gesprek over Parijs, de aanslagen. De leerlingen zijn jong, en goed gebekt. Een meisje neemt het 

voortouw, “weet je, met alle respect, maar het is geplant. Beetje te toevallig toch, weet je. Drie 

redenen; Een: De spiegels van de vluchtauto waren eerst grijs, toen wit. Twee: De agent die werd 

neergeschoten heeft geen bloed. En drie: ieder kind weet toch, als je gaat beroven neem je geen ID-

kaart mee. En deze terroristen zouden die in de auto laten liggen? Allemaal bedacht om de Islam in een 

kwaad daglicht te plaatsen”… 

 Hebben jullie het thuis over de aanslagen gehad, vraag ik voorzichtig? Ja, zegt ze, “en mijn vader vond 

het heel erg. Echt heel erg, die spotprenten.”  

Zou je het melden als je iemand kent die naar Syrië wil reizen? “Nee, natuurlijk niet. Ik ken wel boys die 

dat kunnen regelen. Maar de politie is toch niet te vertrouwen. Die zijn tegen moslims”. 

Duizenden jonge kinderen die we niet helpen door ze te negeren, die we niet mogen laten wegkomen 

met de zieke complottheorieën en de Jihadistische propaganda die via Facebook en social media  wordt 

verspreid. Het is schokkend om deze kinderen te horen. Het zijn ook hele gewone lieve kinderen. Je ziet 

dat ze ook dromen van een nieuwe spijkerbroek, van dat leuke meisje uit 3E. Maar wat ze zeggen botst 



gruwelijk met ieder idee van gezamenlijke waarden, van strijd tegen het kwaad. “ik keur het niet goed 

hoor, maar…” 

Het is jullie en wij, wat ze zeggen, wat ze voelen. Ze zullen een Syriëganger niet tegenhouden, ze zullen 

het niet melden, ze zullen doorgaan met hun leven. Maar wat delen we eigenlijk? Op die school wordt 

wel het gesprek gevoerd. Ervaren ze wel tegenspraak en kritische vragen. De twee jonge docentes 

burgerschap zijn mijn heldinnen. Ik las over de broer van Ahmed Merabet, de agent die op de straat 

voor de redactie van Charlie Hebdo zo koelbloedig werd doodgeschoten terwijl hij zijn handen omhoog 

stak. Bij de begrafenis riep hij op - net als president Hollande- om niet alle moslims verantwoordelijk te 

houden. Ik ben het zeer met hem eens. 

“Islam is een Godsdienst van Vrede en Liefde”, zei hij ook. Je hoort het velen zeggen. Maar ze missen 

effect op diegenen die elke dag alleen heel andere beelden te zien krijgen. Geloof is voor de meeste 

mensen een inspiratiebron voor veel goeds. Mensen putten er de inspiratie uit om zich in te zetten voor 

hun medemens. Putten er inspiratie uit om zichzelf elke dag weer te verbeteren. 

Maar dat het de verantwoordelijkheid van ieder individu is en blijft hoe hij leeft en met zijn godsdienst 

omgaat dat blijft te vaak onbenoemd, blijft taboe zelfs.  

Want, te veel mensen die zich kritisch durven te uiten worden bedreigd. Als Yassin, Ibrahim, Ahmed en 

Achmed kanttekeningen zetten bij bepaalde interpretaties van hun eigen Godsdienst, dan heeft dat 

grote gevolgen voor hun persoonlijke veiligheid.  

We kunnen niet accepteren dat moslims hun geloof gekaapt zien door terroristen en het debat 

overlaten aan extremisten. Moslims horen bij Nederland. Maar dat betekent meer dan een kreet of een 

leuze. Het betekent dat hun geloof, de islam hier vrijelijk geïnterpreteerd en besproken zal moeten 

kunnen worden.  

En in een vrij land hoort het zo te zijn dat die vrijheid er juist ook is voor hen wiens mening ons niet 

bevalt. Ik ben boos dat Geert Wilders nog altijd bedreigd wordt en ik bewonder zijn moed om 

desondanks zijn mening te uiten. Maar ik verwerp zijn opvattingen en ik zal er alles aan doen die 

opvattingen te bestrijden. Hij weigert te kijken naar mensen en ziet alleen verdachten. Hij strooit met 

Koranteksten maar loochent de grondwet. Handen af van onze vrijheid, Handen af van onze moslims, 

handen af van onze Nederlanders. DE PVV verdient de zelfgekozen naam niet. Laat ons dan de partij van 

de vrijheid zijn. Van de verheffing en van de emancipatie. Van de verlichting en van de verbinding. Ik 

ging donderdag naar een tweede schoolklas. Hetzelfde gesprek, dezelfde vragen, ook hier eerst 

ongemak. Maar dan… een Turks Nederlands jongetje dat zegt: moslims moeten meer praten over het 

geloof, meer praten over de verschillen. Want uiteindelijk is het je eigen interpretatie.  

Eerst pleit een ander voor een boete voor spotprenten van Mohamed. Maar later bedenkt hij dat het 

beter is als mensen zelf de keuze hebben en doet een moreel appel toch niet te kwetsen. Als ik vraag of 

ze nooit bang zijn voor hun vrijheid tot uiten, hun vrijheid van geloof, dan kijkt een Marokkaans 

Nederlands jongetje me met trots aan en zegt: “Ik ben Nederlander”.  

En voor mijn ogen, op die regenachtige ochtend als zoveel zo hopeloos en troosteloos lijkt, citeert hij  

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.  

Het is foutloos. Hij zegt het is onze Grondwet, artikel 1. Hij gaat door: 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 

toegestaan. Wilders kan nog heel wat leren van dat jongetje. 



Natuurlijk weet ik hoe bijzonder hij is. Maar hij liet zien dat het kan, hij gaf me hoop voor onze 

toekomst.  Vanzelf zal het niet gaan. Er is nog zoveel werk te doen.  

Juist nu, juist hier, juist hierom is de PvdA nodig.  

In de regering om streng te zijn tegen terroristen maar ook verder te kijken naar de toekomst. In 

Rotterdam en Amsterdam waar Ahmed en Eberhard zo fantastisch hun werk doen. In zoveel andere 

steden, dorpen, in de provincies in de Tweede Kamer en straks in de Eerste Kamer.  

Niet wegkijken en de problemen wegdromen. Niet bangmaken en haatzaaien. Maar recht erop af, en 

kinderen verheffen, opnemen in deze samenleving, bijstaan op hun moeilijke weg naar zelf nadenken, 

zelf verantwoordelijkheid nemen. Emancipatiepartij. Vrijheidspartij. Arbeidspartij. De doorbraak, dat is 

de Partij van de Arbeid. En dus dat staat ons nu te doen. We zullen opkomen voor de vrijheid. We 

beschermen groepen die angst voelen. Liever het pijnlijke gesprek dan het makkelijke wegzwijgen. 

Opvoeden en verheffen. Onderwijzen in burgerschap. Optreden tegen racisme en discriminatie. Werk en 

waardering. De beste scholen en de sterkste docenten. De veiligheid op straat en in de woonkamer 

herstellen. Vrijheid gelijkheid en broederschap. Ik weet, sommigen van u willen praten over regeren met 

de VVD, over de pijn van regeren. Maar er staat meer op het spel dan peilingen en zetels. Het gaat om 

de toekomst van ons land. Ik vraag om uw strijdlust. 

Geacht congres, vraag niet wat de PvdA vandaag voor u kan doen, voor moties, afdelingen en gewesten. 

Vraag juist wat u, wat wij kunnen doen in het vormgeven van de toekomst. Van de vrijheid. Van de 

solidariteit. 

Dank u wel.  

 

 

******************************************************************************* 

Inleidingen bij rapport en resolutie ‘Politiek van waarde’ 

 

Mary Fiers, voorzitter afdeling Eindhoven en oud-wethouder: 

 

“Partijgenoten, van een dubbeltje een kwartje worden.  

Een bekend gezegde dat voor mij persoonlijk betekenis kreeg in mijn jeugd, waar mijn ouders, Cor 

en Nelly, mijn twee broers en mij altijd gestimuleerd hebben om te studeren. Dat was voor hen niet 

weggelegd. Zij moesten na de middelbare school direct aan het werk voor het brood op de plank. Zij 

kwamen uit grote gezinnen in het Katholieke zuiden en hebben echte financiële armoede gekend. 

Mijn broers en ik hebben gestudeerd en leiden een leven zonder armoede. Dankzij idealen, zoals 

van onze partij, is armoede voor ons en voor veel anderen niet erfelijk gebleken. Dat was en is nog 

steeds de kracht van de emancipatiebeweging van de PvdA. Wij willen dat iedereen de kans 

krijgt om zijn of haar leven vorm te geven en accepteren géén tweedeling. Niet tussen arm 

en rijk. Niet tussen jong en oud. Niet tussen allochtoon en autochtoon. Een ongedeelde samenleving 

is ons ideaal. We hebben veel bereikt, maar er is ook nog heel veel te doen. De samenleving is 

veranderd, grenzen van sociale klassen zijn niet meer allesbepalend. Mensen zijn sterker en 

mondiger geworden. En gelukkig maar, want dat wilden en willen wij ook. Het streven naar 

gelijkheid, rechtvaardigheid en een ongedeelde samenleving is teveel verworden tot paternalisme: 

teveel van bovenaf, te weinig van onderop. Organisaties zijn helaas vaak losgezongen van de 



publieke moraal. Mensen die een beroep doen op publieke organisatie lopen vast in 

doorgeslagen bureaucratie en efficiency-denken. En als klap op de vuurpijl zijn er legio voorbeelden 

van een te zwak toezicht op publieke organisaties en bestuurders die zich gedragen als 

zonnekoningen. Juist wij, als strijders voor een sterkere positie van gewone mensen, willen het tij 

keren. We willen dat mensen zelf weer centraal komen te staan. Meer zeggenschap over het eigen 

leven en meer invloed op de organisaties die voor ons, als samenleving, werken. We realiseren ons 

dat dit ook een andere opstelling van de politiek vraagt.  

Daarom schreven we dit rapport. Met daarin twee hoofdlijnen: 

1. Hoe gaan we de publieke sector verbeteren? 

2. Hoe willen wij politiek bedrijven? 

Over het eerste (hoe we de publieke sector willen verbeteren) zal Martijn van Dam jullie 

zo toespreken. Over het tweede, hoe wij politiek bedrijven, wil ik nog wat zegen. 

Als PvdA-ers is het onze plicht om ook na te denken over de wijze waarop we politiek bedrijven. Dit 

rapport vraagt van ons om belangrijke sociaaldemocratische waarden - bestaanszekerheid, goed 

werk, verheffing en binding – voorop te stellen in ons dagelijks handelen. Om ze als kompas te laten 

dienen. 

Dit rapport vraagt ons ook om kritisch te blijven reflecteren op ons eigen functioneren. Dat klinkt 

misschien heel zwaar, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik denk dan altijd aan de eeuwenoude 

spreuk: “verbeter de wereld begin bij jezelf”.  

Dat geldt ook voor ons. Want de vraag hoe we politiek willen bedrijven gaat over ons. Niet over 

anonieme “andere” PvdA-ers. Daarom daag ik iedereen uit om onze waarden elke dag weer bewust 

in je eigen houding, gedrag en uitlatingen te laten blijken. 

Persoonlijk vind ik het toneelstukje dat we net zagen heel herkenbaar. Het doet me denken aan tal 

van voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Hoe vaak ik als raadslid niet te horen kreeg dat er ik 

‘ergens niet over ging'. Dat klopte misschien wel volgens de verordeningen van de gemeente. Maar 

partijgenoten, politiek is meer dan een verzameling van moties en amendementen.  

Wij willen onrecht niet laten wegkomen met "daar ga ik niet over".  

Als afdelingsvoorzitter in Eindhoven zie ik hoeveel mensen bij ons ombudsteam komen die zich 

machteloos voelen ten opzichte van de bureaucratie van grote bedrijven, publieke organisaties, en 

ja, ook ten opzichte van de politiek.  

En natuurlijk realiseer ik me dat we er met het vaststellen van dit rapport niet zijn. Het is een begin. 

Politiek is vaak van de lange adem en, soms juist heel dichtbij voor mensen toch kleine stappen, 

vooruit zetten. Stukje bij beetje op weg naar onze idealen. 

Om moedeloos van te worden?! Absoluut niet. Er zijn gelukkig ook heel veel goede voorbeelden: 

Kijk naar Carine Bloemhoff die er als raadslid eigenhandig voor zorgde dat een Groningse 

drukwerkbedrijf niet failliet ging door alle betrokkenen – vakbond, geldschieters en gemeente – aan 

de mouw te trekken, om tafel te zetten en een oplossing te eisen zonder gedwongen ontslagen. En 

zo geschiede. 

Of kijk naar de reactie van Tweede Kamerlid Jacques Monasch op de zorgelijke signalen die hij 

ontving over het ontbreken van een OV-kaart voor minderjarige MBO-studenten. Hij stelde een 

enquête op en bezocht, bijgestaan door actieve partijleden, diverse mbo-instellingen en bracht de 

problematiek van de studenten in kaart. Et viola, sinds dit voorjaar hebben mbo-studenten ook 

recht op een OV kaart. Op dit soort voorbeelden mogen we trots zijn!  



De 24 Van-Waarde-Ambassadeurs, u ziet ze nu op het scherm en herkent ze vandaag aan een grote 

button, helpen jullie graag mee om dit rapport handen en voeten te geven in jullie eigen 

werkpraktijk. Ze komen graag naar jullie toe.  

Ik eindig ik met drie concrete tips voor onze Raadsleden, Wethouders, Provinciale Statenleden, 

Eerste en Tweede Kamerleden en niet te vergeten vrijwilligers: 

1) allereerst een symbolische oproep;  leg het rapport na vandaag onder je kussen, zodat je het bij 

de hand hebt als je over jouw drijfveren droomt. En het bij de hand hebt als je ieder dag weer 

opstaat om die dromen waar te gaan maken. 

2) schrijf, voor je hier de deur uitgaat, op wat je vanaf nu anders gaat doen. Als het in 140 tekens 

past dan zien we het graag op twitter met de hastaq #PvdAcongres.   

3) maak vandaag een afspraak met een van de 24 ambassadeurs! Wacht niet tot morgen! 

Verbeter de wereld.  

Begin vandaag! “ 

 

 

 

Martijn van Dam, Kamerlid: 

 

Net zoals Mary net terugblikte op haar eigen familiegeschiedenis doe ik dat ook vaak. En ik raad 

iedereen aan te doen. Omdat je dan kunt zien wat sociaaldemocraten hebben bereikt. Ik kijk dan 

naar Kees van Dam, die honderd jaar geleden als eerste in de familiegeschiedenis buiten Noordwijk 

ging wonen, in Den Haag. Hij werd er melkboer. Studeren? Lid worden van de tweede Kamer? 

Ondenkbaar. Mijn familie was van de dubbeltjes, niet de kwartjes. We zijn een eeuw verder. Dat is 

niks in de geschiedenis van de mensheid. Behalve de afgelopen eeuw. Sociale klasse, inkomen of 

vermogen zijn geen blokkades meer. Het is het trotse resultaat van een eeuw sociaaldemocratie. 

Sinds Drees en Wibaut de moed hadden te gaan besturen en niet langer langs de zijlijn te blijven 

roepen hoe het anders moest, is Nederland en de hele westerse wereld totaal veranderd. Dat is 

waar we goed in zijn: we besturen, we veranderen en we maken dit land een beter land om in te 

wonen. Voor iedereen. We hebben veel bereikt. Mensen zijn sterker. Mondiger. We willen niet 

geleefd worden, maar willen zelf grip op het bestaan. Daarom moeten de publieke sector en de 

politiek veranderen. Daarover gaat het rapport Politiek van Waarde. Niet, beste journalisten, over 

hoeveel we op straat te vinden zijn. Maar over hoe je op een moderne manier politiek bedrijft. Mary 

heeft er net al veel over gezegd. 

Het gaat ook over een modernere publieke sector. Wij vertrouwen op publieke instellingen om 

mensen sterk in hun schoenen te laten staan. Ons emancipatie-ideaal. Ze waren niet van de 

overheid, maar van ons allemaal. Maatschappelijke organisaties. We zijn ze kwijtgeraakt. Ik begrijp 

het nog best dat in de jaren negentig gedacht werd dat het goed was de publieke sector meer op 

afstand te zetten en ruimte te geven om maatschappelijk te ondernemen. Ik denk dat Adri, Rick en 

al die anderen niet voorzien hadden dat het maatschappelijke zo snel zou plaats maken voor het 

ondernemende. De gevolgen zijn ernstig. Torenhoge schulden bij Vestia, een faillissement van 

scholenkoepel Amarantis, Meavita die is omgevallen door wanbestuur, InHolland werd een 

marketingmachine in plaats van een goede Hogeschool, we zagen bestuurders met salarissen uit 

het bedrijfsleven, afwezig toezicht door vriendjes van de directie, grote glanzende gebouwen en 



dikke auto's van de zaak. En de mensen om wie het zou moeten draaien? Die woonden in een 

huurhuis dat maar niet werd onderhouden, hadden een diploma dat niet zo veel waard bleek, die 

kregen zorg waar we ons voor  schamen. We moeten de publieke sector terugveroveren. Op de 

slechte bestuurders, op de bureaucratie, op het marktdenken. En dat zal ons lukken. Honderd jaar 

sociaaldemocratie bewijst dat als deze club mensen ergens zijn schouders onder zet, we bergen 

kunnen verzetten. 

Daarom komen we in dit rapport met een ingrijpende hervormingsagenda. We willen dat 

kleinschaligheid weer de norm wordt bij publieke instellingen. Een woningcorporatie die zich 

beperkt tot de eigen regio, een school waarvan het bestuur niet op tientallen kilometers afstand 

over duizenden leerlingen beslist, maar weer dichtbij, aanspreekbaar, kleinschalig. 

We willen dat mensen veel meer invloed krijgen op hun eigen situatie. Zelfbeslissingsrecht. Je eigen 

zorgplan, meebeslissen over het onderhoud in de buurt of de inzet van de wijkagent, zelf beslissen 

je huurhuis op te laten knappen. En ook bemoeirecht met het beleid van de instellingen. Met 

referenda onder gebruikers, met toezichthouders die rechtstreeks door huurders of patiënten 

gekozen worden. En dat doen we ook door coöperaties te stimuleren. Het meest vergaande voorstel 

is misschien wel dat we een recht willen introduceren om, wanneer 70% van de gebruikers het wil 

een publieke taak te mogen overnemen. 

Tot slot moet de publieke moraal terug. Met fatsoenlijke toezichthouders, geen vriendjes van. Met 

een controlerecht voor de gemeenteraad zodat we de situatie doorbreken dat gemeenteraden 

machteloos zijn. En natuurlijk met een salaris voor bestuurders dat erbij past. Een belangrijk 

symbool dat laat zien dat de publieke sector weer terugkeert naar de basis: instellingen zijn van ons 

en voor ons. We gaan de publieke sector weer terughalen naar de mensen voor wie al die 

instellingen zijn. Dank aan Pieter Hilhorst, die geholpen heeft met schrijven maar ook een enorme 

inspiratiebron was in het denken over hoe wij politiek willen bedrijven. Maar PvdA-politici wachten 

niet tot de wetten veranderd zijn. Een PvdA-politicus zegt nooit "Ik ga er niet over". Wij voeren 

strijd. Tegen de tijdgeest, tegen formele regels in. Van onderop. Dat hebben we honderd jaar 

gedaan. En hoe moeilijk ze het ons ook maken, we zullen er altijd zijn voor al die mensen die het 

beste uit hun leven willen halen. Laat dit rapport u allemaal inspireren in die strijd. 

 

 

******************************************** 

 

Toespraak Hans Spekman, partijvoorzitter: 

 

(Er wordt een foto geprojecteerd op het scherm achter Hans.) 

Dit zijn mijn opa en oma. En die zijn geboren in 1877 en 1878 - ik ben een nakomeling van een 

nakomeling, dus zelfs de meest oude mensen die benaderen hun leeftijd niet. Dat zijn Barend en 

Iris. Zij hadden een zwaar leven. Mijn opa was loonwerker, hij werkte op het veld, een dagloner. Als 

het regende: geen werk, geen inkomen. Een zwaar leven.  

Soms vragen mensen aan mij wat nu eigenlijk de betekenis is van de sociaaldemocratie. Heeft het 

wel betekenis? En soms vragen mensen aan mij: die resultaten die moeten toch nu wel eens komen. 

Ik wil nu resultaten, jullie moeten het nú kunnen veranderen. En als ik dan kijk naar de 

geschiedenis van mijn opa en mijn oma, en ik redeneer dan de opkomst van de SDAP - want zij 



sloten zich aan bij het gedachtegoed van de SDAP - dan zie je dat de SDAP stond voor de opbouw 

van de verzorgingsstaat. En mijn opa is best oud geworden – hij heeft nog één maand van Drees 

kunnen trekken. Eén maand. En met dat geld van Drees probeerde hij een pak te kopen in 

Rotterdam. Jawel, sommige Spekmannetjes wilden een heus pak….  Overigens moet ik erbij zeggen 

dat het geld van Drees te weinig was voor een pak, maar hij heeft een poging gedaan.  

Maar hij heeft meegeholpen die verzorgingsstaat op te bouwen met zijn gedachtegoed, zijn passie, 

zijn inzet en heeft er zelf uiteindelijk niet zoveel aan gehad. Maar hij heeft het wel met volle 

overtuiging gedaan. En mijn oma, die wilde heel graag stemmen. Maar het vrouwenkiesrecht was 

geen vanzelfsprekendheid. In het eerste programma van de SDAP stond al algemeen kiesrecht. En 

toen zij eenmaal mocht gaan stemmen, was zij - na een zwaar leven, bijna uitgewoond, kon niet 

goed meer lopen - afhankelijk van de herenboer om mee te mogen rijden met het koetsje naar het 

stembureau. Ja, dat mocht wel van de herenboer, maar dan moest ze wel op een christelijke partij 

stemmen. Maar dan ken je mijn oma niet: die houdt zich ontzettend stil, knikt een beetje zodat die 

boer tevreden is en stemt uiteindelijk SDAP. Maar zij heeft daar dus wel heel lang op moeten 

wachten, maar ze heeft het bereikt. Voor ons allemaal.   

En dan de leerplicht. En niet alleen tot 14, maar tot 18, dat was de wens van de SDAP. Ook een groot 

streven. Maar als ik dan kijk naar de geschiedenis van mijn familie: mijn moeder  moest  nog op 

haar elfde stoppen met school om spruitjes te gaan plukken op het land. Dat was een heel andere 

tijd dan nu, waarin de kinderen minstens tot hun 18de naar school gaan. En dat hebben wij, samen 

met onze voorouders, met elkaar bereikt. En daarom zitten wij hier.  

Mijn opa en oma hadden geduld, maar ze hadden ook vastberadenheid. En die vastberadenheid en 

dat geduld is precies wat ik ook nu aan ons allemaal vraag, en dat zo hard nodig is. Zeker als je kijkt 

naar de opgaven van de sociaaldemocratie, ook in deze tijd. Want als je tot je door laat dringen dat 

op dit moment kinderen in Bangladesh asbest schrapen van oude schepen. Die kinderen worden 

niet oud... Als je spreekt met medewerkers van Philips Lighting in Emmen: die fabriek ‘moet’ 

vertrekken naar Polen, alle medewerkers verliezen hun baan, maar het winstpercentage kan door 

de verhuizing wel iets worden opgehoogd voor de aandeelhouders. Of ik sprak buiten, net nog, met 

iemand die bij een slachterij heeft gewerkt in Helmond waar ze 120 Polen neerzetten. Die moeten 

hun eigen salaris bepalen want ze hebben er maar 100 nodig. De betekenis van de 

sociaaldemocratie is immens en we zijn nog lang niet klaar met ons werk.  

Beste partijgenoten, ik realiseer me: we regeren nu met de VVD. Dat is best lastig, want die partij 

staat ideologisch ergens anders. Buiten onze zaal - want wij hebben als congres ermee  ingestemd - 

was de verwachting natuurlijk eerst anders. En ook dat snap ik heel goed, zeker  van mensen die op 

ons gestemd hebben. En dan is het ook nog eens een lastige economische tijd, waarin niet alles 

vanzelf gaat. Dat het soms heel moeilijk is, dat mensen hun baan verliezen, dat zzp’ers minder 

opdrachten hebben, dat ondernemers minder omzet draaien, dat het pensioen achteruit is gegaan. 

Maar ook in deze lastige tijd vind ik het cruciaal dat wij vanuit onze idealen deze 

verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat we erop gericht zijn om de wereld te veranderen. 

Waarom? Juist voor het behoud van die verzorgingsstaat waar zij voor hebben gevochten.  

Want laat ik een voorbeeld geven: een verzorgingsstaat heeft onderhoud nodig. Ik zat altijd maar 

met mijn eigenwijze kont boven op het ontslagrecht. Daar moest en daar mocht niks aan 

veranderen. Daarvoor had ik overigens best veel bondgenoten voor in de partij, onder andere ook 

Mariëtte Hamer. Maar op een gegeven moment hadden we waren we veel van die bondgenoten 



kwijt. Want welke jonge mensen kregen nog een vast contract? Terwijl uitbuitingsmechanismes 

doorgingen. Ontduiking? Ging door. En daar hadden we geen antwoord op, want dat zat hartstikke 

vast. Dus ik ben heel trots dat we uiteindelijk de handschoen hebben opgenomen en weer betekenis 

geven aan de moderne verzorgingsstaat. Want die  is van ons, de verzorgingsstaat.  

De opgave, beste partijgenoten, is groot. En stap voor stap gaan we naar de wereld van onze 

idealen. Een wereld waar mensen met een bescheiden opleiding gewoon worden betaald, een vast 

contract krijgen en niet meer iedere keer aan de zijlijn staan. Waar mensen gewoon onderling 

solidair zijn en het niet gaat tussen wit tegen zwart, of rijk tegen arm, of oud tegen jong. Maar waar 

we solidair zijn met elkaar. Dat is volgens mij de wereld waarnaar we streven. Een wereld waar 

onderlinge betrokkenheid is, waar samenhorigheid is, waar vakmanschap wordt gewaardeerd in 

plaats van genegeerd. Dat doen we ons best voor. En er  zijn voldoende voorbeelden van resultaten 

die we boeken. Alleen al het simpele feit van die absurde topsalarissen, dat die worden beperkt in 

de publieke sector. Het is eerder gezegd dit congres. Maar dat heeft een enorme doorwerking in die 

publieke sector is. En daar zijn we nog niet mee klaar, maar het  is wel  een stap naar die idealen 

toe. En dat geduld moeten we hebben, maar ook de vastberadenheid om uiteindelijk de publieke 

sector weer publiek te maken. En dat gaan we redden met elkaar.  

Hetzelfde geldt, beste partijgenoten, voor de zorg. Ik was afgelopen week in Hoogeloon, Noord-

Brabant. Klein plaatsje, kleine kern: 2200 inwoners. Daar hadden de bewoners zélf het initiatief 

genomen tot een zorgcoöperatie. Er waren 14 mensen, dementerend, die daar in het dorp zelf 

werden opgevangen. Ze hebben die huizen met elkaar bekostigd, beetje slinks gebruik gemaakt van 

de regels die er zijn. Hun enige gevecht is nog met een paar grote instituties. En wie was er vóór mij 

al op bezoek geweest: Martin van Rijn. Want die staat aan dezelfde kant. En wij kunnen dat 

veranderen juist omdat we ook deelnemen aan het kabinet. Dat ik langskom is leuk, maar Martin 

kan het veranderen, samen met de Kamerfractie. En zij gaan dat doen! Wij hebben dat vandaag 

afgesproken in ‘Van Waarde’. Wij maken weer zorgcoöperaties. We geven de zorg weer terug aan 

de mensen waar het om gaat. Ze zijn geen product, maar ze zijn een patiënt!  

En hetzelfde geldt, beste partijgenoten, voor de heren van het snelle geld. We hebben hier eerder 

over gesproken. Die bankenbonussen: we hebben de strengste bonuswetgeving in heel Europa en 

dat is de verdienste van ons. Daar knokken wij voor en dat komt voor elkaar. Jeroen doet het! 

Jeroen heeft het gedaan. En Jeroen blijft het doen, beste mensen.  

Ik heb net een boekje gekregen van Mark Witteman, gedeputeerde die straks burgemeester van 

Maarssen wordt. Het gaat over geluiden uit de provincie. Want resultaten worden niet alleen in de 

Kamer geboekt, ook tal van gedeputeerden en overigens ook wethouders boeken resultaten. En dat 

is ook van belang bij de verkiezingen die eraan gaan komen. Of ik nou Jannewietske de Vries, 

gedeputeerde van Fryslan, noem met haar werkgelegenheidsplan, of Josan Meijers, gedeputeerde in 

Gelderland met het isoleren van de woningen. Het zijn allemaal prachtige resultaten. 

En mede dankzij dit kabinet zie je dat ook de werkgelegenheid geleidelijk aan weer wat aantrekt. 

Dat de woningmarkt begint aan te trekken en dat er meer woningen verkocht worden. Dat is 

hartstikke belangrijk. We moeten de vastberadenheid en het geduld houden om de wereld van onze 

idealen te bereiken. Maar dat gaat niet vanzelf.  

Want ik heb waarschijnlijk, net zoals jullie, wel gezien dat D66 en CDA weer een bondje hebben 

gesloten. Die hebben namelijk gezegd: ‘ja, aan dat belastingplan willen we wel meewerken, maar 

dan moet er wel verder bezuinigd worden op de sociale zekerheid en de zorg’. Ja, maar dat staat 



precies haaks op onze idealen van de verzorgingsstaat. Wij willen geen nieuwe onzekerheid creëren 

voor mensen. Wij willen weer zekerheid creëren voor mensen. Dat is waar wij voor staan. Dat is 

ook waar deze verkiezingen over gaan. Nieuwe zekerheid voor mensen en breek het bondje van 

D66 en het CDA.  

Beste partijgenoten, tot slot nog een persoonlijk iets. Allemaal in het gedachtegoed van mijn oma en 

opa. Ooit stond ik als klein jongetje, ik was toen een schrielkip van zo’n  7 jaar oud, samen met mijn 

moeder bij het raam. En wij zagen hoe een bus voorbij reed. In die bus zat mijn zus. mijn zus 

Barbara die geestelijk niet helemaal goed was. Ze maakte het ons best moeilijk. Zij mocht één keer 

in de week bij iemand op bezoek en dan ging zij altijd bij mijn oma op bezoek. Ik weet nog heel goed 

hoe het ging: wij moesten dan zwaaien van mijn moeder. Dus ik ging met mijn andere zus aan het 

raam staan en hopen dat ze terug zwaaide. Meestal zwaaide ze niet terug en keek ze expres de 

andere kant op. Ik wilde daar niet staan aan het raam, ik kon wel janken, ik wenste haar allemaal 

vreselijke dingen toe. Maar mijn moeder zei: ‘Hou vast. Hou vol. Laat niet los’. En die les heb ik in 

mijn hoofd geplakt. Voor mensen later die ik tegenkwam die in de ellende zaten van: geef ze een 

nieuwe kans. En geef ze nog een kans. En geef ze nog een kans. Want het kan goed komen. Datzelfde 

geldt voor onze idealen.  

Beste partijgenoten, 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wij zullen vechten 

voor onze overtuiging. Vechten voor wat we waard zijn. We laten nooit los. We houden vast. 

Dank jullie wel.  

 

 

 

 

Toespraak Marleen Barth, lijsttrekker kandidatenlijst Eerste Kamer 

 

Partijgenoten, 

“De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen."  

Dat zei Eleanor Roosevelt ooit. Op weinig mensen was die uitspraak zo van toepassing als onze 

fractiegenoot Willem Witteveen, die samen met zijn vrouw Lidwien en dochter Marit omkwam bij de 

ramp met MH17. Gisteren is hij hier op ons congres al herdacht. Maar ook vandaag wil ik hem noemen. 

Omdat Willem zo’n fijne collega was, en we hem zo missen in ons midden. Maar ook omdat hij een 

sociaal-democraat in hart en nieren was, toegewijd aan het streven naar een wereld waarin 

gerechtigheid, vrede en solidariteit voor ieder mens gewoon zijn. Ook al is hij niet meer onder ons, zijn 

ideeën leven voort, en blijven ons inspireren. De manier waarop Willem stierf, heeft laten zien hoe ver 

verwijderd we soms zijn van onze idealen: een wereld waarin mensen vrij zijn van gebrek, en van vrees; 

een wereld waarin mensen vrij zijn om te zeggen en om te geloven wat ze willen – de vier vrijheden 

zoals ze ooit door de man van Eleanor Roosevelt zijn uitgesproken. 

 In zo’n wereld worden vakantiegangers niet uit de lucht geschoten, worden cartoonisten niet om hun 

grappen vermoord, en gebedshuizen niet in brand gestoken. In zo’n wereld zitten honderdduizenden 

Europeanen niet werkloos of eenzaam thuis. 

In een wereld van crisis, chaos en onzekerheid is de Partij van de Arbeid in 2012 gaan regeren. Met de 

eerlijke boodschap en in het volle besef dat dat een loodzware klus zou worden. De kar moet met de 



hand de berg op geduwd worden, terwijl de stenen naar beneden komen rollen. Dat hadden we niet 

hoeven doen. We hadden ons het stof en het zweet en de blaren kunnen besparen, langs de kant van de 

weg kunnen gaan staan om tegen die zwoegende kartrekkers te kunnen zeggen: ‘dat doe je verkeerd’. 

Ik ben er trots op, dat we de mouwen wel hebben opgestroopt. Ik ben ooit lid geworden van deze partij, 

omdat de Partij van de Arbeid altijd vooraan op de barricaden staat voor de eeuwenoude traditie van 

vrijheid, gelijkheid en solidariteit in ons land. Ik wil horen bij een partij met grote idealen én een grote 

bereidheid om die idealen ook te verwezenlijken. Die niet terugschrikt voor de barre realiteit, hoe hoog 

de zeeën ook gaan, en nooit de moed opgeeft, hoe hard de tegenwind ook blaast.  

Mag ik daar een voorbeeld van geven? De verzorgingsstaat, het Meesterstuk van de sociaal-democratie.  

Daarvan hadden we kunnen zeggen: dit schitterende gebouw, waar we jaren aan hebben gewerkt, dat is 

af, het is mooi zo. Het gebouw heeft inmiddels een monumentale status, het is iets om trots op te zijn. 

Maar als blijkt dat de fundamenten van dat prachtige gebouw het eigenlijk niet meer kunnen dragen, 

dan ga je als Partij van de Arbeid niet toekijken hoe het verzakt. Het gebouw van de verzorgingsstaat is 

er niet om te koesteren vanwege de historische waarde. Het moet actuele betekenis hebben. Het moet 

ook aan toekomstige generaties een warm en veilig thuis bieden. Je kunt wegkijken als je ziet dat 

nergens op de wereld in de langdurige zorg zoveel mensen in instellingen wonen als in Nederland. 

Je kunt het negeren als de zorgkosten alsmaar doorstijgen en langzaam maar zeker ondraaglijk worden.  

Je kunt je kop in het zand steken als je weet dat er plekken in ons land bestaan waar de sociale 

werkvoorziening de grootste werkgever is. Je kunt je ogen sluiten voor het feit dat we steeds langer 

leven, en wat dat voor de samenleving betekent.  

Maar je kunt je ook afvragen: gaat de solidariteit in onze samenleving niet kapot als de verzorgingsstaat 

onbetaalbaar wordt? Is onze samenleving wel inclusief genoeg? Staan we wel voldoende open voor 

mensen die niet slim, slank en snel zijn? Moeten we niet meer doen voor werk, onderwijs en sociale 

ontwikkeling voor iedereen? Vraagt het feit dat we steeds langer vitaal blijven niet om een andere 

manier van omgaan met ouderenzorg? 

Dat soort vraagstukken is niet zo maar opgelost. Ze vergen een wezenlijk andere inrichting van onze hele 

samenleving, en een omslag in het denken. Daarom verbouwen we het huis van de verzorgingsstaat. 

Van verbouwen worden mensen zelden blij. Het veroorzaakt stof, en troep, en overlast en veel stress. 

Maar we knappen het grondig op, dit prachtige gebouw, onze solidaire verzorgingsstaat. Zodat het weer 

tientallen jaren mee kan. Zodat het er ook nog stevig staat voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Ik ben er trots op dat we als partij die klus hebben aangedurfd. Van verbouwingen krijg je stof in je haar, 

en verf onder je nagels, je loopt bulten en schrammen op en soms ben je doodmoe. Maar aan iedereen 

die het zo erg vindt dat de verzorgingsstaat de afgelopen twee jaar is hervormd met de Partij van de 

Arbeid in de regering, zou ik willen vragen zijn fantasie eens los te laten op wat het had betekend voor 

zieken, ouderen en werklozen als de verzorgingsstaat de afgelopen twee jaar was hervormd met de 

Partij van de Arbeid in de oppositie.  

Was de wijkverpleegkundige dan als een verzekerd recht in het basispakket gekomen? Ik weet wel zeker 

van niet! Zou er dan een verplichting komen voor werkgevers om mensen met een arbeidshandicap in 

dienst te nemen? Ik weet wel zeker van niet. Was de koppeling tussen lonen en uitkeringen dan 

overeind gebleven? Ik weet wel zeker van niet.  

Wij blikken niet alleen terug, naar het verleden, om te zeggen ‘zo was het mooi, laat alles maar zoals het 

is; na ons de zondvloed'. Wij gaan niet vanuit de luxe van een goede opleiding, een mooi huis en een 



succesvolle carrière roepen ‘en nu vooruit’. Als Partij van de Arbeid zeggen we: kijk om je heen. Iedereen 

hoort er bij. Iedereen verdient een kans. En nog een, en nog een, en nog een, als dat nodig is. Wij rusten 

niet voordat iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien en mee te doen. Wij laten niemand 

achter en wij geven niemand op. Dat is waar wij pal voor staan.  

De verzorgingsstaat is nu weer klaar voor de toekomst, het werk is bijna gedaan. Rust hebben we nu wel 

verdiend, en ruimte om van ons opgeknapte gebouw te genieten. Nieuwe bezuinigingen op zorg en 

sociale zekerheid zijn niet nodig, en wat ons betreft ook niet meer aan de orde. Ook daar staan we pal 

voor.  

In tijden van crisis en chaos komt ook de saamhorigheid, het cement van onze samenleving, onder druk 

te staan. Dat merk je ook in de politiek. Het is zo verleidelijk om tegenstellingen in de politiek en de 

samenleving uit te vergroten of zelfs te creëren, want dat praat zo makkelijk. Het framet zo lekker in een 

campagne. Het maakt de beeldvorming zo overzichtelijk. 

Zo zegt D66: er bestaan in de wereld winnaars en verliezers. Dus kom bij ons! Dan hoor je bij de 

winnaars. Dan sta je aan de goede kant van de streep. En zegt de SP: de wereld bestaat uit daders en 

slachtoffers. Dus kom bij ons! Dan hoor je bij de slachtoffers. En sta je, in elk geval moreel, aan de goede 

kant van de streep. En zegt de PVV: de wereld bestaat uit roofdieren en prooien, het is eten of gegeten 

worden. Dus kom bij ons! Dan wordt je niet gegeten. Dan sta je aan de goede kant van de streep.  

Dat is niet de wereld waar wij voor staan. Wij zijn de enige partij, die streeft naar een wereld zonder 

strepen. Die werkt aan een wereld waarin ieder mens een mens mag zijn. Een wereld waarin we elkaar 

niet knechten of fnuiken door elkaar in hokjes te duwen of stempeltjes op te drukken. Een wereld 

waarin je mag groeien en leren, waarin we met zijn allen verbonden zijn in verscheidenheid. 

Als ik het mag zeggen in de woorden van de band die een groot deel van de soundtrack van mijn leven 

geschreven heeft: ‘We’re one. We’re not the same. We have to carry each other’. 

Dus als wij straks met zijn allen weer campagne gaan voeren, voor een sterke PvdA in de 

Waterschappen, in alle Staten en in de Eerste Kamer, laat je dan niet door D66 vertellen dat we niet 

sterk genoeg zijn. Laat je niet door de SP vertellen dat we niet sociaal genoeg zijn. Laat je niet door de 

PVV vertellen dat we te tolerant of te genuanceerd zijn. 

De crux van een politiek van verbinding is dat in nuance en inlevingsvermogen en saamhorigheid de 

sleutel van menselijkheid ligt. Daarom is een sterke Partij van de Arbeid onmisbaar voor een sterk en 

sociaal en tolerant Nederland. Er zijn veel mensen die mij de afgelopen vier jaar hebben gevraagd of het 

doen van dit soort politieke uitspraken nou wel past bij de Eerste Kamer. En volgens sommige 

staatsrechtgeleerden hoor je je als senator te beperken tot het toetsen van wetten op uitvoerbaarheid, 

kwaliteit en rechtsstatelijkheid. Maar als ik het staatsrecht er op na sla, staat er nergens dat ik geacht 

word mijn idealen bij de ingang van de Eerste Kamer in te leveren. En jullie kunnen er op vertrouwen: 

dat ben ik ook niet van plan. Ik ben de politiek in gegaan, omdat ik dromen voor deze wereld heb, en die 

samen met anderen wil proberen te verwezenlijken. En ik ben nog lang niet uit gedroomd, of 

uitgewerkt. En partijgenoten, dat geldt ook voor het kabinet. Kabinetten horen toch echt veel meer te 

doen dan wetten door een parlement loodsen. De belangrijkste opdracht van een kabinet is, om 

politieke idealen te verwezenlijken, problemen in de samenleving aan te pakken, en mensen van goede 

wil de wind in de rug geven om de wereld te verbeteren.  

Als ik naar de wereld kijk, krijg ik niet de indruk dat de ideale samenleving al bestaat. Er is dus werk aan 

de winkel. Zeker, de economie ontluikt weer. Het aantal banen neemt weer toe. De huizenmarkt trekt 



weer aan, en het consumentenvertrouwen stijgt. Maar zolang nog honderdduizenden gedwongen 

zonder werk zitten; zolang nog niet iedereen ervaart dat de crisis zijn langste tijd gehad heeft; zolang 

niet iedereen met een arbeidsbeperking gewoon aan de slag is; zolang heeft de Partij van de Arbeid nog 

veel te doen. Nederland heeft de beste gezondheidszorg ter wereld. Onze verzorgingsstaat lijkt voor 

grote delen van de wereld een onbereikbaar paradijs. Maar zolang laagopgeleide mensen in ons land 

gemiddeld zeven jaar jonger sterven dan hoogopgeleiden; zolang eenzaamheid honderdduizenden 

mensen treft; zolang het voor mensen die zorg nodig hebben niet vanzelf spreekt dat zij de regie over 

hun eigen leven kunnen behouden; zolang heeft de Partij van de Arbeid nog veel te doen. 

Op veel plekken in de wereld zijn armoede en honger de laatste jaren verdwenen, en ontwikkeling is 

zichtbaar in tal van landen. Maar zolang honderdduizenden kinderen nog sterven door gebrek aan 

schoon drinkwater; zolang honderden miljoenen mensen geen toegang hebben tot onderwijs en zorg; 

zolang overal op de wereld mannen, vrouwen en kinderen worden uitgebuit en werken als hele of halve 

slaven; zolang heeft de Partij van de Arbeid nog veel te doen. 

We leven in een land met een eeuwenoude traditie van democratie, mensenrechten en het vrije woord, 

waarin iedereen mag zeggen en mag geloven wat hij wil. Maar zolang die rechten en die vrijheid 

bedreigd worden door haatzaaiers en ophitsers, en door fanatici die niet terugschrikken voor intimidatie 

of geweld; zolang heeft de Partij van de Arbeid nog veel te doen.  

Zojuist hebben jullie mij opnieuw vertrouwen gegeven om onze partij en ons land weer vier jaar te 

dienen als lijsttrekker en fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Voor dat vertrouwen wil ik jullie uit de 

grond van mijn hart bedanken. Ik ga hard aan het werk, samen met alle geweldige collega’s die net door 

jullie gekozen zijn op de lijst.  De campagne die nu voor ons ligt, en de tijd daarna, dat wordt hard 

werken. Ik weet het uit ervaring. Maar ik heb er veel zin in! 

Want, als de wereld zich, zoals nu, in zwaar weer bevindt; 

Als ons land zich, zoals nu, in zwaar weer bevindt; 

Als onze beweging zich, zoals nu, in zwaar weer bevindt; 

Waar anders zou ik dan willen zijn? 

Waar anders zou ieder mens van goede wil dan willen zijn? 

Daarom vraag ik jullie: ga met me mee op campagne. Wij weten als geen ander, hoe groot de kracht is 

van mensen die de handen ineen slaan om hun gedeelde idealen te bereiken. De beste manier om die 

ook de komende jaren dichterbij te brengen, is dat de Waterschappen, de Staten en de groene bankjes 

van de Senaat op 18 maart rood kleuren. 

 

 

 

Toespraak Diederik Samsom, partijleider 

 

Partijgenoten,  

Diepe twijfel en grote vastberadenheid. Die enorme tegenstrijdigheid zinderde boven de tienduizenden 

mensen die vorige week donderdag bijeen kwamen op de Dam, uit protest tegen de gruwelijke 

aanslagen in Parijs. Ik stond ertussen op de Dam en voelde het ook. Twijfel. Zijn we veilig genoeg? Zijn 

onze vrijheden nu echt in gevaar? Doen we genoeg om dit in Nederland te voorkomen? Ieder van ons 



voelde die twijfel. Maar er heerste minstens zoveel vastberadenheid. Wij laten onze open 

democratische samenleving niet kapotschieten door fanatici. Omdat onze vrijheid in al zijn 

kwetsbaarheid zoveel sterker is dan de hardstalen kogels uit een machinegeweer. Omdat we onze 

individuele twijfel en onmacht kunnen overwinnen met een gezamenlijk antwoord. Wij, met elkaar, van 

alle afkomsten en geloven staan voor een vrije en verdraagzame samenleving. En we pikken het niet als 

extremisten en radicalen dat kapot willen maken. De gemeenschappelijke vastberadenheid die wint het 

van de individuele twijfel. Het stemde hoopvol. Niettemin blijft de twijfel knagen. Want waarom zijn er 

in onze samenleving jonge mensen die de cultuur van de dood omarmen? Voor welk bizar ideaal willen 

zij dan sterven? Welke waarden koesteren zij? En vooral: waarom is de voedingsbodem voor wederzijds 

onbegrip en haat nog zo vruchtbaar, ook in Nederland? De zoektocht naar de antwoorden op deze 

vragen is ongemakkelijk. Maar liever een ongemakkelijke zoektocht, dan vluchten in makkelijke reflexen. 

De reflex om weg te kijken. Om haat en vijandschap met gelijke munt terug te betalen. Om de twijfel en 

de angst te overschreeuwen. Om blind te zijn voor wie de vijand is, en wie de bondgenoot. De reflex om 

terug te vallen in simpele patronen van wij en zij. Let wel: er is wel degelijk sprake van een wij en een zij. 

Maar niet de stereotype en polariserende wij en zij langs religieuze of etnische scheidslijnen. Nee. Wij, 

dat zijn de mensen die de vrijheid, de tolerantie, de vooruitgang, de democratie koesteren. Het zijn er 

heel veel. En ze zijn van alle religies, gezindten, geaardheden en etniciteiten. En zij, dat zijn zij die de 

gekoesterde Europese waarden verachten en bestrijden, soms zelfs met geweld. Het zijn er veel minder, 

maar het zijn er wel teveel. Als we de eenheid willen versterken moeten we onze waarden scherper en 

zorgvuldiger durven definiëren. We moeten het wij-gevoel losweken van afkomst en religie en 

vervangen door een wij-gevoel dat is gebaseerd op essentiële waarden zoals vrijheid, tolerantie, 

emancipatie, vooruitgang. Als we het Nederlanderschap in deze waarden durven definiëren, waar je 

ongeacht je afkomst of je religie voor kunt kiezen en waar je bij kunt horen, dan bouwen we aan een 

gemene deler die past bij onze mooie open en inclusieve samenleving.  

Ik realiseer me dat het allemaal veel minder tastbaar klinkt dan de flinkheid van bewaking en repressie. 

En ik ben niet naïef. Veiligheid kan niet zonder de inzet van politie en veiligheidsdiensten. We hebben 

het nodig. En het is goed dat het er is. Maar die mooie belofte van het naoorlogse Europa. Die belofte 

van een vrije samenleving, zonder angst. Die realiseer je uiteindelijk niet alleen langs van de weg van 

vrijheidsbeperking en geweren.  

En wat ben ik trots dat wij de mensen hebben die ons voor durven gaan op die andere weg. Ahmed 

Marcouch, Eberhard van der Laan, Ahmed Aboutaleb, Lodewijk Asscher. Maar ook Sofyan Mbarki, 

onderwijzer op een vmbo in Amsterdam west of Yasin Torunoglu, wethouder in Eindhoven. Stuk voor 

stuk PvdA-ers zonder een greintje naïviteit, maar met de moed om hun nek uit te steken en makkelijke 

reflexen te vermijden. PvdA-ers die durven twijfelen, durven zoeken.  

Partijgenoten, wij hebben de ideeën, we hebben de mensen en we hebben de vastberadenheid die 

nodig is om echt te bouwen aan de belofte van vrijheid!  

Twijfel en vastberadenheid. Ik voelde het daar op de Dam vorige week. Ik voel het ook hier op het 

Congres. Ik zie het in veler ogen. Er sluipt twijfel in de partij. Doen we het goede? Doen we het goed?  

De vastberadenheid domineert het officiële congresprogramma. En terecht. Zowel gister als vandaag 

bleek dat de sociaaldemocratie in staat is om nieuwe antwoorden op nieuwe uitdagingen te formuleren. 

Onder leiding van Ad Melkert wordt een vastberaden koers linksom uit de crisis geschetst. En Jan 

Hamming en zijn commissie laten zien dat we een einde kunnen maken aan het onbehagen van 



machteloze mensen tegenover de grote instituties. Ze schrijven het op met een overtuiging die weinig 

ruimte laat voor twijfel. Vastberaden op weg naar onze idealen. Ad en Jan, dank daarvoor.  

En toch knaagt de twijfel. Velen buiten deze zaal. En misschien ook wel in deze zaal hebben moeite het 

pad te volgen dat wij hebben gekozen op weg naar onze idealen. Dat is niet zo gek. Toen deze coalitie 

twee jaar geleden begon stond Nederland er slecht voor. In de achterhoede van de Europese economie, 

met een volledig vastgelopen woningmarkt, jaar na jaar snel stijgende kosten in de zorg, zonder dat 

patiënten daar veel voor terugkregen, maar wel met zorgmultinationals als Meavita die met hun 

faillissement een spoor van vernieling aanrichtten. Schandalen in de ooit zo geliefde 

woningbouwcorporaties, verpersoonlijkt door de megalomanie van de masseratirijder. Nederland 

dreigde haar zelfvertrouwen te verliezen.  

We besloten als partij dat we niet wilden kiezen voor de gemakkelijke weg. De gemakkelijke weg van 

niks doen. Omdat je dan niks fout kan doen. De gemakkelijke weg langs de zijlijn, omdat je dan anderen 

de schuld kan geven. Wij kozen voor de andere weg. We voelden de verantwoordelijkheid om 

Nederland uit het dal te halen.  

En we wisten dat er daarvoor veel moesten veranderen. Veranderingen die onzekerheid veroorzaken, in 

moeilijke economische tijden. En dus op het slechtst denkbare moment.  

Maar we wisten ook dat de politiek door angst of onenigheid de afgelopen 15 jaar alle goede momenten 

had laten lopen.  

En we weten dat we de verzorgingsstaat moeten veranderen om haar te behouden.  

Die veranderingen zorgen voor twijfel. Het is de vertwijfeling van de mevrouw in haar rolstoel die me 

hier, op een ledenraad vanuit die hoek vroeg waarom we toch zoveel veranderden in de sociale 

werkvoorziening. Ze was daar al zoveel jaar gelukkig. Laat mij daar toch zitten, zei ze met emotie in haar 

stem. Want in deze samenleving is er anders toch geen plek voor mij...  

Even voelde ik de aanvechting om haar gewoon gelijk te geven. Om de plannen weg te smijten en alles 

te laten zoals het is. Totdat de letterlijke betekenis van haar woorden tot me doordrong. "Want in deze 

samenleving is er anders toch geen plek voor mij."  

En toen wist ik het zeker. Wij mogen nóóit berusten in een maatschappij waarin er voor sommigen 

mensen geen plek is. Omdat in onze idealen een goed leven niet het geluk van enkelen mag zijn, maar 

een recht voor allemaal.  

En dus veranderen we de sociale werkvoorziening wel! En realiseren we 125.000 extra banen voor 

mensen met een arbeidshandicap. Buiten de sociale werkplaats, bij werkgevers. Het levert onzekerheid 

op; twijfel; hoe gaat het verder met de sociale werkvoorziening? Zijn er genoeg werkgevers bereid om 

banen vrij te maken? Niemand van ons zal die onzekerheid onderschatten. Maar praat met Peter, de 

autistische jongen die een baan buiten de sociale werkvoorziening kreeg, een hypotheek kon nemen, en 

die met trots aan zijn vrienden in met café vertelt dat ie bij de supermarkt werkt. Praat met hem. En je 

weet het. Daarom doen we het. Vastberaden naar ons ideaal.  

Ook de enorme veranderingen in de zorg veroorzaken twijfel. De afgelopen maanden trof ik op mijn 

wekelijkse vrijdagse stage bij Violieke de wijkverpleegkundige, vele mensen die verward en boos waren 

over de aanhoudende onzekerheid. Er waren de reportages op TV, het politieke gedoe, de bangmakerij. 

Het droeg allemaal bij aan de twijfel.  

Het is inmiddels 2015. En het is veranderd. En ik maak ademloos mee hoe zich een kleine revolutie in de 

zorg voltrekt. De afvinklijsten, de protocollen van het Centraal Indicatieorgaan Zorg, ze gaan weg. Vanaf 



nu bepaalt de wijkverpleegkundige zelf wat er nodig is. Het lijkt iets kleins, maar is alsof we zuurstof in 

het benauwde systeem blazen. Niet langer naar nummers kijken, maar naar mensen. Naar die man die 

na zijn beroerte zijn insulinepen niet meer kan hanteren. Die in het oude systeem rücksichtlos een 

indicatie van 10 minuten verpleging per dag, had gekregen. Zonder perspectief. En die nu de eerste 

weken een half uur extra krijgt, met ergotherapie om te leren die pen vast te houden, en het over enige 

tijd zelf weer kan. Of de man die door zijn brisante overgewicht de trap niet op kan en dus 

huishoudelijke hulp krijgt om de was te doen, want de wasmachine, die staat boven. En die nu van een 

strenge Violieke te horen krijgt dat de verzorging iedere ochtend een kwartier langer blijft, om met hem 

de trap op en neer te lopen. Zodat het over een tijdje zelf weer lukt. Het lijkt zo eenvoudig. Het blijkt 

bijzonder. Gewoon kijken naar wat iemand heeft, naar wat iemand kan, wat iemand wil en dan samen 

bepalen wat de beste zorg is. Ik kijk ernaar. En ik vraag me af waarom Nederland eigenlijk zo lang 

geaccepteerd heeft dat systemen bepalen welke verzorging of verpleging je krijgt.  

En ik weet ook dat deze verandering niet van vandaag op morgen vervolmaakt is. Ik weet ook dat de 

onzekerheid, de budgettaire krapte en de ontslagen in de huishoudelijke hulp nog veel van onze 

aandacht zullen vragen. En dat zullen we doen. Maar tussen al die twijfel galmt in mijn achterhoofd de 

verzuchting van Violieke, vorige week vrijdag, 'ik krijg eindelijk mijn vak terug'. Daarom doen we het. 

Partijgenoten, het schandaal is niet dat de zorg verandert. Het echte schandaal is dat dat de afgelopen 

15 jaar niet is gebeurd.  

Lief congres, ik hoor u bijna denken. Dat kan ie mooi vertellen, maar intussen staan we op 11 zetels in de 

peilingen. En staan we op straat VVD beleid uit te leggen. Ja toch?  

Alle campagnelogica schrijft voor dat ik deze enorme olifant in de zaal niet moet benoemen, maar laten 

we dat toch maar even doen. Die olifant hoort daar namelijk helemaal niet. De PvdA zit in deze coalitie 

omdat we daarmee ónze idealen kunnen realiseren, en nergens anders voor.  

Voor het eerst in decennia werken we weer actief aan een rechtvaardige inkomensverdeling. Meer 

belasting voor hoge inkomens, minder voor lage. Staat Jetta VVD beleid te verdedigen als mensen met 

een onvolledige AOW er voor het eerst in jaren een keertje flink wat bij krijgen? Nee, dat is van ons en u 

mag het Jetta met trots navertellen. En verdedigt Lodewijk de VVD als alleenstaande ouders met een 

minimumloon er maar liefst 10% op vooruitgaan. Natuurlijk niet.  

En de hervormingen in de zorg, die zijn van ons. Zouden we de eer van het teruggeven van het vak aan 

de wijkverpleegkundigen en van het terugbrengen van de zorg naar mensen aan de VVD gunnen? Het 

zou een belediging zijn voor onze man in het kabinet. Want ik ken er maar eentje die genoeg creativiteit, 

doorzettingsvermogen en sociaal democratisch richtingsgevoel, om deze enorme operatie te laten 

slagen. En dat is onze Martin van Rijn. Man wat ben ik trots op je.  

En nadat er meer dan 15 jaar alleen maar is geklaagd en intussen kabinetten, ook met de PvdA erin, het 

uit de hand lieten lopen, voeren we nu de strengste bonus- en topinkomenswetgeving van Europa in. 

Dat staan Jeroen en Ronald niet in opdracht van de VVD te doen. Nee, ze trotseren de liberale 

weerstand, en bevechten dit voor ons. Voor de PvdA.  

Het bieden van meer zekerheden aan flexwerkers en de aanpak van schijnconstructies. Doornen in de 

ogen van geharde liberalen, kroonjuwelen van de sociaaldemocratie. Lodewijk gaat het doen. En er is 

meer, veel meer, De woningcorporaties worden weer van ons. Eindelijk krijgen huurders straks echte 

invloed, krijgt de lokale democratie het voor het zeggen en krijgt de markt het broodnodige tegenwicht. 

We investeren eindelijk weer echt in duurzame energie. De banken worden aan strenge eisen 



gebonden. Het evenwicht is terug in ons Midden Oostenbeleid, na de ontsporing onder het vorige 

Kabinet. En, Partijgenoten, als ik zo nog even doorga haalt u de borrel niet...  

Dit is een PvdA coalitie met PvdA bewindslieden die niet voor niks de beste waarderingscijfers krijgen. 

En met kamerleden, zoals Otwin van Dijk en Loes Ypma die niet voor niks tot de meest effectieve 

parlementariërs behoren. Ons team, onze resultaten, ik ben er trots op!  

Maar die olifant dan? De compromissen, de politieke nederlagen, dat VVD beleid, het gemopper. Ja. 

Ook. Allemaal. In een land waarin je samen moet werken en politieke strijd moet voeren om verder te 

komen zijn compromissen nodig, lijd je soms een nederlaag, en krijgt ook de ander wel eens zijn zin. En 

dus is er gemopper.  

Maar partijgenoten. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil niet terug naar de jaren van negatieve 

non-compromissen. Als jij niet aan mijn hypotheekrente komt, kom ik niet aan jouw ontslagrecht. Bange 

politiek. Slecht voor het land. Omdat er hoognodig iets aan de hypotheekrente moest veranderen. En ja, 

ook aan het ontslagstelsel. Onze trots op het onaangeroerde ontslagrecht sloeg langzaam om in twijfel 

toen ik zag hoe angstaanjagend snel het leger flexwerkers groeide, zonder enige bescherming. Wat 

hadden zij aan onze stoere onverzettelijkheid? Twijfel, samenwerking, compromissen. Politiek doen ze 

soms pijn. Maar ik verkies de pijn, boven de verlamming.  

Want we willen verder. Er is nog zoveel te doen. Voor de toekomst. De werkloosheid moet verder 

omlaag, de welvaart eerlijker verdeeld, onze economie sterker, duurzamer. Daarvoor is onder andere 

een nieuw belastingstelsel nodig. Met lagere belastingen op werk, rechtvaardiger belasting op 

vermogen en groenere belasting op consumptie. De politieke strijd zal daarbij gaan over de vraag hoe 

we deze wensen betalen. De verschillen zijn duidelijk: wij willen het economische herstel gebruiken. 

CDA en D66 willen het mes zetten in de zorg, in lerarensalarissen, in uitkeringen. In de tweede Kamer 

winnen we die strijd. Maar of we die strijd in de Eerste Kamer ook zullen winnen, dat hangt van de 

uitslag van de verkiezingen van 18 maart af. Die verkiezingen gaan dus tussen partijen die het herstel 

mogelijk hebben gemaakt en partijen die het herstel in de knop willen breken door extra te bezuinigen 

sociale zekerheid of zorg, Man, wat heb ik een zin in die campagne.  

Partijgenoten,  

Dus we smijten die olifant uit de zaal. En we gaan met opgeheven hoofd en overtuiging de campagne in.  

Want we zien dat onze koers resultaten oplevert. Mensen vinden weer werk, er worden meer huizen 

verkocht en verbouwd en voor het eerst in jaren houden mensen meer over in hun portemonnee. Het is 

nog broos, maar het werkt.  

En dit is het moment om vastberaden te zijn en vertrouwen te hebben dat de veranderingen die we 

doorvoeren goed uitpakken voor ons land en voor de mensen. Ons land verdient meer zekerheid. Ons 

land verdient meer vooruitgang. Ons land verdient meer verdraagzaamheid. De PvdA heeft Nederland 

nog zoveel te bieden.  

Ik hoop dat u met mij, met Lodewijk, met Marleen, met Jannewietske, Ard, Stijn, Tjeerd en al die 

anderen de komende maanden de straten en pleinen op wilt gaan en ons verhaal voor Nederland gaat 

vertellen. Op naar een mooie uitslag op 18 maart! 

 

 

 

 


