
Goedemiddag. Hartelijk welkom allemaal. Als eerste wil ik je vragen een moment stil te zijn, waarin wij kunnen 

denken aan degenen die de afgelopen periode zijn overleden. 

Dank je wel. 

Een nieuw jaar. Heel veel mensen staan stil bij het afgelopen jaar en bedenken zich wat ze in 2015 anders gaan 

doen. Gaan we echt onze goede voornemens uitvoeren? En hoe past de Partij van de Arbeid hierbij? Onze partij! 

Ik ga nu niet in op landelijke thema’s. Wat ik wel heb gemerkt is dat de landelijke politiek door ons, lokale leden, 

dichtbij is. Je bent er zo. Een idee ingebracht in onze vergadering in Zutphen gaat naar het landelijk congres en 

opeens wordt ons idee besproken in de Tweede Kamer. Zo snel kan dat gaan. Daarom is wie wij zijn en wat wij 

doen ook zo enorm belangrijk. Wij bepalen (mede) of de politiek top down de dingen regelt of bottom-up. Wij, jij 

en ik, maken dus het verschil. 

En daarom is het zo belangrijk dat wij, jij en ik, dit ook gaan doen. Ik merk in onze afdeling de echte PvdA sfeer. 

Dit merk ik aan de betrokkenheid die we voelen met onze medemens en zeker met onze medeburgers die het 

echt nodig hebben. Er wordt hard en met bevlogenheid gewerkt binnen onze afdeling. Dat stimuleert.  

In mijn korte betoog tijdens onze vergadering van 26 november 2014 droeg ik het gedicht voor van Petrus 

Werthweijn: ’t Schild der Solidariteit. Kort samengevat staat in dit gedicht dat je samen sterk bent. Met de grote 

nadruk op samen. En zo voel ik dat nog steeds. Als wij als afdeling kijken naar alle goede dingen die iedereen 

doet – hoe klein ook – en als we daarvoor respect tonen, dan komen wij heel ver. Geen zout op slakken leggen, 

maar uitstralen dat we oprecht de inzet van iedereen waarderen. Als ons dit gaat lukken, dan maken we het 

verschil. Want wij, onze wethouder, onze fractie, onze commissieleden, onze andere leden, ons bestuur, wij 

hebben het over mensen die het minder hebben en die wij ook welzijn gunnen! 

Dolf Jansen zei op 4 januari in Vroege Vogels, in zijn eerste als vaste columnist gesproken column, dat – en ik 

citeer – “in de politiek alles wordt afgerekend op groei en economische waardes, waarbij alle andere waardes uit 

het oog worden verloren”. En dit was in de oudejaarsconference van Guido Weijers ook een rode draad. Ik ben 

het met hen eens. Veel te veel gaat het over geld. Geld telt. En tegelijkertijd merk ik, als ik met onze 

afdelingsleden spreek, dat welzijn en niet welvaart het belangrijkst wordt gevonden. Ik word daar blij van.  

Maarten van Rossum schreef in zijn Glossy van december: “alle politiek is beeldvorming. Het gaat er niet om wat 

er gebeurt, maar om wat men denkt dat er gebeurt”. Ik denk dat hij gelijk heeft. En ik zou graag willen dat wij als 

afdeling laten zien dat wat men denkt dat er gebeurt ook daadwerkelijk gebeurt. Dan is dus beeldvorming 

hetzelfde als wat er gebeurt. En met elkaar kunnen we dat bereiken. 

Ik spreek daarom de wens uit dat wij als afdeling, dat wij als leden van de Partij van de Arbeid afdeling Zutphen -  

Warnsveld, samen ons inzetten om het in onze gemeente beter te maken. En heus: dat straalt uit naar het land. 

Namens het gehele bestuur bedank ik iedereen voor de inzet van het afgelopen jaar en … voor de inzet die je je 

hebt voorgenomen te gaan leveren in 2015. Ik wilde nu zeggen: ”en namens het bestuur wens ik iedereen een 

jaar toe vol welzijn. Proost” maar wij kregen als bestuur een beter idee. Luister maar. 

 


