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Deelnemers, locatie, tijdstip 
In 2013 namen deel: 
Heildert Bontekoe   (voorzover zijn werk in Den Haag het toelaat),  Henk Bossema, Jofien 
Brink, Janny van der Heijden (voorzitter), Ans Molenaar, Ivo Molenaar (secretaris), 
Marianne van Rijsewijk en Albert Wemmenhove (nieuw lid vanaf februari).  
Matthijs Hovius heeft zich per januari 2013 teruggetrokken als lid. 
De gespreksgroep kwam bijeen in café Ensing te Peize. Er waren acht bijeenkomsten op 
15 januari, 12 februari, 19 maart,  16 april, 21 mei, 17 september, 15 oktober, en 19 
november. 
 
Doel  gespreksgroep 
De bijeenkomsten van de gespreksgroep bestaan in principe uit twee onderdelen: 
- bespreking van een thema met maatschappelijke en politieke implicaties, 
- bespreking van de actualiteit van de landelijke politiek en de positie van de PvdA daarin. 
Het doel is dat de deelnemers door de onderlinge discussie hun inzichten verdiepen. 
Soms wordt een standpunt, zo mogelijk eensluidend, als advies of belangwekkende 
mening doorgegeven. 
 
Politieke participatie 
Aan de hand van enkele stukken werd van gedachten gewisseld over manieren om 
kiezers of meer specifiek bewoners te betrekken bij het beleid, vooral aangaande 
ruimtelijke ordening. Ook de relatie tussen vakbond en partij stond op de agenda. 
Asielbeleid, kabinetsbeleid 
De botsing tussen politiek aanvoerder Diederik Samson en het congres over de plannen 
van staatssecretaris Teeven om illegaliteit strafbaar te stellen leidde ook in onze groep tot 
heftige discussies. Sommigen voelen zich volkomen vervreemd van het kabinetsbeleid, 
anderen zijn wat meer bereid om compromissen te slikken. Maar ons geduld wordt wel 
erg op de proef gesteld en onze bereidheid om het kabinet en de PvdA te verdedigen 
neemt zienderogen af. Wel heeft de  Kamerfractie Teeven tot enkele concessies inzake 
illegalen gebracht. Maar de botte eisen van verplicht vrijwilligerswerk voor 
bijstandstrekkers en de botte eisen dat mantelzorgers de gaten moeten opvullen die de 
bezuinigende overheid laat vallen, we zien het met afgrijzen aan.     
Van Waarde 
Een congresnotitie met die naam bevat veel inspirerende gedachten over verbeterde 
manieren om de maatschappij in te richten, wat jammer dat het coalitiebeleid daar zo 
weinig van laat zien. Maar als bron van inspiratie hebben we “Van Waarde” gewaardeerd 
en er een paar keer uit geput.   
Energie en duurzaamheid  
We verwelkomen allerlei initiatieven om op kleine schaal door de mensen zelf energie te 
laten opwekken. Gelukkig komt er meer kritiek op overmatig energiegebruik en 
overmatige CO2 uitstoot.  
 
Verkiezingsprogramma Noordenveld 2014 
Volgens afspraak zouden we een proefversie van dit programma van commentaar 
voorzien. Het stuk wat we kregen stond vol met mooie zinnen maar we vonden het niet 
erg geschikt als tekst voor een verkiezingsprogramma. Niet om met andere partijen te 
onderhandelen over een collegeprogramma en al helemaal niet om kiezers mee te 
werven. We hebben onze opmerkingen doorgegeven.  
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Actualiteit 
Een bonte verzameling van gespreksonderwerpen die bij terugblik vaak niet meer zo 
actueel zijn, zoals de steun aan Cyprus, de bevoegdheden van het partijcongres,  het 
begrotingstekort van 3% dat blijkbaar urgenter is dan de werkgelegenheidi, de aanschaf 
van de JSF, en nog veel meer. 
 
einde jaarverslag 2013 gespreksgroep PvdA afdeling Noordenveld, maar zie hierna. 
 
 
Op 15 januari 2014 ontvingen de leden van de gespreksgroep onderstaande mail van hun medelid 
Marianne. Met haar toestemming wordt deze mail aan het jaarverslag toegevoegd, hoewel het na 
de verslagperiode valt. We hebben de mail op 21 januari besproken. We delen op details na de 
kritiek. Op dit moment is onze afweging nog een andere, omdat we toch nog willen proberen de 
partij van binnen uit te veranderen. Maar we respecteren haar besluit. We zijn heel verdrietig dat 
het zo ver heeft moeten komen.  Ivo Molenaar, secretaris gespreksgroep.   
 
Beste Janny, Jofien, Henk, Ivo, Ans en Albert, 
  
Hierbij stuur ik jullie een mailtje om te laten weten dat ik definitief stop met de gespreksgroep. 
  
Dat doe ik niet omdat ik de gesprekken met jullie de laatste keren niet plezierig vond. Ik stop 
omdat ik merk dat ik op de PvdA momenteel niet los kan zien van de vele in mijn ogen verkeerde 
beslissingen die er worden genomen. Jullie weten dat het punt van strafbaarstelling van illegaliteit 
en het bezuinigen op ontwikkelingshulp mij zeer aan het hart gaan, maar er komt steeds weer 
iets nieuws bij. Keer op keer worden kernwaarden van de sociaaldemocratie ingeleverd of enorm 
afgezwakt. Denk aan de verplichte participatie van bijstandsgerechtigden, de steeds verdere 
afbraak van de GGZ, het steeds maar welwillend staan tegenover allerlei repressieve maatregelen 
van het duo Opstelten-Teeven (nu weer het kortzichtige plan dat  gedetineerden moeten 
meebetalen aan de kosten van de gevangenisstraf, enz.). In mijn ogen heeft het zolangzamerhand 
niet veel meer te maken met het ‘geven en nemen’, dat zoals ik ook weet nu eenmaal nodig is in 
een coalitie. 
  
Daarnaast stoor ik me aan de publieke optredens van een aantal prominente PvdA-ers. Neem nu 
Asscher die zich te vaak van een soort populistische dubbelspraak bedient. Bijvoorbeeld in de 
pers: ‘Het is code oranje; de Bulgaren en Roemenen komen… ‘En dan tegen de achterban: ‘Ik 
bedoel dat het belangrijk is dat werknemers die in Nederland komen werken net zo betaald 
moeten worden als Nederlanders.’ Zeg dat dan en speel niet in op de onderbuik van mogelijk 
weggelopen PVV-kiezers. Ik mis mensen als Job Cohen, die waren niet bang om moreel gezag te 
vertonen tegen de stroom. Ook al word je dan door de meute uitgemaakt voor theedrinker of 
bedrijfspoedel. Dijsselbloem doet het op dit punt wel goed, maar is naar mijn mening teveel een 
technocraat om inspirerend te zijn voor een visie op de sociaaldemocratie in de komende 
decennia. Zolang heren als Samsom en Asscher de dienst uitmaken, heb ik weinig hoop op een 
andere visie en toon bij de PvdA. 
  
Jullie mogen best weten dat ik heb besloten om ook bij de gemeenteraadsverkiezingen niet op de 
PvdA te stemmen in de hoop dat een slechte uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen de 
landelijke PvdA wakker zal schudden. Ik blijf een sociaaldemocraat en een optimist, dus ik ga 
ervan uit dat het ooit weer goed komt. Op het moment heb ik behoefte aan wat afstand en is het 
dus niet meer zinvol bij de gespreksgroep te blijven. 
  
Ik dank jullie voor de goede gesprekken. 
Alle goeds en hartelijke groeten van Marianne 

 
 


