
 

Dames en heren, wees niet bevreesd. Ik ga niet mijn hele wethoudersperiode met u doornemen. En 

er komen ook geen verdere speeches meer. Dat wilde ik niet, ik wilde graag een symposium over de 

zorg en daarna gewoon een borrel om gezellig met u na te praten. 

Nee, ik wil u mee terug nemen naar een moment waarop ik een beslissing heb genomen. Een 

beslissing die kleur geeft aan het waarom ik in de politiek ben gegaan. Een keuze die vandaag de dag 

wellicht nog belangrijker is dan toen. 

Dat moment heeft te maken met de verbouwing van dit prachtige, nu duurzame gemeentehuis. 

De verbouwing van het gemeenthuis vond ik een moment om die kale kamer een afspiegeling te 

laten zijn van wie ik ben en waar ik voor sta. Dus ik was van plan wat PvdA attributen op te hangen.  

Dat was niet de bedoeling werd mij al snel duidelijk gemaakt. Een wethouder werd geacht zich toch 

wat meer als een neutraal persoon te gedragen, in ieder geval op zijn minst uit te stralen. Ik was er  

immers voor alle Ossenaren, ook niet PvdA stemmers.  

Wat moesten bezoekers wel niet denken als ze op gesprek komend met een knalrode poster werden 

geconfronteerd. Blijkbaar moest ik mij  ‘waardenloos’ gedragen. 

Ik heb dat advies niet opgevolgd. 

Dus hing ik een oude verkiezingsposter van de PvdA op met Joop den Uyl. De man, waar ik als jong 

ventje, door geïnspireerd was en degene die ervoor heeft gezorgd dat ik de politiek ben in gegaan. 

Niet dat ik het altijd met hem eens was maar het was iemand die met passie en betrokkenheid voor 

iets stond, solidariteit zat in al zijn vezels en dat was ook zichtbaar. Die vanuit maatschappelijke 

idealen én waarden handelde. Prachtig vond ik dat. Ook een nieuwe, fel rode,PvdA poster kreeg een 

plekje tegen de glazen wand.  

Dat heb ik geweten. De reacties waren niet van de lucht. Rene dreigde om Dries van Agt op te 

hangen en de poster voor de glazen wand moest echt weg. Dat laatste heb ik gedaan. Ik heb hem 

tegen de achterwand gezet én  Joop is blijven hangen. Met succes. Veel gesprekken begonnen 

meestal met een verwijzing naar de wand en ieders gedachten daarbij. Prachtig.  

De laatste maanden heb ik mij steeds vaker afgevraagd waarom er zo op de posters werd 

gereageerd. Waarom het blijkbaar zo ongebruikelijk en voor sommigen onwenselijk was om in de 

kamer van een wethouder zijn politieke kleur te herkennen. Zijn identiteit.  

Een verklaring kan zijn,  een zekere mate van maatschappelijke onverschilligheid ten aanzien van 

bestaande waarden en een steeds groter wordend gevoel van onbehagen over wie we nu eigenlijk 

zijn. Onze zoektocht naar  een nieuwe identiteit. 

Een andere verklaring is misschien gelegen in onze zoektocht naar een nieuwe balans in onze 

samenleving. Tijdens de vele gesprekken over de Joop-poster kwam ik erachter dat Joop en veel van 

zijn generatiegenoten  ook de weergave zijn van bijna  4 decennia samenleving en economie die best 

goed hebben gefunctioneerd maar toe zijn aan nieuwe betekenis en nieuwe coalities. Dat huidige 

structuren niet meer passen bij de vragen van deze tijd. 



 

 

Een zoektocht naar een nieuw maatschappelijk bestel, uitgebouwd door een debat over nieuwe 

waarden en de keuzes die wij daarin maken. 

Als wij het vandaag hebben over waarde, dan is dat veelal in de betekenis van geld. Wat iets waard is 

in euro’s of dollars. In overschotten of tekorten. Onze hele manier van denken en doen is doorspekt 

van deze betekenis van het begrip waarde.  Wellicht een effect van tientallen jaren marktwerking en 

neoliberalisme. Wie wij zijn,  wordt immers bepaald door de context waarin wij leven. 

Zou het eigenlijk niet veel meer moeten gaan over die andere betekenissen van waarde? 

Als we het bijvoorbeeld hebben over aandelenkoersen, dat het dan gaat over de echte betekenis van 

het aandeel ipv de hoogte van de aex index? 

Dat als we het hebben over de waarde van een woning,  we het dan niet hebben over de hoogte van 

de hypotheek, de ozb, de dalende koopprijs of de gestegen huur. Dat het dan gaat over de vraag wat 

de woning elke dag voor ons betekent. De plek waar je geboren bent, lief hebt of dood wil gaan of 

juist zo snel mogelijk weer wilt verlaten. Wat is er nu voor nodig dat die woning ook juist déze 

waarde houdt of hoe we daar nog meer betekenis aan kunnen geven. 

Dat we nadenken en debatteren over de vraag wat nu de waarde  van goede zorg is. Dat dit toch echt 

iets anders is dan de race aan het einde van het jaar over de nieuwe zorgpolis of over het wel of niet 

hebben van een sociaal wijkteam. Ik hoop dat het symposium daartoe een bijdrage heeft geleverd. 

Dat als we het hebben over de waarde van onderwijs en welzijn, het niet gaat over dat er meer geld 

naar toe moet of over een rekentoets maar dat het gaat over de vraag hoe benutten en ontwikkelen 

wij de talenten van mensen. Op dit moment wordt er veel talent verspild! 

Dat solidariteit toch echt wel meer is dan het jaarlijks aanpassen van ons armoede en minimabeleid. 

Dat het daarbij ook hoort te gaan over de betekenis van ons huidig economisch systeem waarin het 

vergroten van de welvaart er vooral lijkt te zijn voor zij die begunstigd zijn met talent, de juiste 

achtergrond, opleiding en netwerken. Dat er echter ook een grote groep is die die kansen niet heeft 

of krijgt.  Dat het veelal wel om mensen gaat die hun talenten kunnen en willen ontplooien. Kunnen 

we dan een debat hebben met elkaar over de vraag welke vorm van kapitalisme daarbij hoort, een 

nieuwe vorm die uitgaat van nieuwe waarden en bijvoorbeeld nieuwe verhoudingen tussen markt en 

overheid en tussen arbeid en kapitaal.  

En als we dan allemaal Charlie zijn, dames en heren, waarom denken en debatteren we dan niet met 

elkaar in Oss, juist in Oss!, over die zogenoemde westerse waarden, eigenlijk wellicht die waarde van 

het Christendom. Maar heb het dan ook en juist met elkaar over de waarde van de Islam en ook over 

de betekenis en waarde van het atheïsme. 

 

 

 



 

Ga het debat aan met elkaar over waarden en ontwikkel vanuit dat debat nieuwe waarden, een 

nieuwe balans als onderdeel van een nieuwe identiteit. Debat dwingt tot nadenken en dat is 

hoognodig in 2015. 

Kijk. 

Durven door te doen klinkt leuk maar éérst durven na te denken over de waarde van essentiële 

pijlers, verhoudingen en identiteit in onze samenleving is beter. 

Als wij met elkaar vinden dat onze waarden in de kern zijn of worden aangetast en veranderen, dan 

zullen we op zoek moeten naar nieuwe en niet vanuit onverschilligheid of angst blijven zitten en 

regeren. 

Het mooie is namelijk dat je vanuit een debat over waarden en de betekenis daarvan, je 

verbindingen kan leggen met iedereen in de samenleving. 

Zo’n proces verandert mensen en de samenleving. Dat hebben wij in Oss met een debat over de 

waarde van voedsel laten zien. 

De samenleving smeekt volgens mij om burgers, bestuurders en een overheid die vanuit nieuwe 

waarden gaan verbinden en niet een samenleving splijten. Die daarin juist het voortouw nemen. Die 

handelen uit een overtuiging om misstanden aan te pakken en een maatschappelijk ideaal willen 

verwezenlijken. 

 

Dat verbinden en die idealen brengen mij terug naar u en de mensen die hier niet kunnen zijn maar 

waar ik ook mee heb samengewerkt. Ik heb een fantastische tijd gehad, mooie dingen kunnen doen 

maar dat kon ik alleen doordat wij, en dat geldt in het bijzonder voor Mirjam, Renske en Femke,  

hebben samengewerkt. Samengewerkt om Oss en de regio mooier en beter te maken. 

Samengewerkt om al die talenten te ontplooien en burgers ervan bewust te maken welke kansen en 

mogelijkheden er zijn. 

Die samenwerking met u was voor mij van zeer grote waarde en betekenis. Bedankt voor al die 

inspiratie!  

 

 

 


