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Beste partijgenoten, 
Kom je 18 september naar ons 70- 

jarig feestje? Job Cohen komt ook!

Je hebt de 18de september natuur-
lijk al lang genoteerd in je agenda. 

Die middag vieren we in de Warmoes 
Historische Tuinderij Lent, Griftdijk 

Noord 11, 6683 AA Nijmegen het 70 jarig 
bestaan van onze afdeling. We hopen dat te 
doen met jou, met al onze Nijmeegse leden, 
Gelderse Kamerleden en bewindslieden, met 
vertegenwoordigers van de PvdA-afdelingen 
uit de regio én met jullie familieleden, vrien-
den, buren en kinderen. We zijn ontzettend 
blij dat Job Cohen die middag naar Nijmegen 
komt om ons toe te spreken.
Laten we er een mooi feest van maken.

wat kunnen jullie die middag verwachten?
13.30 u Boomgaard open 
14.00 u Ontvangst met koffie/thee en gebak 
14.15 u  Opening door Hennie Derks, voorzitter
14.30 u Speeddaten o.l.v. Hennie Derks

15.00 u  Oud partijleider Job Cohen; over de 
waarden van de sociaaldemocratie

15.30 u Pubquiz o.l.v. Adam Galijasevic
16.15 u  Rondleiding over de Warmoes voor 

wie wil o.l.v. medewerker Warmoes
16.45 u  Strijd- en andere liederen door 

 Nijmeegs PvdA-Gelegenheidskoor 
o.l.v. Dick van Eck

17.15 u  Maaltijd bereid door kookploeg  
o.l.v. Sardha Gouri

19.00 u Einde en gezamenlijk opruimen 

We hebben deze middag ook een kinderpro-
gramma, dus neem gerust de kinderen mee. 
Laat even weten aan mariska@schok.nl

De Rode Taxi rijdt ook deze middag. Bent u 
slecht ter been dan kunt u altijd een beroep 
doen op ons. Bel 06-18973003.

Mee-eten? Maak dan € 5,- over op 
NL67RABO0136218083 
t.n.v. PvdA afdeling Nijmegen o.v.v. maaltijd. 

Wil je meehelpen met koken? Meldt je bij 
 sardha.gouri@gmail.com  Ze heeft nog  hulp 
nodig.

Dit jaar bestaat de Nijmeegse afdeling van 
de PvdA precies zeventig jaar. In de vorige 
Frontaal schreef ik al over de oprichting van 
de PvdA in 1946 als ‘Doorbraakpartij’. 

In de kersverse PvdA kwamen niet alleen 
de leden van de voormalige SDAP terecht, 
maar ook progressieve krachten uit libe-
rale, katholieke en protestantse partij-
en. Deze nieuwe partijleden kregen 
niet zelden prominente posities bin-

nen de partij, in de hoop dat veel stemmers 
uit hun achterban zouden volgen (hetgeen 
helaas amper gebeurde). Een  prominent 
voorbeeld in Nijmegen was de protestant 
C. (Corstiaan) Kleijwegt (1899-1967). Hij was 
sinds 1929 docent, en later  directeur, van de 

protestantse kweekschool ‘De Klokken-
berg’ in Nijmegen. Voor de oorlog was 

hij lid geweest van de progressieve 
Christen-Democratische Unie. 

> lees verder op pagina 5

70 jaar pvda

moenenlezing 2016
met lodewijk asscher

Het duurt nog ruim een maand, maar 
om het niet te hoeven missen: 24 okto-
ber om 20.00 uur spreekt Lodewijk 
Asscher de 14de Moenenlezing uit. Over 
de inhoud wordt nog overlegd, maar 
dat het met werk en arbeidsmarkt te 
maken zal hebben, dat is wel duidelijk.   
De lezing vindt wederom plaats in de 
historische Schepenhal van het stad-
huis.

Zoals bekend is de Moenenlezing 
door de PvdA-Nijmegen aan de 
Nijmeegse bevolking aangeboden 
ter gelegenheid van het 2000 jarig 
bestaan van Nijmegen. Moenen was 
de naam van de duivel die Mariken 
van Nieumeghen zeven jaar lang 
met valse praatjes aan zich wist te 
binden. Sprekers worden uitgenodigd 
om de toehoorders te verrassen met 
een prikkelende lezing. De vorige 
Moenenlezing werd gehouden door Ad 
Melkert. Hij sprak over  de vluchtelin-
gencrisis in Europa onder de titel ‘Zijn 
de medemensen aan de Middellandse 
Zee vrienden of vreemden?’

> rutger zwart

PvdA Nijmegen zeventig jaar jong
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> bep de vocht

Interview Luna Sent

Sinds 2016 heeft de PvdA ook hele jonge leden. Het 
zijn jongeren die nog niet de stemgerechtigde leef-

tijd hebben, maar wel lid willen zijn van de PvdA. Zij 
zijn de Roodies. Hans Spekman introduceerde deze 
kinderen in mei, tijdens het feest ter gelegenheid van 
het 70-jarig bestaan van de partij. 

De redactie ontdekt dat een van de jongste Roodies in Nijmegen 
woont. Ze heet Luna Sent, is 11 jaar, wordt in december 12 en gaat 
in september naar het voortgezet onderwijs. Bijzonder dat een 
meisje van haar leeftijd zo geïnteresseerd is in politiek. Ik maak een 
afspraak met Luna en een paar dagen 
later ontvangt ze me thuis met een ver-
koelend drankje. Haar moeder, die bij het 
gesprek aanwezig zal zijn, kan elk ogen-
blik binnen komen. Luna popelt om uit te 
leggen waarom ze lid is geworden.

Ik ben benieuwd wat een Roodie is voor 
Luna?
Luna: “Kinderen die bij de PvdA willen 
horen worden lid. Zij kunnen er voordeel 
uit halen want je krijgt bij aanmelding 
goodies zoals een Dopper (waterflesje) 
en nog wat gadgets. Maar je kunt ook 
met je klas een rondleiding aanvragen 
voor de Eerste en Tweede Kamer en infor-
matie vragen.”

Waarom wil je juist lid worden van de 
PvdA?
Luna: “Mijn moeder is ook lid van de 
PvdA. Maar dat is niet de belangrijkste 
reden. Nee, het is een goede partij. Ze zijn 
er voor de arbeiders en ik wil graag dat het geld eerlijk verdeeld 
wordt in Nederland. Dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en ge-
noeg geld heeft. De PvdA spreekt me daarom het meeste aan.” 

Heb je ook een rol in de partij?
Luna: “Ik ben lid van de Facebookgroep van de Roodies en ik vertel 
andere leeftijdsgenoten dat ik bij de partij zit en dat ik er heel po-
sitief over ben.” 

Praat je op school ook over je lidmaatschap?
Luna: “Ja, ik vertel op school dat de PvdA een goede partij is. We 
hebben er ook vaak wat mee gedaan door een stelling te nemen 
en daarover te debatteren. Ook kon je zelf een debat organiseren. 

Dat heb ik gedaan en het thema was de mediawet. De vraag was 
of je voor of tegen het standpunt bent dat er belastinggeld gaat 
naar NPO 1, 2 en 3. Ik heb dit thema gekozen omdat mijn moeder 
daar onlangs in de Eerste Kamer een debat over gevoerd heeft. Ook 
hebben ze het in de Eerste Kamer over zaken als het vluchtelingen-
probleem. Dat vind ik ook belangrijk.”

Hoe kijken je klasgenoten aan tegen je betrokkenheid bij de politiek?
Luna: “Ik denk dat sommige klasgenoten het heel interessant vin-
den, maar er zijn er ook die het saai vinden. De meesten vinden het 
wel leuk om debatten te voeren. Het stimuleert om je te verdiepen 
in een thema. Ook vinden de kinderen het leuk om hun mening 

te geven. Het debat wordt helemaal door 
ons geleid.”

Vind je dat de PvdA opkomt voor jongeren 
van jouw leeftijd?
Luna: “Voor jongeren is het belangrijk 
dat ze ook in de toekomst genoeg geld 
krijgen en niet in de problemen komen. 
Dat er in de toekomst ook voor hen wordt 
gezorgd en niet dat dan het geld op is. Ik 
vertrouw erop dat het wel goed komt 
met de werkgelegenheid in de toekomst. 
De partij zal heel hard werken aan een 
oplossing daarvoor. Ik denk zeker dat ze 
er hun best voor doen.”

Zowel je moeder als je opa zijn lid van de 
PvdA. Je moeder  Esther-Mirjam Sent, is lid 
van de Eerste Kamer en je opa Arno Sent 
is fractievoorzitter in de gemeente Rijn-
waarden. Nu word jij ook aangestoken 
met dit virus.
Luna: “Ik vind dat heel mooi en ik hoop 

dat mijn kinderen en hun kinderen straks ook lid worden. Het is 
leuker dat de familie lid is van één partij in plaats van verschillende, 
want dan kun je er beter over praten.”

Welke invloed heeft je moeders lidmaatschap van de Eerste Kamer 
op jou?
Luna: “Er wordt thuis aan tafel gepraat over de onderwerpen die in 
de Eerste Kamer besproken worden. Vandaar ook dat ik op school 
het debat over de mediawet heb gevoerd. Ik ben ook al mee ge-
weest met mijn moeder toen ze in Den Haag moest zijn. Ook ben ik 
al een paar keer op bij PvdA bijeenkomst geweest, heb ik rozen uit-
gedeeld en .… ik ben zelfs een keer mee geweest naar Prinsjesdag.”

> lees verder
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Waar moet volgens jou voor de toekomst 
veel aandacht naar uit gaan?
Luna: “Ik vind dat er veel aandacht moet 
zijn voor de werkgelegenheid en ook voor 
de vluchtelingen. In de toekomst moeten 
zij ook werk vinden in Nederland.”

En Europa, vind je dat belangrijk?
Luna: “Ja! Europa moet zoveel mogelijk sa-

menwerken, want dan komt er geen oorlog. Op andere continen-
ten zijn er veel meer oorlogen. Daar moeten we ook aan werken. 
Tja, het kan altijd beter.”

Heb je zelf ook ambities om de politiek in te gaan?
Luna: “Dat weet ik nog niet. Ik vind debatteren heel leuk en ik zal 
op mijn nieuwe school zeker lid worden van een debatclub.”
Esther-Miriam: “Ja gekke geluiden maken als Sander Dekker aan 
de telefoon is.”
Luna: “Ja dat klopt. Maar dat komt omdat hij een paar keer bij het 
Jeugdjournaal is geweest en dan hoor je je moeder met hem pra-
ten. Ik riep toen spontaan: Oh Sander Dekker, die van het Jeugd-
journaal. Oh die ken ik.”

Heb je nog tips voor de PvdA in het algemeen of voor de PvdA-Nij-
megen?
Luna: “Je kunt het heel aantrekkelijk maken voor jongeren om in-
teresse te kweken voor de partij en eventueel lid te worden. Het is 
heel bijzonder dat je door je lidmaatschap een rondleiding kan krij-
gen door de Eerste en Tweede Kamer. Ik denk niet dat veel jongeren 
beseffen dat het kan. Misschien is het ook handig door middel van 
flyers, jongeren er attent op te maken dat je op jonge leeftijd lid 
kunt worden van de PvdA en dat je hierin actief kunt zijn.” 

Wat moet de PvdA in Nijmegen doen voor de jongeren?
Luna: “Nou ze zouden op basisscholen voorlichting kunnen geven 
over de PvdA. Maar wij moeten meer ons best doen om de bood-
schap van de PvdA onder jongeren te verspreiden.”

Weet je ook hoeveel kinderen er lid zijn?
Luna: “Ik zou het niet weten.” 

Heb je nog iets toe te voegen aan dit gesprek Luna?
Luna: “Ik ben een keer Hans Spekman tegen gekomen op een con-
gres en heb hem gevraagd waarom ik geen lid kon worden van de 
PvdA. Hij zei toen dat hij er al druk mee bezig was. Het is in mei 2016 
gelanceerd. Ik roep andere jongeren op om ook lid te worden.”

Successen behalen doe je niet alleen!

> marc van nijnatten
Nieuws van de fractie

In de afgelopen 
periode heeft de 
fractie een aan-
tal belangrijke 
punten voor de  
PvdA Nijmegen  
voor elkaar 
gekregen. Het 
debat over de 
zomernota is 

het belangrijkste moment in het jaar. In de 
zomernota worden alle beleidsvoornemens 
voor de volgende begroting opgenomen. Als 
een meerderheid van de partijen met elkaar 
tot overeenstemming kunnen komen over 
voor hen belangrijke zaken, kunnen er ver-
anderingen worden ingezet.
Onze fractie heeft bij de zomernota aange-
drongen op het terugdraaien van de bezui-
nigingen op de bijzondere bijstand en hier-
voor kregen we een meerderheid in de raad.
Ook zijn er bezuinigingen op het terrein 

van werk en inkomen ingepland. Hier heeft 
de fractie met succes tegen gereageerd en 
voorstellen gedaan om de bezuinigingen 
van tafel te krijgen. Hiervoor wordt dan wel 
een stevige inzet gevraagd van het Werk-
bedrijf om meer mensen aan het werk te 
krijgen.
Omdat de verhouding tussen bewoners en 
gemeente steeds verder verandert heeft de 
PvdA voorgesteld om een regionale om-
budsfunctie in het leven te roepen waar 
bewoners hun problemen kwijt kunnen.
Ook hebben we met succes aangedrongen 
op het meer werk maken van het onder-
werp diversiteit in de eigen organisatie en 
bij de samenwerkende organisaties.
In het groene Nijmegen staat duurzaam-
heid hoog in het vaandel, toch vindt de 
PvdA dat het college huurders ook meer 
kan stimuleren tot verduurzaming van hun 
woningen. Hier wordt een voorstel voor 
ontwikkelt.

De aanleg van de Dorpensingel Oost blijft 
door voortdurend aandringen op de agen-
da voor een volledige verkeersstructuur in 
Nijmegen Noord, waarbij de leefbaarheid 
in Lent wordt gewaarborgd. 
De historische tuinen in Lent zijn nu ook 
definitief behouden voor de toekomst door-
dat uiteindelijk na lang lobbyen een meer-
derheid van de gemeente bereid was om 
hier geld voor vrij te maken
In meerdere debatten over de financiële 
structuur bij de gemeente heeft de PvdA 
het voortouw genomen om hier tot degelij-
ke afspraken voor de toekomst te komen zo-
dat er geen onverwachte tekorten kunnen 
ontstaan waardoor het sociale beleid van 
onze stad niet meer uitgevoerd zou kunnen 
worden.
We blijven in nauw contact met de bewo-
ners en organisaties in de stad om te weten 
wat er leeft en wat voor onze inwoners van 
belang is.
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            Van de voorzitter

70 jaar PvdA Nijmegen...
...maar er valt nog genoeg om voor te strijden!

Het is jullie natuurlijk niet ontgaan zijn dat 
de PvdA afdeling Nijmegen dit jaar 70 jaar 
bestaat. Op zondag 18 september vieren we 
dat uitgebreid met elkaar in de Warmoes Historische Tuin in 
Lent. Wat jullie die middag kunnen verwachten, lees je elders in 
deze jubileumuitgave van Frontaal. 
Maar het feest in de boomgaard is niet de enige manier waarop 
we ons jubileum vieren. We zijn er in geslaagd om het VIP-festi-
val (Vrouwen in de PvdA) op 12 november a.s. naar Nijmegen te 
halen. En ook de komst van minister Lodewijk Asscher op 24 okto-
ber als spreker geeft de (alweer de veertiende) Moenenlezing een 
bijzonder feestelijk karakter.

Ik vind het een eer om in dit 70 jarig jubileumjaar voorzitter van 
onze afdeling te zijn. 
Van die 70 jaar ben ik net iets meer dan een zevende lid. Om pre-
cies te zijn sinds juni 2005.
Waarom ik niet eerder lid ben geworden, zal wel met bindings-
angst te maken hebben gehad. Maar toen ik die eenmaal over-
wonnen had, wist ik dat er maar een partij was, waarmee ik me 
kon vereenzelvigen. De belangrijkste reden voor mij om lid te 
worden van de PvdA, was het verheffingsideaal, een van de vier 
kernwaarden, naast bestaanszekerheid, goed werk en verbin-
ding.
Zoals zovelen van mijn generatie was ik de eerste die via de Mulo 
en HBS naar de universiteit kon. Ik heb zelf ervaren wat het be-
tekent om de kans te krijgen te verder te leren. Dat je mocht sta-
pelen, dat je een studiebeurs kreeg, waardoor het voor je ouders 
financieel haalbaar was dat je ging studeren. Met die ervaring 
ben ik overtuigd lid geworden van de PvdA.
Het gaat me aan het hart dat het ideaal van verheffing nog wel 
met de mond beleden wordt, maar dat er inmiddels zoveel drem-
pels en hindernissen zijn opgeworpen – ook door onze eigen mi-
nister – dat het heel moeilijk is om nog van een dubbeltje een 
kwartje te worden. 
Op het ogenblik wordt er binnen de partij volop nagedacht en 
gepraat hoe wij de waarde van  Verheffing weer vorm kunnen 
geven. Ik hoop dat het komende verkiezingsprogramma voor-
stellen bevat die het jonge mensen weer mogelijk maakt zich te 
ontplooien.
Dat zou een mooi verjaardagscadeau zijn voor onze 70ste ver-
jaardag.

Hennie Derks
henniederks@hdbeheer.nl

Sociaal democratie is van oorsprong een poli-
tiek stroming van emancipatie, participatie en 
integratie. Wanneer we terugkijken naar het 
70 jarig bestaan van de sociaal democratie, 
zien we voortreffelijke resultaten (integratie 
van de arbeiders, emancipatie van vrouwen, 
etc.). Mede door het toedoen van de sociaal-

democratie is onze samenleving tot een geïntegreerde, rechtvaar-
diger en humaner geheel geworden. De sociaaldemocratie is altijd 
de voornaamste stuwkracht geweest van vernieuwende processen. 
Zij heeft de sociaal rechtvaardige- en democratische samenleving 
mogelijk gemaakt, door zich altijd in te verzetten tegen segregatie, 
uitsluiting en uitbuiting van de mensen. Grote verworvenheden die 
in belangrijke mate vorm en inhoud hebben gekregen door de soci-
aaldemocratie.  

Met de toename van immigratie vanaf jaren 90 wordt de sociaalde-
mocratie uitgedaagd door een nieuw integratievraagstuk, namelijk 
de integratie van immigranten in het algemeen en van niet-westers 
mensen in het bijzonder. PvdA heeft geprobeerd om langs de soci-
aaleconomische lijn dit vraagstuk te beantwoorden door het bieden 
van eerlijke kansen, emancipatie, verheffing en het naleven van de 
rechten en plichten die verankerd zijn aan de rechtstaat. Op dit mo-
ment is de integratieproblematiek een stokpaardje geworden van 
rechts populistische bewegingen. Zij schrijven  de problematiek van 
integratie grotendeels toe aan de sociaaldemocratie en beschouwen 
het als een grote mislukking. De aanpak van de PvdA zal uiteindelijk 
de weg vereffenen voor de verdere integratie van allochtonen. Het 
biedt ons meer mogelijkheden om samen aan een gemeenschappe-
lijke toekomst te werken. 

De integratie op dit moment kent veel problemen maar een ding is 
duidelijk dat de integratie van allochtonen in zijn onvolkomenheden 
een grote stap voorwaarts heeft gemaakt. En ondanks teleurstellin-
gen blijven we met ons alle verantwoordelijk voor het bevorderen van 
integratie. Toch blijft het voor de sociaaldemocratie een uitdaging 
om een culturele visie te ontwikkelen die de kloof tussen allochto-
nen en autochtonen overbrugt en een mentale verandering teweeg 
brengt in de samenleving. Een visie die de culturele, etnische en reli-
gieuze scheidslijnen van vandaag overstijgen en ons allen met elkaar 
verbindt. Een samenleving die steeds complexer wordt en onderhe-
vig is aan veranderingen, moet open blijven staan voor discussie en 
dialoog. Een samenleving die open staat voor erkenning, verdraag-
zaamheid en het bespreekbaar maken en accepteren van afwijkende 
meningen en conflicten binnen de grenzen van de rechtstaat. De toe-
komstige samenleving behoort tot het vrije, moedige en autonome 
individu, maar de samenleving moet ook de moed tonen om voor de 
rechten van medemens op te komen wanneer die onrechtvaardig be-
handeld wordt. Dat is de enige verlossende mentaliteit op weg naar 
een betere integratie. En het is de uitdaging voor de sociaaldemocra-
tie om een culturele visie te ontwikkelen die de kloof tussen allochto-
nen en autochtone overbrugt en een verandering in de samenleving 
teweeg brengt, die in staat is om de culturele, etnische en religieuze 
scheidslijnen te overstijgen en die ons allen met elkaar verbindt.

> kamal majidpour
Sociaal democratie en integratievraagstuk
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Na de oorlog sloot hij zich graag aan bij 
de nieuwe PvdA. Hij speelde lange tijd 
een belangrijke rol binnen de Protes-
tantse Werkgemeenschap binnen de 
PvdA. Vanuit die functie was hij onder 
andere tien jaar vicevoorzitter van de 
(landelijke) PvdA. Hij genoot eind jaren 
veertig landelijke bekendheid door zijn 
medewerking aan het populaire VA-
RA-programma Radio Olympus. In de 
periode 1956 - 1967 was hij ook lid van 
de Nijmeegse gemeenteraadsfractie. Hij 

combineerde die functie overigens met het lidmaatschap van Pro-
vinciale Staten (hij was lijsttrekker in 1954 en in 1958) en met het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer (tussen 1956 en 1967).

Bijna Doorbraak in Nijmegen
De Doorbraak werd landelijk geen succes, maar in Nijmegen bijna 
wel. Dat had een curieuze achtergrond. Op 26 juli 1946 vonden de 
eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Volgens het 
reglement moesten de kandidatenlijsten op 11 juni 1946 worden in-
geleverd op het stadhuis. Volgens de PvdA’er Beukema, lid van het 
stembureau, werd de KVP-lijst enkele minuten te laat ingeleverd. 
PvdA en CPN meenden daarom dat de KVP niet mee mocht doen 
aan de verkiezingen. Gedeputeerde Staten van Gelderland ver-
klaarden inderdaad de KVP-lijst ongeldig. Voor de enorme protes-
ten vanuit de KVP hadden de sociaal-democraten geen begrip, men 
meende een gouden kans te hebben op een echte doorbraak. Totdat 
de landelijke partijleiding de Nijmeegse PvdA terugfloot. In Den 
Haag was net een PvdA-KVP kabinet geformeerd en de landelijke  

Wethouder Beukema in actie (1955)

PvdA hechtte aan 
een goede relatie 
met de KVP. Uitein-
delijk zwichtten de 
Nijmeegse PvdA’ers, 
mede onder invloed 
van landelijk frac-
tievoorzitter (en Nij-
megenaar) Van der 
Goes van Naters. De 
Nijmeegse gemeen-
teraadsverkiezingen 
werden met een noodverordening uitgesteld en op 27 september 
1946 konden de Nijmegenaren hun eerste naoorlogse gemeente-
raad kiezen. Met 25 zetels werd de KVP veruit de grootste partij, de 
PvdA bleef steken op 8 zetels. PvdA’er Beukema, die de KVP zo had 
dwarsgezeten, werd desondanks wethouder en zou dat tot 1958 
blijven.

Volhouders
In de zeventig jaar sinds 1946 is de PvdA vrijwel onafgebroken ver-
tegenwoordigd geweest in het stadsbestuur. Alleen in de periode 
1978-1982 was dit niet het geval. Tot 1970 leverde de PvdA steeds 
één wethouder, daarna waren het er meestal meer met een hoog-
tepunt in de periode 1986-1990 (vier wethouders). Het stemmen-
percentage lag meestal zo rond de 20% met een positieve uitschie-
ter in 1986 (ruim 38%) en een negatieve uitschieter in 2014 (nog 
geen 11%). Het langstzittende raadslid is met afstand de heer Th. 
Smids geweest. Hij was tussen 1946 en 1974 maar liefst 28 jaar 
lid van de Nijmeegse gemeenteraad, waarvan de laatste 16 jaar 
als wethouder. Een goede tweede is Wim Hompe, die tussen 1978 

en 1998 20 jaar lid was van de ge-
meenteraad, waarvan de laatste 16 
jaar wethouder. Volhouders waren 
ook Don Serrée (1971-1990) en Jan 
Massink (1962-1979) die respec-
tievelijk 19 jaar en 17 jaar raadslid 
waren. Pieter Smals (1990-2006), 
Herman van Soest (1978-1994) en 
P. Beukema (1946-1962) hielden het 
elk 16 jaar vol. Engeline Nas is de 
vrouw met de langste dienstjaren 
in de gemeenteraad (12 jaar, 1986-
1998).

Wim Hompe, raadslid 1978-1998

> vervolg pagina 1  pvda nijmegen zeventig jaar jong

70 jaar gemeenteraadsfractie pvda nijmegen

C. Kleijwegt, raadslid 1956-1967 Th. Smids, raadslid 1946-1974

1946
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> kamal majidpour

Alleen de dood kan mij van de PvdA scheiden

Jakob B. Bronsema (93), is het oudste lid van de af-
deling Nijmegen. De ras PvdA’er, is een opgewekte, 

vrolijke en levendige man. Hij is geboren in Spijk, een 
klein dorp in de gemeente Delfzijl en groeide op met 
twee broers en een zus in een Hervormd gezinde boe-
renarbeidersgezin. 

Hij herinnert zich goed dat zijn opa en vader het niet zo nauw 
namen met het gezag van de Kerk. Terwijl hij zich juist aangetrok-
ken voelde tot de barmhartigheid en gerechtigheid van christe-
lijke leer. Volgens hem was er voor de Tweede Wereldoorlog een 
bedroevend tekort aan sociale bewogenheid bij de kerk. Terwijl 
een meerderheid van de Nederlanders in erbarmelijke omstan-
digheden leefden, had de kerk geen boodschap aan deze situatie 
en deed vrijwel helemaal niets aan de mensonterende kapitalis-
tische uitbuiting. 

Situatie voor de Tweede Wereldoorlog
Jakob was 19 jaar toen hij tijdens de Tweede Wereld Oorlog, als 
dwangarbeider, barakken moest schilderen in de werkkampen in 
Duitsland. In 1943 besloot hij niet meer te werken voor de Duitse 
Nazi’s en dook tot eind van de oorlog onder in Friesland. Na de 
oorlog herpakte Jakob zijn leven en gaat aan het werk als huis-
schilder. Door zijn fascinatie voor het christendom komt hij een 
bijzondere verschijning tegen. In het politieke landschap mani-
festeren zich rode dominees, die het religieus socialisme verkon-
digen. Dit religieus socialisme bracht hem op het idee om zich 
aan te sluiten bij de ‘Protestantse 
Werkgemeenschap’ om zich verder te 
verdiepen in de materie. Zijn spiritu-
ele zoektocht en nieuwsgierige geest 
confronteerden hem met een harde 
werkelijkheid namelijk, dat het offi-
ciële christendom, uitzonderingen 
daargelaten, vrijwel altijd de zijde 
koos van de machtigen der aarde. De 
kerk en de zogeheten christelijke par-
tijen waren in wezen conservatief. Te-
kenend was de kreet toen der tijd: zet 
meer liberalen naast Colijn. Colijn was 
de aartsconservatieve premier van de 
Antirevolutionaire Partij van voor de 
oorlog. De rode dominees, met hun ge-
passioneerde pleidooi voor religieus 
socialisme, waar Jezus als een socialist 
ten tonele wordt gevoerd, onttoverden 
de wereld van Jakob. Iets, wat in ieder 

geval dichter bij de waarheid komt dan de karikatuur die de kerk 
er in de loop der eeuwen van heeft gemaakt. Jakob zegt dat de 
kerk is verstikt door hoog opgetrokken muren van dogma’s en 
theorieën. 

Lidmaatschap PvdA vanaf het eerste uur.
Overtuigd van zijn nieuw denkbeelden werd Jakob in 1946 lid 
van Arbeiders gemeenschap der Wool brookers, in 1909 opgericht 
door bekende dominees en door een van de oprichters van Partij 
van de Arbeid, Willem Banning. Jakob ging zich inzetten als soci-
aaldemocraat voor mens en maatschappij. Hij richtte de eerste 
afdeling van de partij op in Spijk. Het was een gewaagde on-
derneming zoals hij het zelf beschrijft. Jakob: “PvdA in een klein 
religieus dorp en in een politiek klimaat, waarin de kerk en het 
christendom in het socialisme een verwerpelijke antigoddelijke 
beweging zag en de kerken mensen afraadden om lid te worden 
van een socialistische partij. Het was zeer lastig om met mensen 
in contact te komen. De bewoners van het dorp keken met scheve 
ogen naar je, niet dat ze onaardige mensen waren, dat niet, maar 
socialisme was toen der tijd een vloek”. Vloek of niet, er melden 
meldden zich toch 20 mannen bij aan de afdeling en het werk 
kan beginnen. Rond jaren 1950 beklom Jakob de politieke ladder 
en wordt lid van gemeenteraad van Bierum. Later verhuisde Ja-
kob naar Neede in de gemeente Berkelland in de Achterhoek en 
als secretaris van PvdA zette hij zijn politieke activiteiten door. 

PvdA voor de arbeiders
Het vurig pleidooi voor de sociaaldemocratie van rode dominees, 

humanistische- en links progressieve 
mensen onder de onder de paraplu 
van PvdA, klonken steeds harder. De 
boodschap voor een humane en recht-
vaardige samenleving in alle gelede-
ren van de samenleving kreeg poot 
aan de grond. Jakob: “De sociaaldemo-
cratie heeft na de oorlog in grote mate 
bijgedragen aan een mentale veran-
dering van de mensen en de elites van 
andere politieke partijen om boven 
zichzelf en hun politieke, religieuze 
en ideologische grenzen uit te stijgen. 
Het doel was met elkaar samen wer-
ken aan de vooruitgang van de Neder-
landse samenleving.” Op deze manier 
verwierf de partij steeds meer het ver-
trouwen van de bevolking en werd ook 
steeds groter met een blijvend effect. 

> lees verder
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De verbetering van de arbeidsomstandigheden en de rechten 
van de arbeiders, zoals de Werkloosheiduitkering, Algemene Ou-
derdom Wet en het openbaar onderwijs, heeft de Nederlandse 
samenleving voor een groot deel te danken aan de PvdA. Jakob: 
“Vroeger kon je je niet voorstellen dat iemand uit een arbeiders-
milieu het tot een leraar zou schoppen. En als je dat bereikte dan 
was het een wonder.” Het raakt Jakob nog steeds.”

Sociaaldemocratie in het nu
Jakob vindt het jammer dat de huidige generatie niet beseft wat 
voor strijd er in de afgelopen eeuw is geleverd om een humane 
samenleving en een menswaardig bestaan zoals wij nu in Neder-
land kennen, voor elkaar te krijgen. “De mentaliteit van de men-
sen is een beetje verziekt, mensen zijn egoïstisch geworden en 
hebben weinig oog voor de samenleving en medemens. Het doet 
me denken aan het begin jaren 1950 waar de liberalen zeiden: ‘ie-
der voor zich en God voor ons allen.’ Die weg moeten we niet nog 
een keer inslaan. Daarom is het de taak van de sociaaldemocratie 
om ervoor te zorgen dat er een mentaliteitsverandering komt, 

waarbij het vrije individu en de samenleving elkaar aanvullen. 
Maar om dat te kunnen doen moet eerste PvdA zich herijken,” 
volgens 93 jarige PvdA’er. De huidige politieke partijen lijken vol-
gens Jakob op een voetbalteam. Tijdens verkiezingen sturen ze 
het beste team het veld in om te winnen. Politiek is te zakelijk 
geworden en daardoor verdwijnt de passie en bevlogenheid. De 
partijen kunnen mensen niet meer enthousiasmeren en aan 
zich binden en de kiezers zweven tussen verschillende partijen. 
Terwijl in mijn tijd er veel leiders rond liepen die met enorm en-
thousiasme en gedrevenheid hun verhaal aan de man brachten. 
Jakob: “In ieder geval heb ik mijn werk goed gedaan. Mijn broers, 
zus en mijn twee dochters hebben altijd op PvdA gestemd.”

Na twee uur lang komt er een einde aan het boeiende gesprek, 
maar het laatste woord is zeker niet gesproken. Jakob Bronsema 
met zijn levendige herinnering aan 70 jaar sociaaldemocratie, is 
nog lang niet uitgepraat. Echter een ding wil hij kwijt: “Alleen de 
dood kan mij en PvdA van elkaar scheiden en niets anders”.

> jop tangelder
Modernisering van het pensioenstelsel: niet zonder PvdA-stempel!

Al jarenlang geen 
indexatie, verontrus-
tende dekkingsgra-
den en zelfs korting 
van  pensioenop-
bouw- of uitkering. 
Mensen die via hun 
werkgever pensi-
oen opbouwen heb-
ben betere tijden 

gekend. Beloftes van vroeger blijken niet 
waargemaakt te kunnen worden, en het 
doen van nieuwe beloften wordt met ar-
gusogen bekeken. Met andere woorden: 
ons pensioensysteem, begin deze eeuw nog 
bekroond tot het beste pensioenstelsel ter 
wereld, staat onder druk. Ook onze partij 
is de malaise niet ontgaan. De PvdA werkt 
aan een oplossing.

Namens het kabinet stuurde staatssecre-
taris Klijnsma in juli vorig jaar een brief 
naar de kamer. Deze brief, in de volksmond 
‘hoofdlijnnotitie’, schetst de contouren van 
de modernisering van ons pensioenstelsel. 
Omstreeks 2020 moet ons pensioenstelsel 

zijn aangevuld met nieuwe vormen van 
pensioenopbouw- en uitkering. Deze vor-
men zouden meer bestand moeten zijn 
tegen financiële schokken, en bovendien 
de werknemer én gepensioneerde meer 
duidelijkheid verschaffen. De pensioenstel-
selmodernisering waar het meest serieus 
rekening mee moet worden gehouden is 
de introductie van de persoonlijke pensi-
oenrekening (hierna: PPR). Een tweetal ka-
rakteristieken van deze nieuwe wijze van 
pensioen opbouwen:
–  Het opgebouwde pensioenvermogen is 

veel meer dan onder het huidige systeem 
van de werknemer zelf. Veel minder risi-
co’s worden collectief gedeeld. Dit houdt 
in dat het individu veel meer het ‘I get 
what I pay for’ gevoel krijgt,  maar finan-
ciële schokken ook veel meer zelf moet 
opvangen. 

–  De pensioenbeloften die gedaan gaan 
worden zijn duidelijker. Toegegeven, nie-
mand zag de financiële crisis van de af-
gelopen jaren aankomen. Desondanks 
moet bedacht worden dat pensioen een 
afspraak is die op moment X gemaakt 

wordt, maar pas 80 jaar later uitgevoerd 
hoeft te worden. In die tijd kan veel ge-
beuren. Onder het PPR wordt veel duide-
lijker gemaakt welke risico’s de werkne-
mer draagt, en welk effect dit heeft op 
zijn pensioenopbouw- en uitkering. Dit 
betekent niet dat hij er altijd ‘beter’ van-
af zal zijn dan onder het huidige stelsel, 
maar dat hij in ieder geval wél beter weet 
waar hij aan toe is. Duidelijkheid en ze-
kerheid. 

Natuurlijk zijn dit slechts twee karakte-
ristieken van al het nieuws dat nu in Den 
Haag bedacht wordt. Mocht u een geheel 
en zo duidelijk mogelijk beeld willen, nodig 
ik u van harte uit om de hoofdlijnnotitie 
zelf tot u te nemen. Een pensioenwijziging 
is uiterst secuur werk, met grote macro- 
en micro-economische gevolgen. Voordat 
de modernisering is doorgevoerd, mogen 
wij echter nog (minimaal) één keer naar 
de stembus. Prekend voor eigen parochie: 
wijzigingen en moderniseringen zijn altijd 
complex en onzeker, maar een PvdA-geluid 
in ons pensioenstelsel mag niet ontbreken.
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> bestuur en fractie

agenda
14 september
Politieke avond

 
18 september
Feest 70 jr PvdA

 
24 september 
Wijkbezoek Wolfskuil

 
7 oktober
Politiek café met
Tweede kamerlid Yasemin Cegerek
Thema: duurzaamheid

 
29 oktober 
Wijkbezoek Ackerwijken

 
Zie verder www. pvda.nijmegen.nl

vip (vrouwen in de partij) in nijmegen
Op 12 november wordt de VIP in Nijmegen gehouden in de Honigfabriek,  

Waalbandijk 20-22. Dit naar aanleiding van ons 70 jarig bestaan.

Het programma is zo goed als rond en we zijn er trots op dat Ahmed Aboutaleb en minis-
ter Lilian Ploumen deze middag te gast zijn. Daarnaast verwelkomen we ook Kati Piri.

Zij is lid van het Europees Parlement.

Uiteraard gaan wij vrouwen in gesprek over vrouwenzaken. Er zijn verschillende 
workshops waarin thema's besproken worden. Binnenkort ontvang je een mail waarin 

het hele programma bekend wordt gemaakt. 

Iedereen is welkom, dus ook niet-leden. Overigens mannen zijn ook van harte welkom. 

Bezoek Facebook/ PvdA VIP    Feest!
18 september

14.00 - 19.00 uur  

Warmoes Historische  
Tuinderij Lent 

Griftdijk Noord 11 
6683 AA Nijmegen


