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IMPRESSIE 
Bijeenkomst op 26 maart 2018 voor oudere leden van PvdA Drenthe 

 
 

Doel 
 
Elk jaar organiseren wij twee 

bijeenkomsten voor oudere 

leden van de PvdA in 

Drenthe. Voor de gezelligheid 

en ontmoeting, maar ook om 

er iets op te steken. 

Op 26 maart 2018 kwamen wij 

bij elkaar in De Weidehoek in 

Wijster. 

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

 
 
 

Bert Damming 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De middag met 3 voormalige docenten 
 

Het kwam zo uit – onze 3 speciale gasten waren allen docent 

geweest en zijn daarna de politiek in gegaan. In een goed gevulde 

zaal van De Weidehoek houden zij interessante inleidingen: 

 James van Lidth de Jeude, met een betoog over solidariteit in 

het pensioenstelsel en in de zorg; 

 Jacob Bruintjes, met een analyse van de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen in Drenthe; 

 Bert Damming, die de bijeenkomst in goede banen leidt. 
 

 

Aftrap door Bert Damming 
 

De gespreksleiders krijgen altijd de gelegenheid iets over zichzelf 

en haar of zijn loopbaan te vertellen.  
 

Bert begint te vertellen over zijn grootouders. Zijn ene grootvader 

werkte bij de spoorwegen in Drenthe, maar overleed al vroeg aan 

tuberculose, destijds een veel voorkomende ziekte. Zijn 

grootmoeder moest toen de kost verdienen.  
 

De vader van Bert ging na zijn opleiding werken bij de Grontmij 

en werd daarna vakbondsbestuurder. Via de Algemene Agrarische 

Bedrijfsbond klom hij op tot algemeen secretaris van de NVV en 

na de fusie met de NKV tot lid van het Dagelijks bestuur van de 

FNV. Daarnaast zat hij ook één periode in de Eerste Kamer, 

uiteraard namens de PvdA. 
 

Bert kreeg de kans om door te leren – vroeger was dat niet zo 

gewoon als tegenwoordig. Na afronding van zijn studie aan de 

Universiteit van Amsterdam werd hij docent en schooldecaan aan 

een mbo-opleiding in Zwolle. Hij trad toe tot de gemeenteraad van 

De Wijk, werd er part-time wethouder en na de herindeling 

voltijdswethouder van De Wolden.  

Al met al was Bert 24 (!) jaar wethouder.  
 

Op de achtergrond is hij nog steeds actief binnen de PvdA.   

 

 



 

James van Lidth de 

Jeude 

 
 

James van Lidth de Jeude 

komt uit een huisartsenfamilie. 

Zijn grootvader heeft in Zeist 

de plaatselijke tuberculose 

vereniging opgericht en werd 

ook voorzitter van het Zeister 

Ziekenfonds. “Een grote 

leidersfiguur, die altijd op de 

bres stond voor de belangen 

van de ‘kleine man’, wiens lot 

hem steeds zozeer ter harte 

ging.” (Citaat uit een ‘in 

memoriam’ in het blad NTG). 
 

Bert Damming ziet James ook 

in die traditie staan. Welis-

waar koos James een studie 

in de wis- en natuurkunde en 

werd hij wiskundeleraar in 

Hilversum. Maar in 1982 werd 

hij namens de PvdA wethou-

der van Utrecht. Van 1994 tot 

zijn pensionering in 2007 was 

hij burgemeester van 

Deventer.  

Hij was onder andere lid van 

het Congrespresidium van de 

PvdA. 

 

Solidariteit in pensioen en zorg 
 

De inleiding die James van Lidth de Jeude hield was het resultaat 

van een zoektocht. Houdt de solidariteit in onze samenleving stand 

in de toekomst? 
 

Hij begint met de constatering dat Nederland beschikt over – 

wereldwijd gezien – een goed zorgstelsel en het op één na beste 

pensioenstelsel. Vergelijk dat maar eens met buurland Duitsland. 
  

Veel mensen vrezen dat door de toename van het aantal ouderen 

ten opzichte van het aantal jongeren het pensioenstelsel en het 

zorgstelsel onbetaalbaar zullen worden en daardoor drastisch 

versoberd moeten worden.  

James deelt die vrees niet. Sterker nog, hij ziet mogelijkheden om 

de AOW-leeftijd terug te brengen tot 65 jaar, om het verplicht 

eigen risico te verlagen of zelfs af te schaffen en om de rekenrente 

te verhogen, zodat pensioenen niet gekort hoeven te worden. 
 

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat vele toekomstige 

ouderen een aanzienlijk hogere pensioenuitkering zullen hebben 

dan de huidige ouderen. Pensioen waarover dan ook meer 

belasting betaald zal moeten worden dan nu het geval is. Die 

hogere belastingopbrengst weegt op tegen de hogere AOW-

uitgaven vanwege het toenemende aantal ouderen. 
 

James stond uitgebreid stil bij de rekenrente en de zogeheten 

‘doorsneesystematiek’. Dit zijn onderdelen van het huidige 

pensioenstelsel, die sterk ter discussie staan. Die hebben mede 

geleid tot ideeën voor een ingrijpende aanpassing van het 

pensioenstelsel. James haalde de 4 varianten in het SER-rapport 

‘Toekomst Pensioenstelsel’ aan. 
 

Een aspect dat James na aan het hart ligt is de positie van mensen 

met een laag inkomen en een beperkte opleiding. Juist voor hun is 

het van belang om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar, 

om het eigen risico af te schaffen en om een sociaal en preventief 

beleid te voeren. De nadruk verleggen van Ziekte & Zorg, via 

Gezondheid & Gedrag naar Mens & Maatschappij, zoals Huub 

Sibbing betoogt in het Tijdschrift M&G. 
 

James had vooraf zijn inleiding op papier gezet. U kunt deze 

inleiding hier downloaden. 

Uit de reacties van de aanwezigen viel op te maken, dat er veel 

sympathie bestond voor de gedachtegang van James. 

Wat James toen nog niet wist, was dat de PvdA Kamerfractie kort 

daarop het standpunt over de AOW-leeftijd zou bijstellen in de 

richting van wat James voorstelde. 

https://mgz.venvn.nl/Portals/30/Tijdschrift%20M&G/TMG%202016/nummer%203/Artikel%20Huub%20Pag-19-22.pdf
https://mgz.venvn.nl/Portals/30/Tijdschrift%20M&G/TMG%202016/nummer%203/Artikel%20Huub%20Pag-19-22.pdf
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2018/04/Solidariteit-in-pensioen-en-zorg-imp.pdf
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2018/04/Solidariteit-in-pensioen-en-zorg-imp.pdf
https://www.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-een-onbezorgde-oude-dag/


 

Jacob Bruintjes 

 
 

Tja, wie kent Jacob Bruintjes 

eigenlijk nog niet? 
 

Toch maar even om het 

geheugen op te frissen: 

Jacob begon net als Bert 

Damming en James van Lidth 

de Jeude als docent.  

Hij gaf de vakken Duits en 

Engels. 
 

Hij begon zijn politieke 

loopbaan als raadslid en werd 

later fractievoorzitter in de 

raad van Borger. Vanaf de 

herindeling was hij wethouder 

van de gemeente Borger-

Odoorn. In 2014 is hij als 

wethouder gestopt.  
 

Momenteel is Jacob voorzitter 

van het bestuur van het PvdA 

Gewest Drenthe. 

 

 Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen  
 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was nog geen 

5 dagen oud, maar Jacob Bruintjes had zijn berekening van winst 

en verlies en de vergelijking met eerdere verkiezingen al klaar. 
 

Zijn berekeningen laten zien, dat de PvdA in 10 van de 

12 gemeenten in percentage achteruit is gegaan vergeleken met de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Maar als je het vergelijkt 

met de Kamerverkiezingen van 2017 doet de PvdA het in op één 

na alle gemeenten beter.  
 

Een zeer teleurstellend resultaat voor de 9 raadsfracties, die 

ondanks al hun inzet en enthousiasme zetels in moesten leveren.  

Maar vergeleken met de Kamerverkiezingen in 2017 is er sprake 

van een opwaartse beweging. “De trend dat vanaf 2014 elke 

verkiezing een slechter resultaat liet zien dan de vorige is daarmee 

doorbroken. We kunnen de mensen dus ook weer terug krijgen.” 

Dat lieten de resultaten bij de tussentijdse verkiezingen in Fryslân 

en Groningen in november 2017 ook al zien. Daar valt moed uit te 

putten voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. 
 

Lees het artikel dat Jacob hierover schreef op de website van PvdA 

Drenthe. 

 

Foto’s 
 

Van de foto’s die tijdens de bijeenkomst zijn genomen, zijn er 21 

op Flickr geplaatst. U kunt ze hier zien en eventueel downloaden. 

Wanneer u de muis over de foto beweegt, ziet u links onder op de 

foto staan “26-03-2018_....”  
 

Op de foto hieronder v.l.n.r.: Jacob Bruintjes, James van Lidth de 

Jeude, Bert Damming en Albert Huizing, de voorzitter van de 

organiserende Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe. 

 

 

https://drenthe.pvda.nl/nieuws/gemeenteraadsverkiezingen-2018-een-terugblik/
https://drenthe.pvda.nl/nieuws/gemeenteraadsverkiezingen-2018-een-terugblik/
https://www.flickr.com/photos/123594746@N04/

