
Aan de leden van de mooie afdeling Arnhem, 

Toen ik mij in maart 2012 kandideerde als voorzitter van de PvdA in Arnhem, was ik nog geen jaar 

actief in de partij. Misschien toen met weinig ervaring, maar met veel bravoure: als voorzitter zou ik 

er voor zorgen dat we de straat zouden opgaan; dat we met veel vrijwilligers campagne gingen 

voeren; dat we als afdeling gezellig zouden zijn, met plek voor iedereen; we zouden een afdeling zijn 

die de zorgen van mensen kent en ze vertaalt naar de gemeenteraad. Nu moet ik een beetje lachen 

om die grote woorden, maar zie ook in dat ik – met vallen en opstaan – zeker een steentje heb bij 

kunnen dragen aan een afdeling die staat. “De stoute schoenen aantrekken en er voor gaan,” 

noemde ik dat in 2012. Volgens mij heb ik dat gedaan. 

Van het actief worden in de PvdA heb ik geen dag spijt. Het is niet altijd makkelijk, zeker als je enige 

verantwoordelijkheid draagt, maar het brengt ervaringen die je niet meer vergeet. Van het 

meewerken aan de persoonlijke campagnes van Diederik Samsom, Hans Spekman en Paul Tang tot 

het leiden van een gemeenteraadscampagne en één (1) gesprek met een informateur, het zijn geen 

alledaagse dingen geweest. Toch vind ik het allermooist: samen met al die enthousiaste vrijwilligers 

bijdragen aan een politieke beweging in je eigen stad en zo bijdragen aan een mooier, beter en 

socialer Arnhem en zien hoe iedereen daar zijn of haar eigen plekje in vindt. Nog steeds kan ik 

stuiterend van energie naar huis lopen na een gesprek met een nieuw lid dat graag “iets wil doen” in 

de PvdA, of als een canvasactie via een vraag in de gemeenteraad leidt tot een concrete oplossing 

voor mensen met een klein of groot probleem. 

Maar na vijf jaar voorzitterschap wordt het ook eens tijd voor iemand anders. Voordat dingen teveel 

op de automatische piloot gaan. Te lang blijven zitten, gaat op een gegeven moment in de weg 

staan. En ik moet eerlijk zijn: ik heb ook nog onvoldoende tijd in de week. Sinds een jaar werk ik als 

senior adviseur strategie voor (de secretaris-generaal van) het ministerie van Veiligheid en Justitie in 

Den Haag aan nieuwe ambities voor een veiliger en rechtvaardiger Nederland en die drukke baan 

maakt nog veel langer vol gas geven als afdelingsvoorzitter erg moeilijk. Het belangrijke en 

zorgvuldige proces rond de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma wil ik graag afmaken en 

mijn ervaringen daarmee van vier jaar geleden kan ik nog goed inzetten, maar daarna zwaai ik met 

jullie goedvinden af als voorzitter. Een man of vrouw met andere stoute schoenen en nieuw 

bravoure mag het daarna gaan doen. Ik zoek wel weer een andere manier om me in te zetten voor 

deze mooie club en deze geweldige stad. 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark Lauriks 

Voorzitter van de PvdA in Arnhem 

 

 

https://marklauriks.nl/2012/03/02/kandidaatstellingsbrief-voorzitterschap-pvda-arnhem/

