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Marcouch

‘Nederland dreigt een
parallelle samenleving
te worden’

Thema
nummer
Samen 1

rode loper
Als raadslid bepaalt Floor Bink
(40) de hoofdlijnen van het beleid
in Vught en controleert zij of het
beleid goed wordt uitgevoerd. Ze
heeft een sociale portefeuille, met
onder andere WMO/jeugdzorg,
armoedebeleid en subsidiebeleid.

Nieuwe situaties

Floor Bink geniet ervan om raadslid
te zijn, omdat zij op die manier contact met de mensen uit de gemeente
houdt. Mensen kunnen op haar af
stappen en een praatje maken over
hoe het nou echt gaat. ‘Raadslid
ben je overal, ook als je bijvoorbeeld
gaat winkelen.’ Als raadslid kan ze
een kijkje nemen bij verschillende
instellingen en organisaties. ‘Ik was
onlangs uitgenodigd om een keer
blind te komen lopen. Dan krijg je
een blinddoek om zodat je kunt ervaren hoe het is om blind te zijn. En
dan kom je erachter dat sommige
straten toch niet zo fijn zijn om
doorheen te lopen als blinde.’
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‘Raadslid
ben je
overal’

Vrijwilliger

Jong geleerd

Haar betrokkenheid bij de buurt
en de mensen die er wonen, is er
met de paplepel ingegoten, onder
het mom van ‘de maatschappij dat
ben jij’. ‘Mijn vader is lang werkzaam geweest als opbouwmedewerker. Hij troonde ons soms mee naar
bijvoorbeeld de woonwagenbewoners om te zien hoe zij leefden. Mijn
ouders namen mijn broers en mij
zelfs mee naar Amsterdam en Den
Haag om te demonstreren tegen
kernwapens.’
2 rood
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foto rebke klokke

Naast haar werk als raadslid en
fractiemedewerker zet Floor
zich in voor verscheidene andere
organisaties. Zo is ze vrijwilliger bij
Welzijn Vught en gebruikt ze haar
studie Mediawijsheid om ouderen
eens in de maand les te geven in het
gebruik van tablets. ‘Het is ontzettend dankbaar werk. De dingen die
ze vragen zijn voor ons zo vanzelfsprekend, terwijl het voor hen heel
ingewikkeld is.’

De Rode loper wordt
uitgerold voor
PvdA’ers die normaal
gesproken achter de
schermen werken.
Deze keer rollen we
de loper uit voor Floor
Bink, die naast raadslid
en fractiemedewerker
ook vrijwilliger is bij
Welzijn Vught.
Tekst Nienke Izelaar
Foto De Beeldredaktie

E-mail
van de
PvdA?

Inspraak en invloed
vernieuwd
Na het werk van een commissie onder leiding
van Han Noten, de uitwerking door de Werkgroep Ledendemocratie en het besluit van
het Congres in januari 2015 om de inspraak
en invloed van leden op een aantal concrete
punten te vernieuwen en te verbeteren,
worden de ideeën en besluiten nu uitgewerkt.

In het najaar zal er een aantal pilots gehouden
worden met nieuwe manieren om ideeën te
genereren, te agenderen, draagvlak te werven
en daarover te stemmen. Kijk op bit.ly/pvdaledendemocratie wat er allemaal gaande is en
wanneer u mee kunt doen aan de pilots.

Als lid ontvangt u geregeld
mail. Omdat we de mail zo
nauwkeurig mogelijk proberen aan te passen aan uw
interesses, kunt u opgeven
welke mail u wel en niet wilt
ontvangen. Klik hiervoor op
de link onderaan een recente mail die u van ons heeft
ontvangen, of ga direct naar
MijnPvdA.
Ontvangt u geen mail van
ons maar wilt u toch op de
hoogte blijven van nieuws,
vacatures, acties en de
agenda? Geef uw mailadres
door aan redactie@pvda.nl
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nieuws uit de partij

Nieuwe
tocht Jan
Schuurman
Hess

foto de beeldredaktie

Jan Schuurman Hess gaat weer op
stap. In zijn tweede voettocht gaat
Jan kriskras het land door, op zoek
naar mensen die werken in bedrijven,
zowel grote als kleine, van boeren tot
winkeliers.
Tijdens zijn speurtocht zal Jan verslag
doen van wat hij in de verschillende
bedrijven tegenkomt. Volg Jan
Schuurman Hess op zijn tweede
tocht via bit.ly/voettochtjan.

Meepraten
over veiligheid
Het nieuwe Netwerk Veiligheid
brengt PvdA-politici, leden,
deskundigen en bewoners
bij elkaar om samen een
sociaaldemocratische visie op
veiligheid te ontwikkelen. Een
veilige buurt is immers voor
mensen net zo belangrijk als
een goede oude dag. Iedereen
kan meedenken en meedoen,
veiligheidwoordvoerders
kunnen elkaar in dit netwerk
ontmoeten. Meedoen? Kijk op
netwerkveiligheid.pvda.nl.

van de voorzitter

Samenstelling Nienke Izelaar

Jonge recensent gezocht

Banningprijs
2016

De redactie van Rood zoekt een jonge boekenwurm die een recensie wil schrijven over
Eenzaam in de oorlog van Martine Letterie.
Deze jeugdroman is gebaseerd op de oorlogs
ervaringen van Ed van Thijn. De recensent
krijgt het boek van ons cadeau en de recensie
komt in de volgende editie van Rood te staan.
Heb jij een broertje, buurmeisje of heeft u een
kleinkind tussen de 9 en 12 jaar? En vindt hij
of zij het leuk om dit boek te lezen en beoordelen? Stuur een mail naar rood@pvda.nl.

Volgend jaar wordt de tweejaarlijkse
Banningprijs uitgereikt, de essayprijs voor jongeren tot 35 jaar. Met
deze prijs wil men het nadenken
stimuleren over levensovertuiging
en politiek. Eerdere winnaars zijn
Pieter Hilhorst en Dick Pels. Het
thema van de Banningprijs 2016 is
‘Links en religieus?’. We nodigen alle
jonge PvdA’ers van harte uit mee
te doen. De uiterlijke inleverdatum
voor de essay is 1 januari 2016. Meer
informatie over de jury en inleverprocedure vind je op www.banningvereniging.nl

VIP-festival
Wie kent het niet? Het dilemma om arbeid en zorg te combineren en
daarnaast nog genoeg tijd over te houden voor leuke dingen. Daar gaan we
met elkaar over in gesprek tijdens het jaarlijkse VIP-festival van de PvdA.
En we stellen een manifest op dat we aan het einde van de dag aanbieden
aan minister Asscher. Daarnaast delen bekende en minder bekende vrouwen hun ervaringen, zijn er leuke workshops.
Kom op zaterdag 14 november naar Amersfoort voor het VIP-festival.
Kijk voor meer informatie op vip.pvda.nl.

Archief Koos Vorrink duikt op
Bij het ontruimen van het
huis vonden nabestaanden
een archief van de vooraanstaande sociaaldemocraat en
partij-ideoloog Koos Vorrink
(1891 -1955). Het archief dat
vorig jaar is overgebracht
naar het IISG, meet vier meter en bevat ook stukken van
Vorrinks dochter Irene, die
minister was in het kabinetDen Uyl en secretaresse van
haar vader.
Het archief is bijna compleet, er mist alleen documentatie uit de jaren ’20 en
’30. Uit de oorlog is er veel

bewaard gebleven. Zo zijn er
documenten met betrekking
tot Vorrinks verzetsgroep en

de betrokkenheid van deze
groep bij het Englandspiel,
een ingewikkelde constructie van dubbelspionage. Ook
biedt de documentatie over
Vorrinks contact met Willem Sederhoorn, toenmalig
voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands Oost-Indië, een kijkje
in de Haagse en Bataviase
achterkamertjespolitiek.
Kijk op bit.ly/vorrink voor
de toegankelijkheid van het
archief.

Banningleergang 2015
In het najaar vindt de Banningleergang plaats in Utrecht. In deze cursus
leren deelnemers over de ontwikkeling en de waarden van de
sociaaldemocratie. Het thema van deze editie is ongelijkheid. Hoe
ongelijk is Nederland? En wat moeten we daarvan vinden? Is ongelijkheid
slecht? Verscheidene sprekers zullen dit thema van verschillende kanten
belichten.
Voor meer informatie over onder andere de data, sprekers en kosten kunt
u terecht op www.banningvereniging.nl.

Pluim van de Arbeid

Sociaaldemocratisch
schrijven

4 rood
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foto Flickr / jianhui_ho

In Haarlem hebben zo’n vijftien PvdA-leden uit Haarlem en uit de Kop van NoordHolland gedurende zeven zaterdagen les gekregen in de sociaaldemocratische
journalistieke traditie en journalistieke basistechnieken. Het doel van de cursus is
om redacties te vormen en een nieuw sociaaldemocratisch journalistiek platform te
ontwikkelen, de Vooruit. Schrijver-redacteur Jan Schuurman Hess geeft de stoomcursus. In de komende maanden zal deze door het hele land worden aangeboden.
Voor inlichtingen kunnen afdelingen zich aanmelden via redactie@pvda.nl

In de afgelopen periode zijn door het verminderen of het stopzetten van
subsidies de duimschroeven aangedraaid bij veel vrijwilligersorganisaties in
de gemeente Nissewaard. Ook is er nog maar weinig financiële ruimte voor
nieuwe maatschappelijke initiatieven. De PvdA-Nissewaard wil inspringen
als een politieke oplossing niet haalbaar blijkt te zijn.
De Partij gaat daarom de komende gemeenteraads
periode een pluim, in de vorm van een financiële
ondersteuning, uitdelen aan vrijwilligersorganisaties
en initiatieven die van meerwaarde zijn voor Nissewaard. De raadsleden van de PvdA stellen hiervoor
een deel van hun raadsvergoeding ter beschikking.

Nieuwe geluiden

‘E

en nieuwe lente en een nieuw geluid’.
Zo begint het gedicht Mei van Herman
Gorter. Op de laatste dag van mei werd in
Utrecht een deel van dit monument uit de
Nederlandse dichtkunst voorgedragen door acteur en
partijgenoot Kenneth Herdigein. ‘Wat doet kunst op een
politieke ledenraad?’ vraagt u zich wellicht af.
Kunst, of dat in de vorm van literatuur, toneel, of beeldende kunst is, stimuleert creativiteit. Dat zei Geert
Drion, een betrokken partijgenoot met veel ervaring op
het gebied van cultuuronderwijs, op de ledenraad. Een
kunstwerk vraagt iets van je dat in het gewone leven
niet zo vaak voorkomt - de gebaande paden te verlaten,
stokpaardjes weg te leggen, een oordeel op te schorten
en je zintuigen te openen.
Die ledenraad van 31 mei stond in het teken van ‘Samen
één’: hoe bouwen we aan een samenleving waar iedereen weer meetelt? We zijn op dit moment op weg
naar een nieuwe verzuilde maatschappij; niet op basis
van religie zoals voorheen, maar op basis van opleiding. De hoogopgeleide, kansrijke Nederlander staat
nauwelijks nog in contact met de bescheiden opgeleide Nederlander. Er bestaat een tweespalt tussen de
geschoolde beleidsmedewerkers met vaste contracten
en goede arbeidsvoorwaarden versus de schoonmaker
die wekelijks met het werkbriefje naar het uitzendbureau moet.
Die tweespalt is geen vanzelfsprekend natuurverschijnsel, zoals rechtse partijen ons willen doen geloven. Die
is te overbruggen. Met beleid, zoals dit kabinet dat
doet met het in dienst nemen van schoonmakers en
portiers, of het stoppen met het gebruikmaken van
payrolling. Maar overbruggen moet vooral gebeuren in
onze samenleving. Op de werkplek: de conciërge en de
kantinemedewerker verdienen het net zo hard collega’s
te hebben als de manager en de beleidsmedewerker.
Maar zeker ook in het onderwijs. Leer kinderen hoe ze
zich kunnen openstellen voor anderen, die hetzelfde of
anders zijn. Goed cultuuronderwijs speelt daarin een
belangrijke rol.
Als we in onze samenleving samen één willen zijn, moeten we durven om bestaande
structuren ter discussie te stellen, en
nieuwe geluiden niet meteen te veroordelen. Stel jezelf af en toe de vraag: wat is
van waarde, voor mezelf en een ander? Een
antwoord op die vraag vereist inbeeldingsvermogen en creatief denken. En kunst, op
school, in het museum of op een
ledenraad, helpt ons daarbij.
Hans Spekman
voorzitter@pvda.nl
juni 2015
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interview
Als voorzitter van het veelkleurige
Amsterdamse Stadsdeel Slotervaart
werd hij in 2009 voor Rood geïnterviewd
over integratie. Zes jaar later houdt
Ahmed Marcouch zich nog steeds
dagelijks bezig met het onderwerp, nu
als Kamerlid. ‘Als het om de strijd tegen
discriminatie en voor integratie gaat, is
het nu echt vijf voor twaalf.’
Tekst Michiel Zonneveld Foto’s Tessa Posthuma de Boer

‘Er is een nieuwe,
zelfbewuste
generatie aan
het opstaan’
6 rood
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Z

ijn we sinds 2009 eigenlijk opgeschoten met de
integratie?

‘Het antwoord op die vraag hangt af van de
manier waarop je ernaar kijkt. Ik heb altijd de
neiging optimistisch te zijn. Het is makkelijker
geworden om problemen te benoemen zodat je ze op kunt lossen, of het nu gaat om een gebrek aan tolerantie ten opzichte
van homoseksualiteit binnen de islamitische gemeenschap of
om criminaliteit onder sommige groepen allochtone jongeren.
Voor links, rechts, autochtoon en allochtoon is het geen taboe
meer om grenzen te stellen, problemen te erkennen en die aan
te pakken. In die zin zijn we echt een stap verder.’

Maar als ik u goed begrijp, kun je er dus ook anders naar kijken.

‘In 2009 riep ik Marokkaanse jongeren op het wij/zij-denken
achter zich te laten en zich te realiseren dat ze onderdeel zijn
van de Nederlandse samenleving. Ik zou de oproep van toen
niet alleen aan Marokkaanse jongeren willen adresseren, maar
aan de hele Nederlandse samenleving. Ik hoor steeds vaker dat
Turkse of Marokkaanse scholieren geen stageplek krijgen, of dat
moslima’s vanwege hun hoofddoek geen baan krijgen. Puur op
basis van hun achternaam worden sollicitanten afgewezen. Soms
sta ik te kijken van de ongekende hufterigheid die zich in de
maatschappij manifesteert. Kort geleden nog was in het nieuws
dat in Enschede twee moslima’s die in een apotheek werkten,
verwensingen naar hun hoofd geslingerd kregen als “Rot toch op
naar je eigen land met je kuthoofddoekje”. Steeds meer burgers
met een islamitische, of een andere culturele achtergrond vragen zich af: mag ik hier wel zijn?’

‘Het kwaad bestrijd je
het beste door het goede
te steunen.’
Waardoor wordt die hufterigheid veroorzaakt?

‘Door de extremistische aanslagen. En ik denk wel dat het ook
een gevolg is van een verandering van het politieke klimaat
in Nederland. Ik zei net dat het positief was dat problemen
benoemd werden. Dat is bij te veel mensen helaas doorgeslagen
naar het idee dat alles maar gezegd moet worden, als expressie,
zonder streven naar verbetering en dat je gelegitimeerd bent om
openlijk te discrimineren.’
Wat dat betreft bent u dus somber over de integratie?

‘Een positieve ontwikkeling is dat we meer over discriminatie
horen, omdat de slachtoffers assertiever zijn geworden. Veel
jongeren pikken het niet meer, doen aangifte. Er is een nieuwe,
zelfbewuste generatie aan het opstaan. Ik behoor daar als zoon
van een Marokkaanse immigrant zelf toe. Wij doen op alle
niveaus van de samenleving mee. We stellen ontwikkelingen
in de samenleving in de media en de politiek aan de kaak. Dus
somber? Ik maak me inderdaad zorgen. Toch wil ik vooral
benadrukken dat we in een cruciale fase zitten op het gebied
juni 2015
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interview
van integratie. Als we een stap verder willen zetten, moet de
beweging van beiden komen. Voor veel Marokkaanse en Turkse
Nederlanders is het bijvoorbeeld onvoldoende vanzelfsprekend
dat hij of zij een Nederlander is en dus emotioneel verbonden
is met dit land. Je kunt hen daar op aanspreken. Integratie is
meer dan de vraag of je een paspoort bezit, de Nederlandse taal
spreekt of een baan hebt. Van de kant van de ontvangende samenleving, om het zo maar te noemen, zou het vanzelfsprekend
moeten zijn dat moslims en de islam bij Nederland horen. Net
als al die andere groepen, culturen en religies die hier wonen. Die
vanzelfsprekendheid is nu niet aanwezig. Nederland dreigt zelfs
een parallelle samenleving te worden.’
Wat bedoelt u met een parallelle samenleving?

‘Dat je niet alleen botsingen ziet, maar dat bevolkingsgroepen
langs elkaar heen leven. In het onderwijs zie je die parallelle
samenleving zich scherp aftekenen. In de Amsterdamse wijk
Nieuw-West gaat niet meer dan een kwart van de allochtone
jongeren naar de havo of het vwo. De rest gaat naar het vmbo. Er
is nu weer een discussie of niet te vroeg wordt bepaald naar wat
voor type onderwijs het kind gaat. Maar het probleem voor de
jongeren in Nieuw-West is dat de selectie al lang voor de brugklas
plaatsvindt. Meestal gaan ze in de eigen wijk naar wat we een
“zwarte’ basisschool” noemen. De kwaliteit van die scholen is
gemiddeld minder. Daar komt nog eens bij dat allochtone leerlingen, in vergelijking met autochtone leerlingen van hetzelfde
niveau, van hun leraren gemiddeld een lager schooladvies krijgen.
Als die kinderen vervolgens op een zwarte ROC terechtkomen,
waar ze amper worden uitgedaagd, zijn ze gedoemd te mislukken. Nederland is een land waar de jongeren die het meeste
behoefte hebben aan onderwijs, het slechtste les krijgen.’

‘Het begint er al mee dat je een norm moet stellen. Het helpt
niet als minister-president Rutte zegt: “Tja, Fatima, je moet je
gewoon invechten.” Met dat verhaal kom je als overheid niet
meer weg. Verder gaat het erom wat je als overheid en politiek uitdraagt. We moeten meer doen dan het benoemen van
problemen en minstens zo scherp zijn in het benoemen van
oplossingen. Dan heb je het over zaken als het bestrijden van
discriminatie bij onderwijs, de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. De overheid kan het goede voorbeeld geven met
haar eigen personeelsbeleid. Gelukkig gaat er nu eindelijk werk
gemaakt worden van het werven van allochtone jongeren voor de
politieacademie. Dat is door de afgelopen kabinetten verwaarloosd. Een gevolg is dat in een stad als Amsterdam dit jaar maar
vier allochtone agenten instroomden. Daarmee doe je de politie
en de samenleving tekort. Je hebt allochtone agenten nodig,
want zij weten vaak beter wat er in bepaalde wijken leeft. Turkse
en Marokkaanse agenten brengen een beter en dieper inzicht in
culturele en religieuze achtergronden. Het is voorgekomen dat
een agent een huis inkwam, een foto maakte van een koran en
gebedskleed en vervolgens op basis daarvan noteerde: ‘mogelijk
betrokken bij terrorisme’. Maar ja, dat is dan ook een jonge agent
uit Emmeloord.
Maar het gaat mij niet in de eerste plaats om wetten en maatregelen. Politici en bestuurders moeten uitdragen dat wij een
samenleving willen waarin iedereen zich veilig en zeker kan
voelen. Dat kan betekenen dat je van moslims tolerantie vraagt
voor bijvoorbeeld homoseksuelen, maar ook dat ik als Nederlander het recht voor moslims accepteer om hun geloof te beleven
en gebedshuizen te bouwen. De sleutel tot integratie is dat je je
innerlijk veilig voelt. Het gevoel dus hebt dat je mag zijn wie je
bent. Dan is het makkelijker om voor anderen open te staan.’

Is de samenleving zich volgens u niet bewust van dit probleem?

‘Onvoldoende. Ik was officieel ambassadeur van een actie in
Amsterdam, waarbij donkere scholieren witte T-shirts droegen
waarop de boodschap stond dat ze witte medescholieren wilden.
Het is goed dat die leerlingen en hun scholen de nek uitsteken.
Maar waarom maken zo weinig witte scholen zich druk over
de sluipende apartheid in ons onderwijs? Het is verder vreemd
dat je zo weinig werkgevers hoort over de discriminatie door
hun collega-werkgevers. De werkgeversorganisaties zijn daar
werkelijk beschamend stil over. De overheid kan ook veel meer
doen. Minister Asscher van Sociale Zaken kijkt allesbehalve weg,
maar als het om de strijd tegen discriminatie en voor integratie
gaat, kan het tempo niet hoog genoeg liggen; het is nu echt vijf
voor twaalf.’

‘Soms sta ik te kijken
van de ongekende
hufterigheid die zich
in de maatschappij
manifesteert’
8 rood
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Ahmed Marcouch privé

Wat moet de overheid dan doen?

Is er wel genoeg steun voor zo’n genuanceerde positie. U bepleitte
die in 2009 ook al. Vervolgens werd u door uw partijgenoten
niet herkozen als lijsttrekker. En de PvdA verloor bij de laatste
verkiezingen veel allochtone kiezers.

‘Er speelden meer factoren een rol in de strijd over het lijsttrekkerschap, om het beschaafd uit te drukken. Maar je krijgt
natuurlijk kritiek als je dingen hard benoemt. Dat gebeurt in de
PvdA, maar zeker daarbuiten. Tegelijkertijd krijg ik juist heel veel
steun. Bij verkiezingen haal ik veel voorkeurstemmen, zoals bij
de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2010, toen ik in Amsterdam lijstduwer was. Het verlies van de PvdA is een ander verhaal.
Natuurlijk hebben onze stemmers veel van dezelfde zorgen en
klachten als de gemiddelde kiezer. Toch hoor ik ook terug dat ze
ons te weinig horen over discriminatie, dat we te weinig opkomen voor hun gevoel van innerlijke veiligheid. Dat moeten we
ons als PvdA aantrekken.’
Wordt de integratie van met name Marokkanen en een deel van
de Turkse gemeenschap niet ook lastiger, omdat een deel van de
moslimgemeenschap conservatiever lijkt te worden?

‘Conservatiever? Steeds meer moslims omarmen juist de moderniteit. Maar een deel van de jonge generatie voelt zich aangetrokken tot het salafisme en is conservatiever dan zijn ouders.
Ze voelen zich aangesproken door ideeën die uit landen als

Ontroerd door: mijn dochter Nihad
Trots op: mijn vrouw
Jaloers op: de autonomie van de spinnende kat in de zon
Drijfveer: liefde voor God en zijn schepsels
Boek: De Koran
Krant: De Westerpost
Radio: Met het Oog op Morgen
Beste tv-programma: Zomergasten
Vakantiebestemming: Andalusië, in Spanje
Mooiste plek in Nederland: de sluizen in de Amstel, Amsterdam
Eten: Grieks bij Ouzeri Amsterdam
Vrije tijd: naar Spaarnwoude (speciaal plekje houd ik geheim)
Social media: twitter
Sport: zwemmen
Muziek: Oum Khaltoum, Phil Collins en klassiek (Beethoven)
Milouda EL Houceima (Lalla Bouya)
PvdA’er: Jan Schaefer
Favoriete moment: de geboorte van mijn kinderen
Droom: blije gezichten en rechte ruggen in gemêleerde straten

Nederland is een land
waar de jongeren die het
meeste behoefte hebben
aan onderwijs, het
slechtste les krijgen’

haatprediker het land uitzetten, maar zijn boodschap komt dan
op een andere manier de huiskamer binnen. Daarom is het zo
belangrijk om duidelijk te maken wat voor soort samenleving we
willen, namelijk een open samenleving waarin mensen zich veilig
kunnen voelen. Als overheid zou je ook moslims met andere,
open opvattingen moeten steunen. Ik ben daarom voor meer
samenwerking met Marokko. Daar is veel ervaring met het bestrijden van extremisme. Daar heeft zich een denken over religie
ontwikkeld dat ver afstaat van het salafisme uit de golfstaten.’
Het beleid van Marokko is toch niet onomstreden?

Afghanistan en Pakistan zijn geïmporteerd en die ver afstaan van
het denken van moslims uit Marokko en Turkije. Dat is een heel
nieuw vraagstuk. Lang dacht de witte elite van politici en sociale
wetenschappers dat de kinderen en kleinkinderen van migranten
juist meer seculier zouden worden.’
In hoeverre moet de overheid zich met deze ontwikkeling
bemoeien?

‘Ze heeft zeker een verantwoordelijkheid. Want via allerlei sociale media worden onze jongeren met vergiftigde ideeën besmet.
Dan heb ik het niet over het salafisme, maar over groepen die
sympathiseren met IS en oproepen tot geweld. Ten opzichte van
salafisten en andere orthodox-denkenden moet je als overheid
duidelijk maken dat sommige ideeën niet in onze samenleving
passen. En dat je in Nederland wel het recht hebt om orthodox
te zijn, maar dat een andere kant van de medaille is dat anderen
het recht hebben jouw opvattingen te kritiseren of spotprenten
over de profeet te maken.’

‘Zeker, Marokko kan ook leren van onze rechtstaat. Voor ons
is het belangrijk dat we in Marokko wel degelijk een islam zien
die zich in een andere, modernere richting heeft ontwikkeld
en zich bovendien blijft ontwikkelen. Waarom zouden we niet
gaan samenwerken en contacten onderhouden met de universiteiten daar? De overheid kan dat stimuleren. Bijvoorbeeld door
intellectuelen hier uit te nodigen. Of Imams die hier werken,
in Marokko op te leiden. In Frankrijk en België gebeurt dat al.
Daarmee hebben ze meer gezag dan de Imams die in Nederland
een hbo-opleiding hebben gedaan. Ze zijn beter in staat om een
tegenwicht te bieden aan de invloed van orthodoxe predikers,
met hun agressieve zendingsdrang. De samenwerking met Marokko is maar één voorbeeld van wat je kunt doen. Waar het om
gaat, is dat je steun en samenwerking zoekt met initiatieven die
modernere, meer bij onze samenleving passende manieren van
denken hebben. We kunnen bijvoorbeeld een top-10 samenstellen van moskeeën die we steunen. Zoiets zouden we ook kunnen
doen met islamitisch onderwijs. Waar het om gaat, is dat je het
kwaad het beste bestrijdt door het goede te steunen.’

Wat kan de overheid concreet doen?

‘Er iets beters tegen overstellen. Je kan bijvoorbeeld wel een
juni 2015
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leden aan het woord

Samen 1

wereld
wijd

Diederik Samsom, Ahmed
Marcouch, Lilianne Ploumen en
veel andere PvdA-ers deelden op
video hun boodschap over Samen 1.
Maar wat betekent Samen 1 voor de
leden? Rood vroeg het drie leden.
Tekst Jurjen Fedde Wiersma Foto’s De Beeldredaktie

‘Mensen, organisaties en
ideeën samen brengen’
Nanne Tjerk Andringa (35), Leeuwarden, facilitair manager bij welzijnsorganisatie.

‘I

n 2002 ben ik samen met mijn
vriend John in de prachtige stad
Leeuwarden gaan wonen. Ik
ben er sinds kort weer actief als
secretaris in het bestuur van de PvdALeeuwarden. In de jaren ervoor was ik
al een paar jaar secretaris geweest en in
de tussentijd vrijwilliger in de afdeling.
Het is mijn manier om een bijdrage te
leveren aan de maatschappij en om een
beter en mooier Leeuwarden te maken.
Als secretaris ben je een verbindende
factor. Je ziet en stimuleert kansen om
mensen, organisaties en ideeën samen
te brengen. Samen 1 dus.
Ook stuur ik als secretaris mensen met

Marjolein van Tunen (46), Heemskerk, beleidsadviseur politie
en voormalig raadslid van de PvdA in haar woonplaats.

‘Z

10 rood
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de kruisvaarder van de jihadist?
Wij hebben ons “doorontwikkeld”,
terug naar het grondrecht van ieder
mens: gezien en geaccepteerd worden
zoals je bent. Maar is dat zo? Zijn wij
werkelijk in staat om iemand die anders
is dan de gemiddelde Nederlander te
accepteren? In hoeverre zijn wij bereid
om een stapje opzij te doen en ruimte
te maken voor een ander? De discussie
over vluchtelingen gaat over hoe ze buiten de deur te houden (met het risico
op overlijden) in plaats van ruimte voor
hen te maken.
Samen 1 gaat over je verbonden voelen
– wereldwijd – met mensen die minder
kansen hebben dan jij. Dat gevoel van
verbondenheid zit in je, dat kan ik niet
uitleggen. Diederik Samsom roept op
tot ‘een nieuw wij-gevoel in Nederland’. In mijn beleving gaat het om het
creëren van een wij-gevoel in én buiten
Nederland.’

voor
iedereen

‘Laten we ons eens bewust
zijn van wat we hebben’

‘Het gaat om het creëren
van een wij-gevoel’
estig jaar geleden moest
mijn moeder haar knieën,
schouders en haar bedekken
als ze naar buiten ging. Dat
was verplicht vanuit het christelijk
geloof. Vijftig jaar geleden mocht mijn
moeder niet doorleren, voor een vrouw
was dat niet nodig. Veertig jaar geleden
betekende kinderen krijgen het einde
van je zelfstandigheid als vrouw; stoppen met werken. Gedwongen seks binnen het huwelijk is pas sinds de jaren
‘80 strafbaar in Nederland. Toen ik 28
jaar geleden ging studeren, werd mij
de vraag gesteld waarom; ik zou toch
trouwen en kinderen krijgen? Een jaar
geleden nog maar was het verboden
voor vrouwelijke leden van de SGP de
gemeenteraad in te gaan. Terugkijkend
leer ik dat onze Nederlandse historie
niet veel afwijkt van normen en waarden die gepredikt worden vanuit andere culturen en religies. Waarin verschilt

een vraag soms door naar ons ombudsteam, bijvoorbeeld als iemand moeite
heeft met papierwerk. Veel mensen
hebben dan een duwtje in de rug nodig. Ons ombudsteam voorziet daarin.
Ook dat is Samen 1 voor mij.
Samen 1 staat voor mij voor nog veel
meer. Dat je nooit iemand beoordeelt
op zijn afkomst bijvoorbeeld. Op
voorhand iemand uitsluiten, vind ik
een van de ergste dingen die er zijn.
Daarom ben ik in 2009 lid geworden
van de PvdA, een partij die zich niet
richt op een specifieke doelgroep,
maar voor iedereen staat. Zonder
aanzien des persoons.’

Farhad Fatemi (29), Den Haag, student master Staats- en Bestuursrecht, persoonlijk
begeleider van jongeren met complex gedrag, waaronder autisme en schizofrenie.

‘I
vrijheid

n Iran leven bijna 30 miljoen jongeren onder de 30 jaar die bereid zijn
om alles te geven om één uur in vrijheid te leven, zoals wij dat hier in
Nederland gewend zijn. Sta daar maar eens
bij stil. Ik ben geboren in Iran en woon nu
bijna 15 jaar in Nederland. Mijn vader is
in Iran net als veel linkse mensen geëxecuteerd, omdat hij die vrijheid niet wilde
opgeven. De vrijheid om te zijn wie jij wilt
zijn en een menswaardig leven te kunnen
leiden. Toen ik in Nederland kwam, heb ik
de Koran nog eens gelezen, de Bijbel gelezen en boeken van Jean-Jacques Rousseau
en Kader Abdolah. Ik ben in vrijheid tot
de conclusie gekomen dat er niets bestaat.
Ik heb er in vrijheid voor gekozen om
humanist te zijn.
Toen ik in Nederland kwam, heb ik jaren
in een asielzoekerscentrum gewoond. Ik
was niet altijd een makkelijke jongen, de
cultuurshock was groot. In Drachten heb
ik een leraar leren kennen die me op het

juiste moment en op de juiste plaats het
juiste advies heeft gegeven. Hij leerde mij
om zelf tot een oordeel te komen over alles
en om de hoop nooit op te geven. Hij leeft
helaas niet meer. Ik heb zijn gezicht met
een gedicht op m’n arm getatoeëerd.
Vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid en betekent weinig wanneer
deze niet in verbondenheid met anderen
wordt ervaren. Laten we eens bewust zijn
van wat we hebben. Samen 1 staan tegen
de slechteriken, tegen rechts-extremisten
en islam-fundamentalisten die onze vrijheden willen afpakken. Samen dankbaar
en trots zijn op Nederland. Trots op wat
wij hebben en op wat wij bereikt hebben.
Samen staan wij sterk, samen maken wij de
toekomst, daarom zijn wij samen één.

Bekijk onze speciale site:
pvda.nl/samen-een en deel de boodschap.
juni 2015
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platform
Laag- en hoogopgeleid Nederland leven steeds meer in
gescheiden werelden. Van interactie tussen rijk en arm is
haast geen sprake meer. Sociale mobiliteit stagneert. Leven
we ongemerkt in een moderne klassenmaatschappij, waarin
binding tussen bevolkingsgroepen niet meer plaatsvindt?
Tekst Niek Benedictus Foto Hollandse Hoogte

Een nieuwe
standenmaatschappij

‘D

e kloof is wit’, kopte de
Volkskrant in september
2012. Nederland dreigt in
tweeën uiteen te vallen,
waarbij opleiding en inkomen de grenzen bepalen. ‘Als je vroeger
katholiek opgroeide, ging je naar een
katholieke school, trouwde je katholiek
en was je lid van katholieke verenigingen,’
zegt Marco Florijn, oud-wethouder in
Rotterdam en Leeuwarden. ‘Nu zien we
die scheiding tussen groepen terugkomen.
Niet op basis van religie, maar op basis van
opleidingsniveau.’
In 2011 sprak het Sociaal en Cultureel
Planbureau al van ‘hardnekkige sociale ongelijkheid’: de sociale mobiliteit in Nederland is vastgelopen, het beklimmen van
de maatschappelijke ladder wordt alsmaar
lastiger. Opleidingsniveau bepaalt grotendeels ons inkomensniveau, en omdat
laagopgeleiden minder toegang hebben
tot sociaal kapitaal dan hogeropgeleiden,
krijgen zij minder kansen om zich op te
werken naar een beter sociaal milieu.
De sociale gevolgen van deze ongelijkheid
zijn niet gering, constateerden Monique
Kremer en Erik Schrijvers van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
vorig jaar in de verkenning Hoe ongelijk is
Nederland?: ‘Hoe groter de inkomensongelijkheid, des te lager de levensverwachting, het sociaal vertrouwen en hoe hoger
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het analfabetisme.’ Ook als het gaat om
kwaliteit van wonen of politieke invloed,
trekken hogeropgeleiden telkens aan het
langste eind.
De nog altijd aanwezige inkomensongelijkheid drukt zwaar op de sociale
mobiliteit. ‘De standen sluiten zich,’
zegt Monika Sie, directeur van de Wiardi
Beckman Stichting. ‘Kinderen van laaggeschoolden worden dikwijls laaggeschool-

Sie: ‘De invloed van
laagopgeleiden op
de politiek dient te
worden vergroot’
den, kinderen van hooggeschoolden
worden hooggeschoolden. De openheid
die onze samenleving kenmerkte, dreigt
daarmee verloren te gaan.’ De ervaringen
van Florijn in Rotterdam bevestigen die
lezing. ‘Er zijn daar wijken waar mensen
van generatie op generatie in de bijstand
zitten. Terwijl er in andere wijken vrijwel
niemand een beroep op de bijstand hoeft
te doen. Dat levert spanningen en onderling onbegrip op.’
Volgens Sie hebben we zelfs te maken met
een onderwijsstandenmaatschappij. ‘De

verschillende onderwijsgroepen, vooral
de laaggeschoolden aan de ene kant en de
hooggeschoolden aan de andere, krijgen
het karakter van standen.’ Die standen
creëren vervolgens verschillen in materiële welvaart en veroorzaken sociaalculturele segregatie. ‘Dit ondergraaft
het saamhorigheidsgevoel en bedreigt
de solidariteit. Daarnaast ontstaat diepe
verdeeldheid over hoe maatschappelijke
kwesties moeten worden opgelost, zoals
de opname van nieuwe groepen in de
samenleving.’ De aantasting van solidariteit baart ook Florijn zorgen: ‘Als we
niet verbonden samenleven, vermindert
bijvoorbeeld het draagvlak voor vangnetten als de bijstand.’
Dat er een probleem van formaat aan de
Nederlandse samenleving knaagt, moge
duidelijk zijn. Maar hoe doorbreken we
deze standenmaatschappij? Een van de
sleutels ligt bij het onderwijs. Sie: ‘Het is
de taak van het onderwijs om kinderen
uit gezinnen met beperkte mogelijkheden
alle kansen te geven om hun talenten te
ontplooien en ontwikkelen.’ Daar sluit
Florijn zich bij aan. ‘Het stapelen van
diploma’s moet worden gestimuleerd.
Om dat te bereiken hebben we meer
waardering nodig voor praktijkonderwijs
en dienen we ervoor te zorgen dat vmbo,
mbo en havo beter in elkaar overvloeien.’
Zo moet de broodnodige sociale mobiliteit tot stand komen. Niemand heeft
immers baat bij sociale segregatie, betoogt

Sie. ‘Het wegbezuinigen van conciërges
en kantinepersoneel, werk dat met een
elementaire opleiding kan worden gedaan,
heeft het werk van hogeropgeleiden niet
verbeterd. Integendeel. De werkdruk
bij hogeropgeleiden is toegenomen. Zo
worden beide groepen het slachtoffer
van een samenleving die niet om mensen,
maar om winst draait. Bestaanszekerheid
en goed werk zijn daarom een gedeeld en
urgent streven.’
Een omslag naar een inclusieve arbeidsmarkt, waar ook ruimte is voor laagopgeleide werknemers, is dan ook noodzakelijk. Sie: ‘Door de beweging die het
kabinet in die richting maakt, te ondersteunen zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen rond het
minimuminkomen aan te nemen. Door
ons internationale concurrentievoordeel
niet te zoeken in sociale afbraak, maar in
het verminderen van grondstof- en ener-

Florijn: ‘Je hebt in
je partij mensen
nodig die weten hoe
het is om van de
bijstand te leven’
giekosten door structurele stimulering
van duurzame innovatie.’
‘Om te voorkomen dat mensen in de
bijstand belanden, zul je goede afspraken
moeten maken met werkgevers om mensen binnenboord te houden,’ zegt Florijn.
‘Ik ben er een groot voorstander van om
mensen actief te krijgen, juist als ze al lang
in de bijstand zitten. Zoals het doen van
vrijwilligerswerk of andere activiteiten.’
Een ander wapen om de standenmaat-

schappij te bestrijden en groepen te
verbinden is de democratie, aldus Sie. ‘De
invloed van laagopgeleiden op de politiek
dient, zoals trouwens die van alle burgers,
te worden vergroot. Politici moeten weer
met de mensen in gesprek gaan, waarbij
politieke partijen en burgers gezamenlijk
tot nieuwe inzichten kunnen komen. Zo
leren we samen welke problemen zich
aandienen en hoe we die het beste kunnen
oplossen.’
Als Van Waarde-ambassadeur hamert
Florijn eveneens op het slaan van bruggen
tussen de Partij van de Arbeid en de vele
gemeenschappen die ons land rijk is. ‘Je
hebt in je partij mensen nodig die weten
hoe het is om van de bijstand te leven, die
verschillende opleidingsachtergronden
hebben. Als je hen verbindt met politiek
en werkgevers, gaan we stap voor stap
richting een samenleving waarin iedereen
meetelt.’
juni 2015
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pvda in beeld

Tekst Nienke Izelaar Foto’s De Beeldredaktie, PES / Rita Korunka en Tim de Backer

Landelijke 1 meiviering
Ieder jaar viert de Partij van
de Arbeid op 1 mei de Dag
van de Arbeid. Dit jaar werd
er een feest georganiseerd in
Leiden, met het thema ‘Eerlijk
werk’. Ook was de PvdA van
de partij bij de jaarlijkse 1 mei
viering in Wenen, samen met al
onze linkse zusterpartijen uit
Europa.

Hoe mooi kan rood zijn?

Aboutaleb verwelkomt oudste nieuwe lid Onlangs hebben wij een bijzonder lid
mogen verwelkomen bij de partij: de 101-jarige Jacoba uit Rotterdam. ‘Ik heb best wat meegemaakt
in mijn leven, en ik heb er die dag veel van kunnen vertellen. Aboutaleb is een vriendelijke en aardige
man,’ vertelt ze. ‘Hij had alle tijd om met me te praten.’ Welkom bij de Partij van de Arbeid, Jacoba!

Progressive Alliance
Op 22 en 23 mei organiseerde de PvdA
een conferentie van de Progressive
Alliance, een wereldwijd netwerk van
progressieve en sociaal-democratische politieke partijen. Tijdens deze
conferentie werden workshops en
discussies gehouden rond het thema
‘Decent Work & Gender Equality’.
Het gezelschap werd toegesproken
door ander anderen Lilianne Ploumen
en Jet Bussemaker.
14 rood
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goed werk

The Colour Kitchen

De PvdA heeft goed werk hoog in het vaandel staan. In een bijzondere reeks geven we
pagina’s weg aan organisaties die hieraan bijdragen. We ondersteunen hen van harte. In
dit tweede deel: The Colour Kitchen. Tekst en beeld The Colour Kitchen

N

elson Mandela zei ooit:
‘De betekenis van ons
leven ligt in het verschil
dat we maken in de
levens van anderen.’ Dit
wordt elke dag ervaren bij The Colour
Kitchen. The Colour Kitchen is een
professioneel en commercieel hospitality
concept met een groot maatschappelijk
hart. Het doel is samen met gasten en
partners het verschil te maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
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een nieuwe kans te bieden. Dit gebeurt
in de horecabedrijven, op de bedrijfscatering locaties en tijdens de partycatering
activiteiten van The Colour Kitchen. De
maatschappelijke activiteiten van The
Colour Kitchen bestaan uit het opleiden
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen, mede door intensieve
sociale begeleiding, een nieuwe kans te geven weer in te haken op de maatschappij.
Tijdens de opleiding wordt veel aandacht
besteed aan het begeleiden van de leer-

lingen, maar ook na het afronden van de
opleiding worden de leerlingen begeleid.
Dat gebeurt dan door middel van jobcoaching. The Colour Kitchen biedt drie
opleidingen aan: Horeca-assistent, Kok
en Gastheer/Gastvrouw. Door het volgen
van praktijk- en theorielessen krijgen de
leerlingen binnen één jaar het horecavakmanschap onder controle. Kortom het
nieuwe sociaal ondernemen: het bereiken
van maatschappelijke doelstellingen in
een zakelijk model. Voor The Colour Kit-

chen staan gastheerschap, professionaliteit en hoge kwaliteit centraal. Zowel voor
de opdrachtgevers als voor de kwaliteit
van opleidingen van de leerlingen.
Een goede buur
Het stimuleren om met lokale leveranciers te werken staat om diverse redenen
hoog in het vaandel binnen The Colour
Kitchen; de lokale economie wordt
gestimuleerd en daarnaast heeft het
een positieve invloed op het milieu. De
band met de leveranciers is meer dan
een zakelijke handeling. ‘Door samen
te werken versterken we elkaar meer
en meer.’ Leerlingen kunnen dankzij de
lokale leveranciers het gerecht vanuit de
oorsprong van het product zien ontstaan.
Zo wordt een mooie koppeling gecreëerd
tussen kennis, bewustwording en liefdevol
omgaan met producten. Bij een regionale
leverancier zit er passie en beleving in de

producten. Iedere leverancier is uniek en
herkenbaar. Die beleving, unieke identiteit en gedrevenheid om het maximale uit
de producten te halen, sluit naadloos aan
bij de filosofie van The Colour Kitchen.
Diversiteit wordt binnen de organisatie
gezien als een aanwinst, een mogelijkheid
om van elkaar te leren. Dit uit zich in het

Goede voorbeeld
De PvdA strijdt voor fatsoenlijk
werk en wil dat mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
een steuntje in de rug krijgen.
De PvdA geeft zelf graag het
goede voorbeeld en werkt vanaf
januari 2015 met veel genoegen
samen met de Colour Kitchen,
die de catering verzorgt op het
partijbureau.

samenbrengen van mensen van verschillende achtergronden en culturen door
middel van eten.
Samen maken we het verschil
Voor de leerling wordt het verschil gemaakt door elke dag te werken, gasten blij
te maken en leuke collega’s te hebben. De
leerlingen maken op hun beurt weer het
verschil voor iedereen die zij in hun leven
treffen. Niet alleen zijn zij een voorbeeld
en inspiratie voor familie en vrienden,
maar ook voor alle mensen die werken en
te gast zijn op de locaties. Doordat gasten
direct in contact komen met leerlingen,
zien zij de mensen achter het verhaal. Dit
creëert uiteraard bewustwording en in
sommige gevallen zorgt dit zelfs voor een
speciale band. Immers wat je aandacht
geeft, groeit!
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Het standen
onderwijs
is terug

Arme kinderen lopen meer kans slecht onderwijs te krijgen dan kinderen uit
rijkere gezinnen. Daardoor leren ze minder, ook al hebben ze dezelfde talenten
als hun welvarende leeftijdsgenootjes. Wat kan er aan gedaan worden?
Tekst Johan Vogels

V

olgens onderwijssocioloog Paul
Jungbluth (1949)
is het standenonderwijs terug in
Nederland. ‘Arm en rijk komen
elkaar niet meer tegen op school,’
zegt Jungbluth in Vrij Nederland
(VN, 5 maart 2015). Deze segregatie
heeft gevolgen voor de kwaliteit
van het onderwijs: ‘Zwak onderwijs
concentreert zich op scholen waar
de zwakkere sociaaleconomische
klasse haar kinderen naar toe
stuurt.’ En dat heeft gevolgen voor
de verdere ontwikkeling van die
kinderen.
Jungbluths carrière staat in het
teken van onderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs. Hij is verbonden aan de Maastricht University en doet momenteel onderzoek
naar autochtone achterstandsleer18 rood
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lingen in Limburg.
Het artikel in Vrij Nederland was
voor PvdA-Tweede Kamerlid
Tanja Jadnanansing reden vragen
te stellen aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs). De minister
antwoordde in april schriftelijk:
‘[…] er zijn onvoldoende gegevens
beschikbaar om te beoordelen of
er sprake is van een toenemende
segregatie naar inkomen van de
ouders in het onderwijs […].’ Wel is
in 2011 uit een onderzoek van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
gebleken dat kinderen uit rijkere
gezinnen vaker hoger onderwijs
volgen. Op verzoek van de minister
wordt dit onderzoek volgend jaar
herhaald.
De balans kwijt
Dat goed onderwijs de sleutel is om
achterstandsleerlingen verder te

helpen, lijkt voor niemand een punt
van discussie. Jungbluth: ‘Zwakke
leraren moeten plaats maken voor
goede leraren. Maar een Onderwijsbond bijvoorbeeld staat niet te
springen om snel en keihard in te
grijpen.’
Ook Jadnanansing onderschrijft het
belang van de kwaliteit van leraren:
‘Er zijn inderdaad een hoop “uitgecheckte” docenten. Die hebben
geen zin meer en die lukt het niet
om de kinderen een stapje hoger te
brengen. Daar moeten we zeker iets
aan doen. Maar we moeten ook oog
hebben voor al die leraren die dag
in, dag uit hun stinkende best doen
voor de klas. We zijn een beetje de
balans kwijt in het onderwijs: iedereen wil alles of helemaal niks.’
Schokkend
Simon van Arkel (1979), leer-

platform
kracht op een basisschool in de
Watergraafsmeer in het oosten
van Amsterdam, onderschrijft de
bewering dat op scholen in sociaaleconomisch zwakkere buurten het
onderwijs slechter is dan in rijkere
buurten. ‘Op scholen waar kwaliteit
het hardst nodig is, zitten niet altijd
de beste leraren.’
De school waar Van Arkel sinds
2008 les geeft, staat in een welvarend stukje stad. Ouders betalen
er vrijwillig schoolgeld, waarmee
vakdocenten worden ingehuurd
voor bijvoorbeeld gym, muziek en
handenarbeid. Eerder gaf hij les op
scholen in andere wijken in Amsterdam en Alkmaar. Naast lesgeven
begeleidt hij stagiairs en een klas
met kinderen met gedragsproblemen.
Van Arkel woont in de Dapperbuurt, iets meer dan vijf minuten
fietsen van zijn werk. Het is een
armere buurt. ‘Het verschil is
schokkend. De segregatie is open
en bloot zichtbaar. Kinderen op
mijn school komen de kinderen
uit mijn buurt niet tegen. Ook het
niveauverschil is groot tussen de
basisschool daar en de school waar
ik werk. De uitgangspositie van
de kinderen op mijn school is veel
beter.’
Waarom willen goede leraren niet
werken op een school in een armere
buurt? Volgens Van Arkel bestaat
het beeld dat daar alle energie gaat
naar orde houden en politieagent
spelen, in plaats van naar het echte
lesgeven. ‘Ook is de sfeer soms
minder. Dan heb je daar twee of
drie leraren die vol passie hun werk
willen doen, en anderen die zichzelf
naar hun pensioen slepen. Ik zou
daar ook niet zo snel tussen willen
staan. Ik wil werken met gemotiveerde en goede collega’s.’
Status
Een ander punt is status en imago.
Jadnanansing: ‘Sommige docenten
halen hun neus op voor het werken
op een school in een achterstandswijk of op een vmbo. Alsof bepaalde scholen niet meetellen. Ook

' We zijn een beetje
de balans kwijt in het
onderwijs: iedereen wil
alles of helemaal niks'’
praten veel mensen in de samenleving met dedain over het vmbo.
Naar de havo mág je, naar het vmbo
móet je, omdat je niet goed genoeg
bent voor de havo. We hebben een
fixatie op hoger onderwijs. Je telt
pas mee als je op de universiteit
zit. Dat beeld heeft invloed op de
kwaliteit.’
Jungbluth beaamt dit. ‘De status
van het vak is laag. Niet goed betaald en het is vaak geen volwaardige baan, maar een deeltijdbaan.’
Ook legt hij een relatie met scholen
in armere wijken: ‘Ouders in goede
wijken zijn vaak hoger opgeleid
en eisen meer van de leraren op
de school waar ze hun kind naar
toe brengen. Hierdoor trekt zo’n
school betere leraren aan.’
Van Arkel heeft nooit het gevoel
gehad dat mensen neerkijken
op zijn baan. Hij herkent wel
dat ouders uit de ‘hogere klasse’
meer eisen van de school, waar
ze hun kind naar toe sturen. ‘Op
mijn school is het hard werken
met ouders: ze eisen veel, ik moet
uitleggen wat ik doe en waarom.
Dat is leuk, ze willen het beste voor
hun kind en ik doe het graag. Maar
dat was wel anders, toen ik op een
school werkte in een buurt waar
mensen minder verdienen en meer
allochtonen wonen.’
Verbeteringen
Het zijn problemen, maar daar
loopt Jadnanansing niet voor weg.
‘Dit is een begin. Deze discussie
moet door de hele maatschappij
worden gevoerd.’ Zij en Van Arkel
wijzen er ook op dat lang niet alles
kommer en kwel is. Jadnanansing:
‘Niemand hangt achterover en laat

het maar gebeuren. Er wordt veel
gedaan.’
Van Arkel noemt enkele voorbeelden: de steeds grotere groep
aanstaande basisschoolleraren
die de Pabo op universitair niveau
volgt. De mogelijkheden voor
achterstandsleerlingen om op
laagdrempelige weekendscholen
hun kennis bij te spijkeren. En denk
eens aan minister Bussemaker die
investeert in mbo-scholen om er
goede vakscholen van te maken die
talent stimuleren. Een beter imago
zou al helpen het aantrekkelijker
te maken voor goede docenten om
daar te werken.
Uitwisseling leraren
Van Arkel heeft een serieus en
sympathiek plan om de kwaliteit
van Amsterdamse leraren op te
vijzelen: een uitwisselingsprogramma voor leraren in Amsterdam.
Hij is er in gesprek over met de
gemeente. ‘Een jaar lang ruil je van
baan met een leraar die in een wijk
werkt met een totaal andere sociaal
economische signatuur. Dan doe
je werkervaring op in een andere
omgeving met andere uitdagingen.
Op die manier verbind je scholen
op verschillende plaatsen in de stad
met elkaar. Daar leer je van en de
kwaliteit wordt beter, op allebei de
scholen.’

Verder lezen?
Lees het interview met Paul
Jungbluth in Vrij Nederland:
bit.ly/VNstandenonderwijs
Bussemaker investeert in vakscholen:
bit.ly/talentenprogramma
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Onder de noemer Young & United voeren jongeren actie voor afschaffing van het
wettelijk minimumjeugdloon. Zij vinden het niet eerlijk dat ze voor hetzelfde werk
minder krijgen betaald dan oudere collega’s. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het
afschaffen van het minimumjeugdloon geen goed idee.

De voorstander

J

oshua is 21 en werkt bijna fulltime bij het sterk gegroeide
Action. Hij verdient zo’n 6,50
euro per uur. Joshua heeft zijn
woning deels moeten onderverhuren om
de huur te kunnen betalen. Anne-Loes is 21
en heeft mbo-Mode afgerond. Ze werkt via
een uitzendcontract in de catering en krijgt
net iets meer dan 6 euro per uur. Ze woont
samen met haar vriend en aangezien zijn
onzekere contract niet werd verlengd, kan
zij niet naar de kaakchirurg. Die kunnen
ze simpelweg niet betalen. Hennie is 19 en
over enkele weken klaar met zijn mbo. Hij
is sportinstructeur. Zijn perspectief: geen
vaste werktijden, een zogenoemd ‘flexibel’
contract en zo’n 5 euro per uur. Bruto.
Joshua, Anne-Loes, Hennie en duizenden
andere werkende jongeren zijn opgestaan.
Ze hebben zich verenigd in een brede jongerenbeweging op initiatief van de FNV:
Young & United.
In Nederland ben je voor de wet op je 18e
volwassen. Je mag stemmen, gekozen worden, trouwen, een huurcontract tekenen,
een auto rijden en alcohol drinken. Je betaalt verplicht zorgpremie. Je betaalt hele
prijzen, maar als je werkt krijg je maar een
half loontje. Een achttienjarige verdient
slechts 45 procent van het normale volwassen minimumloon, oftewel een schamele
3,94 per uur. Bruto. In Nederland is daardoor slechts 15 procent van de werkende
jongeren economisch zelfstandig.
We zetten jonge volwassenen op een gigantische achterstand. Van de 18- tot 23-jarigen
heeft 20 procent inmiddels een schuld exclusief studieschuld - van meer dan 2.500
euro. De gemiddelde studieschuld bedraagt
zo’n 11.000 euro. We nemen bijna letterlijk
een hypotheek op de toekomst.
De Nederlandse jongere die tussen z’n 18e
en 23e minder dan het normale volwassen
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minimumloon van 9 euro verdient, loopt
10.000 euro mis. Dat is niet alleen een bedrag waarmee de gemiddelde studieschuld
afbetaald had kunnen worden, maar bovendien geld dat niet in onze economie wordt
geïnvesteerd. Het zijn namelijk vooral
multinationals als McDonalds, Ahold,
H&M en Kruidvat die profiteren van de
onderbetaling van jonge volwassenen. Het
jeugdloon is voor bedrijven als McDonalds
(36 miljoen per jaar) en AH (43 miljoen per
jaar) niets minder dan een verkapte subsidie. Daardoor worden niet alleen jongeren
op achterstand gezet, maar ook het MKB.
Het zijn namelijk niet de bakker, de frituur
of de lokale kledingzaak om de hoek, maar
extreem winstgevende multinationals als
AH, McDonalds en H&M die onevenredig
bevoordeeld worden.
Nederland is een uitzondering als we
kijken naar de landen om ons heen. Frankrijk, Ierland, Portugal en Spanje kennen
een minimumloon vanaf 18 jaar. In België
verdient een 18-jarige 82 procent van het
volwassen minimumloon. Het kan dus wel!
Bij ieder voorstel tot het verhogen van
loon roept VNO-NCW automatisch dat
dat tot meer werkloosheid leidt. Deze
bangmakerij gaat voorbij aan de essentie
van de problemen die jongeren vandaag de
dag ervaren op de Nederlandse arbeidsmarkt: slecht werk waar niet van valt rond
te komen. Bovendien geeft het verhogen
van het jeugdloon de economie een sterke
financiële impuls: ruim 1 miljard. Dat geld
wordt waarschijnlijk onmiddellijk geconsumeerd, wat voor extra banen zal zorgen
in de binnenlandse markt: detailhandel en
horeca. En dat zijn niet toevallig net die
sectoren waar het gros van de jongeren
werkzaam is.
Als de jeugd de toekomst is, investeer er
dan in!

Ron Meyer is campagneleider
van Young & United.
Meer informatie: youngandunited.nl

De tegenstander

H

et is niet vreemd dat jongeren
zich afvragen waarom zij puur
op basis van hun leeftijd minder worden betaald. Toch is
het schadelijk om het minimumjeugdloon
zo maar te verhogen. Het gaat banen kosten voor jongeren.
Hoe zit dat? De feiten zijn volgens het
Centraal Planbureau als volgt:
• Het Nederlands minimumjeugdloon is
internationaal relatief laag;
• Het ‘volwassen’ minimumloon is
internationaal relatief hoog;
• Nederland heeft internationaal
vergeleken een zeer lage
jeugdwerkloosheid;
• Maar die jeugdwerkloosheid is ook in
Nederland in de crisis flink opgelopen.
Als we nu mensen vanaf hun achttiende

jaar het relatief hoge ‘volwassen’ minimumloon gaan geven, zullen de loonkosten voor jongeren voor veel werkgevers
flink oplopen en zullen er als gevolg
daarvan banen verloren gaan (CPB, 2012).
Jeugdwerkloosheid is maatschappelijk
en economisch gezien bijzonder schadelijk. Jongeren die aan het begin van hun
loopbaan staan, krijgen niet de kans om
werkervaring op te doen en hun opgedane
kennis en ervaring in de praktijk toe te
passen. Ze worden daardoor op achterstand gezet, wat hun verdere loopbaan
kan schaden. Dat is onaanvaardbaar.
Vooral jongeren met een minder goede
opleiding, die hun productiviteit zullen
moeten opbouwen via ervaring, zullen
hiervan de dupe worden. Meerderjarigheid voor de wet is iets anders dan

volwassenheid op de arbeidsmarkt.
Op de arbeidsmarkt is het verband tussen
loonkosten en productiviteit van groot belang. Het wettelijk minimumloon (vanaf
23 jaar) is van oudsher gebaseerd op een
inkomen dat een kostwinner minimaal
zou moeten verdienen. Het Nederlandse
minimumloon is dan ook relatief hoog.
Dat kost banen voor met name (volwassen) lager opgeleiden. Het heeft ertoe
geleid dat veel arbeid voor mensen met
lage opleiding uit de economie is verdwenen. Het zou dus zeker niet verstandig
zijn om voor de kwetsbare groep jongeren
het minimumloon op het niveau van een
23-jarige te brengen.
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden
het echter niet vreemd dat jongeren zich
afvragen waarom zij puur op basis van
hun leeftijd minder worden betaald. In
principe is er immers een andere maatstaf denkbaar: we zouden meer mensen
moeten gaan belonen op basis van hun
werkelijke productiviteit en de situatie op
de arbeidsmarkt. Dan moeten we in alle
cao’s ook de loonsystemen veranderen.
Bijna altijd krijg je er jaar na jaar automatisch een stapje bij, omdat je een jaar
ouder bent geworden, zonder enige relatie
met de productiviteit. En dat leidt er weer
toe (en dat is ook te berekenen) dat in veel
beroepen ouderen een flink hoger loon
hebben, dan hun productiviteit of de situatie op de arbeidsmarkt rechtvaardigt. Dit
mechanisme kost banen.
Vanuit dat perspectief bezien is een serieuze discussie met vakbonden en kabinet
over de relatie productiviteit en loon in
brede zin welkom. Het past in elk geval in
het kader ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’.
Minister Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft al aangekondigd
dat hij voor Prinsjesdag met een notitie
komt over het wettelijk minimumjeugdloon. Daarin zegt hij te zullen kijken naar
de effecten van een verhoging en naar
vergelijkbare situaties in het buitenland.
We wachten die notitie met interesse af.
Ton Schoenmaeckers is manager
beleidsteam Sociale Zaken
VNO-NCW / MKB-Nederland.
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tweemaal opinie

jongeren

Playing for
Success
Er zijn in Nederland nogal wat initiatieven om
jongeren die de aansluiting met de maatschappij
dreigen te verliezen, een duw in de goede richting te
tegen. Een van die initiatieven is Playing for Succes.
Sociaaldemocraat Mohammed Mekkaoui loopt stage
bij deze organisatie. Hij neemt bij voetbalclub NAC
deze jongeren onder zijn hoede.

‘N

Tekst Jan Schuurman Hess Foto’s De Beeldredaktie

iemand is hier zo maar,’ zegt Mohammed Mekkaoui, terwijl hij door de
gangen loopt in de catacomben van
het Rat Verlegh stadion van NAC
Breda. ‘Die gasten zijn allemaal op de
een of andere manier beschadigd. Omdat hun vader is
doodgeschoten, omdat het gevluchte kinderen zijn met
trauma’s of jongeren met drugsproblemen. Iedereen
heeft z’n verhaal en wat wij bij Playing for Success doen,
is hen in de schaduw van een profclub een basis geven
van vertrouwen en discipline. En daarna kunnen ze
verder om een opleiding te volgen.’
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Mohammed is 24 jaar, afkomstig uit Oudenbosch en
derdejaarsstudent Sociaal cultureel werk aan het Vitalis
College in Breda. Hij loopt stage bij Playing for Success,
een organisatie waarin NAC samenwerkt met scholen
en de gemeente Breda. Elk jaar worden er achthonderd
kinderen uit Breda en omgeving in een blok van acht
tot tien weken opgevangen.
Droom
Mohammed is juist teruggekeerd van het trainingsveld. ‘Ik ben daar met de groep de dag begonnen. De
jongeren hebben geen conditie, geen uithoudingsvermogen. Daar begin ik mee... Lopen en daarna leer ik
hen de basis van de voetbaltechnieken. Dat is echt niet
vanzelfsprekend voor deze kinderen: trappen, overspelen, positie kiezen en samenspelen. Het zijn allemaal
vaardigheden die ze onder de knie moeten krijgen. Aan
het eind van het voetbalseizoen organiseren we met de
verschillende ROC’s een voetbaltoernooi. Dan moeten
ze twee maal 45 minuten kunnen voetballen.’
Het is niet vanzelfsprekend dat Mohammed voor een
groep jongeren staat. Zijn jongensdroom was nu eenmaal niet naar school gaan, maar profvoetballer worden. En dus trainde Mo op het veldje in de wijk, dag
na dag, avond na avond. En voetballen kon hij, zoals

ook zijn beide jongere broertjes uitzonderlijk getalenteerd bleken. Mohammed bakte er op de middelbare
school niks van, haalde zijn vmbo-diploma net niet en
voetbalde liever dan dat hij zijn best deed op het CIOS
in Goes. ‘Naast mijn trainingen bij de club trainde ik
elke dag voor mezelf in de sportschool. Ik ben redelijk
klein van stuk voor een linksbenige linkerverdediger,
dus moest ik zorgen dat ik sterk werd en voldoende
sprongkracht ontwikkelde. Hoe groot een aanvaller
ook is; hij komt er bij mij niet langs.’
Mohammed werd verschillende keren door profclubs
benaderd voor een selectiewedstrijd, maar ging vervolgens ten onder aan spanning. ‘Ik wilde het zo graag goed
doen, dat ik ’s nachts voor de test niet eens kon slapen.
Telkens was ik zo zenuwachtig dat ik alles verprutste en
geen bal fatsoenlijk kon raken. Ik wilde zo graag goed
voetballen en mijn ouders wat teruggeven voor de jeugd
en opvoeding die ik van ze heb gehad. Mijn droom
wilde ik niet opgeven; dat doe ik nog steeds niet.’
Voorbeeld
Op zijn 21ste ging Mohammed opnieuw naar school.
Hij deed toelatingsexamen aan het ROC voor een niveau 4-opleiding Sociaal cultureel werk. Tot zijn groot
geluk werd hij toegelaten. In zijn eerste leerjaar werd
hij gevraagd om schoolverlaters te inspireren, om uit te
leggen dat het belangrijk is om een opleiding te volgen
en vol te houden. ‘Ik vertelde over mijn keuzes, en de
vergissingen die ik maakte. Ik liet ze televisiebeelden
zien van wedstrijden waarin ik speelde. Dat maakte wel
indruk, zeker. Maar ja... het is leuk om op hoog amateurniveau in de 85ste minuut vanuit de achterhoede
op te stomen en vanaf 30 meter vol in de kruising te
schieten, maar het levert je niks op. Van spelplezier
alleen kun je niet leven. Ik moest een diploma halen,
besloot ik en dat legde ik aan die jongens en meiden
uit.’

‘Mijn droom wilde ik niet opgeven;
dat doe ik nog steeds niet’
de persruimte komen soms de spelers van NAC, die ze
dan kunnen interviewen. Ik vind het heerlijk werk. Ik
heb een natuurlijk overwicht op die jongeren en haal
er zo veel voldoening uit om naar ze te luisteren en te
inspireren. Het is mooi als je ziet dat ze na een paar
maanden weer moed hebben en een studie oppakken.’
Brief van de minister
Voor zijn studie deed Mohammed onderzoek bij
verschillende voetbalclubs die aan Playing for Success
mee doen: Willem II, Exelsior, ADO den Haag. ‘De
organisaties verschillen van elkaar, zowel in faciliteiten
als mogelijkheden en aanpak,’ constateerde Mohammed. ‘Vreemd genoeg is er nauwelijks sprake van het
delen van ervaringen en kennis. Ik heb voorgesteld dat
de verschillende clubs die bij Playing for Success zijn
aangesloten, één keer per jaar een onderling voetbaltoernooi organiseren. Dan komen ze in ieder geval met
elkaar in contact en kan men van elkaar leren.’
De ontwikkeling die Mohammed doormaakte, van een
jongen zonder diploma tot een inspirator en trainer
is opgevallen, niet alleen binnen Playing for Success
maar ook op het ministerie van Onderwijs. ‘Op een dag
kreeg ik thuis een officiële brief van het ministerie van
Onderwijs,’ vertelt Mohammed. ‘Ik begreep het even
niet en dacht dat het over studiefinanciering zou gaan,
of zoiets. Maar het was een echte brief, van de minister
van Onderwijs, mevrouw Bussemaker. Ze vond dat ik
goed bezig was. Nou, dat deed me goed, hoor.’

Natuurlijk overwicht
Tijdens zijn stage aan het Vitalis College in Breda
kwam Mohammed terecht bij Playing for Success.
Playing for Success is in Engeland ontwikkeld en
overgewaaid naar Nederland. De meeste profclubs
zijn aangesloten bij het initiatief. In Breda, bij NAC,
is de organisatie ondergebracht in de ruimten onder
de hoofdtribune. De leslokalen zijn ingericht zoals
de ruimten voor de profvoetballers: de kleedkamer,
met genummerde lockers, is een instructielokaal; er is
een aparte persruimte, een fitnesslokaal en een eigen
studio.
Mohammed: ‘Hier kunnen jongeren zich identificeren
met succesvolle mensen. In het leslokaal leren ze heel
eenvoudige opdrachten uit te werken, bijvoorbeeld om
een goede, gezonde maaltijd samen te stellen, binnen
een bepaald budget. Zo leren ze over voeding, rekenen
en samenwerken. En dat doen we in talloze opdrachten, ook tijdens de trainingen die ik geef op het veld. In
december 2014
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ledenraad

Discriminatie op
de arbeidsmarkt

ombudsteam
De PvdA-ombudsteams worden steeds talrijker en actiever. In Waalwijk is
Yvette IJpelaar coördinator van het ombudsteam, dat talrijke successen boekt.

Strijden tegen
onrecht

Zo’n 250 leden en afgevaardigden staken zondag 31 mei de koppen bij elkaar tijdens
een Politieke Ledenraad die in het teken stond van integratie en binding. Een van de vier
deelsessies (zie kader) ging over de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
Tekst Jurjen Fedde Wiersma

D

at er wordt gediscrimineerd
op de arbeidsmarkt, is een feit.
Daar hoefde tijdens de ledenraad niet meer over te worden
gediscussieerd. De Volkskrant trok eind
maart op basis van cijfers van OESO en
Eurostat zelfs de conclusie dat vrijwel nergens in Europa de kansen op de arbeidsmarkt voor allochtonen zo slecht zijn als
in Nederland. Zoals minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk
Asscher het in zijn reactie daarop verwoordde: ‘Jan maakt in Nederland meer
kans op een baan dan Mohammed.’
De discussie in een van de deelsessies
(alle 75 stoelen waren bezet) ging dus
over het bestrijden van dit hardnekkige
probleem. Waarom ouderen niet meer
aan de bak komen, daar wilden sommige leden het ook graag over hebben.
Anderen bepleitten hartstochtelijk nut
en noodzaak van meer vrouwen in de top.
Maar de discussie ging nu specifiek over
Nederlanders van Marokkaanse afkomst.
Over Antillianen, Turken en Surinamers,
die puur en alleen op basis van hun naam
niet eens worden uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.
Christiane de Lange (32) uit Groningen
is warm pleitbezorger van quota om
een divers personeelsbeleid te bewerkstelligen. ‘Omdat we al een halve eeuw
dezelfde gesprekken voeren en omdat
we niet verder komen,’ licht ze toe. ‘En
ik heb in Oslo gezien dat een vrouwenquotum bijvoorbeeld werkt.’
De Lange beaamt dat het een laatste
redmiddel is en ze kent de tegenargumenten. Bijvoorbeeld dat bijna niemand
wil worden aangenomen op basis van
24 rood
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sekse of etniciteit. Mensen willen worden beoordeeld op hun vaardigheden, zo
voerde Ernstjan van Doorn (37) aan. De
Amsterdammer ziet meer in anoniem
solliciteren. ‘Zorg ervoor dat mensen op
gesprek kunnen komen. Zorg voor dat
contactmoment, en maak dan gelijkwaardig de afweging als werkgever. Het
lijkt me nogal denigrerend als collega’s
weten dat iemand er alleen maar zit
vanwege zijn afkomst.’
‘Ik snap dat positieve discriminatie niet
prettig kan zijn voor iemand. Zo iemand
moet zich misschien wel drie keer bewijzen,’ reageert De Lange. ‘Maar op een
andere manier komen die banen er niet.’
Als arbeidspsycholoog en promovenda
op arbeidsmarktvraagstukken weet De
Lange waar ze het over heeft. Je moet
volgens haar niet kijken naar hoe één
persoon het wellicht als onprettig zal
ervaren om er alleen maar te zitten
vanwege zijn achternaam. ‘Ik ben zelf
ook wel eens de excuustruus geweest.
Het gaat om het vooruithelpen van een
hele generatie. Met het instellen van een
quotum doen bedrijven ervaring op met
een andere groep. Een generatie verder
is het dan hopelijk niet meer nodig.’
De Lange bespeurde tijdens de deelsessie een breed draagvlak voor haar
pleidooi. Ze was voor het eerst op een
ledenraad. Vanaf 2003 was ze vier jaar
Provinciaal Statenlid voor de PvdA in
Groningen. Daarna was ze niet meer
actief vanwege haar studie en mantelzorg. ‘Nu wil ik weer meer m’n steentje
gaan bijdragen. Laat ik beginnen op de
ledenraad, dacht ik. Volgende keer ben
ik zeker weer van de partij.’

Tijdens de ledenraad op 11 april in Nieuwegein spraken leden en afgevaardigden af
nog drie keer bijeen te komen dit jaar om
een aantal maatschappelijke thema’s die
de kernwaarden van sociaaldemocratische
politiek raken, verder uit te diepen. De
eerste ledenraad op 31 mei ging over integratie en binding. Op 19 september volgt
de tweede ledenraad (verzorgingsstaat en
werkgelegenheid) en medio november de
derde (duurzaamheid en internationaal).
Op 31 mei stonden vier actuele
bindingsopdrachten centraal:
1. De PvdA-integratieresolutie in de praktijk (zie interview met Ahmed Marcouch
op pagina 6 t/m 9)
2. Discriminatie op de arbeidsmarkt
3. Jeugdminimumloon en hoe de PvdA
bewegingen als Young & United kan ondersteunen in hun strijd hiertegen
(zie pagina 20)
4. Standenonderwijs (zie pagina 18).
Sommige PvdA-afdelingen hebben ervoor
gezorgd dat binnen gemeentelijke organisaties of bij gemeentelijke aanbestedingen jongeren tot 23 jaar een volwassen minimumloon verdienen, zo werd
duidelijk tijdens de deelsessie over het
jeugdminimumloon. Tijdens de plenaire
nabespreking werd andere afdelingen op
het hart gedrukt zich ook hiervoor in te
zetten. Hans Spekman benadrukte wel
dat we niet alles moeten afschuiven op
bestuurders. ‘Veel jonge mensen die te
weinig verdienen, durven niet op te staan.
Laten we het daarom als persoonlijke
taak beschouwen dat we jongeren helpen
organiseren, bijvoorbeeld door hen erop
te wijzen dat ze zich kunnen aansluiten bij
Young & United.’

E

Tekst Bob Walree

r zijn op dit
moment meer dan
170 lokale PvdAombudsteams
actief in steden en dorpen, en
dat worden er steeds meer. In
Waalwijk is raadslid Yvette
IJpelaar coördinator van het
ombudsteam. De zeer gedreven 65-plusser strijdt al jaren
tegen onrecht; ze draagt
haar medemens een warm
hart toe. Inwoners kunnen
haar dagelijks bellen en
elke derde woensdag van de
maand houdt ze spreekuur.
Samen met Kelly en Frans,
twee andere leden, biedt ze
inwoners een helpende hand
en een luisterend oor. Of het
nu gaat over schulden, pesten of geweldsdelicten, voor
elk probleem wordt naar
een oplossing gezocht. Het
ombudsteam in Waalwijk
bestaat nu iets langer dan
twee jaar, maar Yvette, voorheen voorzitter van vrouwenorganisatie Nos Orgullo, zet zich al langer in voor de samenleving in Waalwijk.
Ze was dolblij met de komst van een
ombudsteam. ‘Daarvoor botste ik vaak
met de fractie,’ vertelt ze. ‘Ik wilde
meer. Niet alleen een controlerende
rol, maar met de poten in de modder staan. Dankzij het ombudsteam
zijn instanties en stakeholders eerder

bereid om met je te praten en mee te
denken.’
Hoe zinvol het ombudsteam is, blijkt
uit het verhaal van Yvette over een
zieke Somalische man die met vier
andere personen in een particuliere
woning woonde, maar meer verzorging
nodig had. Dankzij de inspanningen
van het ombudsteam kon hij naar een

complex voor ouderen.
Een ander verhaal gaat over
een jonge vrouw die een kind
kreeg, maar op een gegeven
moment aangaf dat de zorg
voor haar een probleem
werd. Jeugdzorg greep in
en haalde het kind weg bij
de moeder. Doordat Yvette
haar de afgelopen jaren heeft
bijgestaan, lukte het de
vrouw om haar leven weer op
de rails te krijgen en werd het
gezin weer herenigd.
Het lukt natuurlijk niet altijd
om een oplossing te vinden.
‘Om een conflict te beslechten is het wel van belang dat
er aan beide kanten water bij
de wijn wordt gedaan.’ Een
burenruzie over een scheidingsmuur in de tuin werd
uiteindelijk niet opgelost,
omdat de buurman niet bereid was om mee te werken
aan een oplossing.
Yvette benadrukt nog even
dat een ombudsteam alleen
werkt, als het actief is en
ervoor zorgt dat het een netwerk
heeft. Door haar jarenlange maatschappelijke betrokkenheid en in haar
functie als raadslid heeft Yvette een
groot netwerk opgebouwd. Dat heeft
er in Waalwijk voor gezorgd dat er
adequaat kan worden gereageerd op de
problemen die er spelen in de samenleving.

december 2014
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Stadsvernieuwing
geslaagd...

...nu de
samenleving nog
In de Haagse Schilderswijk leven op 149 hectare grond 33.000 mensen met ongeveer
140 nationaliteiten. Ieder internationaal conflict zorgt voor spanning in de wijk.
Een rondgang door deze arbeiderswijk met Adri Duivesteijn.
Tekst Erwin Buter Beeld De Beeldredaktie

D

e rellen in 2014 vonden
plaats voor ‘haar’ buurtcentrum De Mussen op de
Hoefkade. IS-aanhangers
predikten er de komst van
het kalifaat. De landelijke pers sprong
er bovenop, was hier immers niet – later
bleek ten onrechte – de shariadriehoek?
Marian Zuiderwijk werd er niet warm
of koud van. Vanachter de balie van het
oudste buurtcentrum van de stad wijst
ze naar buiten. ‘Ik stond erbij, dat waren
geen jongens uit de buurt, maar uit het
Laakkwartier en Zoetermeer.’
26 rood
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Marian runt al meer dan 15 jaar vrijwillig
iedere dinsdag de bingo. Ze is een begrip
in de wijk. Net 66 jaar, geboren en getogen
in de Schilderswijk. Ze woonde twee jaar
elders in Den Haag, maar kon er niet aarden. ‘Mij krijgen ze hier nooit meer weg,
ja, tussen zes plankjes.’
Maar toch, het is het niet meer zo als
vroeger, zegt ze. De sociale verbanden zijn
verdwenen: ‘De kaartclub is weg. De club
van oude mannen, de eetgroep. De bingo
is er nog, maar daar had ik vroeger 55 man,
tegenwoordig 25.’ Nu komen hier Marokkaanse mannen bij elkaar ‘om te praten

over het opvoeden van hun kind’. En zijn
er nog meer migrantenclubs. Ze vindt het
best hoor. ‘Het is nog steeds gezellig.’
Marian is nog een van de weinige ‘kaaskoppen’ in de wijk, een minderheid te
midden van ruim 90 procent mensen van
allochtone komaf. ‘Vroeger had je hier veel
aan elkaar, je wist alles en zag elkaar op
straat. Mensen zijn nu toch meer op zichzelf.’ De mensen uit haar portiek (‘Marokkanen, Turken, van alles’) hangen weleens
rond in haar tuintje. Maar dat is, omdat zíj
dat tuintje heeft aangelegd.

reportage
Paupers
Marian kleurt onbedoeld het probleem
in dat PvdA-senator Adri Duivesteijn
eerder die middag ook had omschreven:
hoe zorg je ervoor dat al die mensen van
verschillende afkomst niet langs elkaar
leven, maar met elkaar in contact komen?
Integratie betekent immers ook het gesprek aangaan, van elkaar leren en elkaar
ontmoeten.
Duivesteijn gaat voor op een rondleiding
door de wijk. In de negentiende eeuw was
het een veenpolder vlakbij het centrum,
waar de nieuwe rijken zich zouden gaan
vestigen. Toen die niet kwamen, liet de gemeente de ontwikkeling van het drassige
gebied over aan particulieren. Goedkope
woningen verrezen voor de vele arbeiders
die naar Den Haag waren getrokken. Na
de oorlog was het een verpauperd gebied,
herinnert Duivesteijn zijn jeugd. Hij laat
een foto zien van een huis met ingeslagen
ruiten. ‘Hier woonde ik tegenover. Als
kind vond ik dit een normale wijk, wist ik
veel.’
Met 29 jaar trad hij aan als wethouder
en werd hij verantwoordelijk voor de
opbouw van zijn wijk. Woningen en hele
straten werden opnieuw aangelegd. Een
metamorfose zonder precedent. Tuurlijk,
dingen konden beter, maar in zijn geheel
is de stadsvernieuwing geslaagd, zegt hij
tijdens de rondleiding.
Gescheiden bankjes
Op de hoek van de Paralleleweg en Vaillantlaan laat hij portiekwoningen zien,
die in de jaren tachtig door de Portugese
architect Alvaro Siza werden gebouwd
voor de nieuwe Schilderswijkers met
een islamitische achtergrond: tussen de
voor- en achterkamer waren schuifdeuren,
zodat mannen en vrouwen beiden konden
beschikken over een gelijkwaardige
ruimte. ‘Na de visite gingen de deuren
weer open en was er weer een normale
gezinswoning. Hebben we veel te weinig
gedaan. Nog steeds bouwen we voor
Nederlandse gezinnetjes.’
Verderop toont hij hoe huizenblokken
plaatsmaakten voor nieuwe pleinen, zoals
het Jacob van Campenplein. ‘Hier komen
mensen van verschillende oorsprong
elkaar nog tegen en daarmee zijn de
pleinen het beste geslaagde voorbeeld
van de stadsvernieuwing. Verder zijn
deze groepen zelfvoorzienend. Turken

Een unieke wijk of toch niet?
In Den Haag is 55 procent van de bevolking van allochtone afkomst. In de Schilderswijk
is dat zelfs 92 procent. De wijk telt ongeveer 33.000 inwoners, met 140 verschillende
nationaliteiten. De grootste groepen bestaan uit Turken, Marokkanen en Surinamers.
Voor de wijk is altijd veel aandacht geweest. In 1969 werd een autochtoon gezin weggejaagd, nadat ze aan een documentaire van de KRO had meegewerkt. Buurtbewoners
vonden het maar niks dat ze de vuile was hadden buiten gehangen en namen wraak.
Marian Zuiderwijk van de bingo in buurthuis de Mussen stal vorig jaar de show in een
RTL-documentaire, maar zag daardoor naar eigen zeggen vriendschappen stranden.
Dagblad Trouw kwam onlangs met een hele bijlage over de wijk, nadat een journalist
twee jaar eerder ten onrechte had geschreven over de shariadriehoek. Sommigen verklaren alle aandacht voor deze wijk vanwege de ligging vlakbij het Binnenhof – politici én
media hebben de oversteek zo gemaakt – terwijl de Schilderswijk niet wezenlijk verschilt
van wijken in andere steden. Of zoals Ismet Bingöl van bewonersorganisatie de Paraplu
stelde: waarom noemen ze bij politieberichten wel specifiek de Schilderswijk, maar niet
de wijknaam in bijvoorbeeld Almere?

doen zaken met Turken. Marokkanen met
Marokkanen. Surinamers met Surinamers.’ Zelfs de bankjes op straat zijn gescheiden: hier de Marokkaanse moeders,
daar de Turkse.
Dat werd hem ook duidelijk na een
recent bezoek aan het in de wijk gelegen
Volksbuurtmuseum. ‘Dat museum moest
een ontmoetingsplek voor wijkbewoners
worden, maar het verhuurt vooral zalen.
Alle groepen leven nog naast elkaar.’ Dat
noemt hij het vraagstuk van de samenlevingsopbouw: ‘Iedere internationaal
conflict, of het nu gaat om Syrië of de
Koerden, zorgt direct voor spanning in
de wijk. Hoe we moeten voorkomen dat
mensen tegenover elkaar komen te staan,
hebben we nog niet helder, ook de PvdA
niet.’
Dat mensen voorrang geven aan hun eigen
groep, wordt later die middag tastbaar in
een Turkse snackbar. Een klant die net
binnenstapt en de eigenaar in zijn eigen
taal begroet, wordt direct geholpen. De
anderen die al langer staan te wachten,
moeten wachten. Zij protesteren niet en
even later klinkt alsnog in het Nederlands:
wie kan ik helpen?
Spanningen
Aan de Teniersstraat staat het Stagehuis,
in 2007 opgericht door twee Hagenaars
die wat wilden betekenen voor de wijk.
Inmiddels biedt het stageplekken, maar
ook kookavonden voor bewoners, of

gesprekken tussen vaders en zonen tijdens
de Wijkacademie Opvoeden. Jongerenwerker Yassine Abarkane is de spil in dat
huis. ‘Ik begrijp Adri wel,’ reageert hij. ‘Bij
ons zie je vooral Marokkaanse jongeren
over de vloer komen. De Turkse gemeenschap is meer met zichzelf bezig. Wat wel
goed loopt, is onze vrouwengroep, die is
heel multicultureel.’
Dat de spanningen in de wereld hun
weerslag hebben in de wijk, merkt hij in
zijn dagelijks contact met jongeren en hun
ouders. ‘Het Midden-Oosten, Wilders
en Parijs: mensen willen wat doen, iets
organiseren en dan bedoel ik niet meteen
de gewapende strijd aangaan.’ De manier
om die spanningen te kanaliseren is het
gesprek aangaan, zegt Abarkane. ‘Wij
organiseren daarom bijvoorbeeld bijeenkomsten met ouders over opvoeden, maar
vertellen ze niet hoe ze het moeten doen.
Zij kunnen het beste met elkaar verhalen
delen. Het is opvoeden in spannende
tijden.’
Abarkane is geboren in de Schilderswijk.
Net als vele anderen die we in de wijk
ontmoeten, wil hij er niet weg. Hij vond er
met enige moeite in 2012 een huisje voor
hem en zijn latere vrouw. ‘Wat me zo aanspreekt zijn al die verschillende culturen
die hier met elkaar leven. En op elke hoek
vind je wel een winkel waar je tot laat in
de avond nog terecht kunt. Handig als je
onverwacht bezoek krijgt.’

juni 2015
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achtergrond

Tekst Jan de Roos
Beeld Portretfoto Rika Brok uit collectie Egbert van der Veen, andere foto’s Jan de Roos

M

et Egbert van der Veen
(79), gepensioneerd
omroepjournalist, loop ik
op een mooie dag op de
Zuiderbegraafplaats in Assen, waar Rika
Brok-Troelstra en haar man Klaas, 25 jaar
lang Drents gedeputeerde voor de SDAP,
in 1944 te ruste werden gelegd. Het graf
ligt er mooi bij. ‘Hun leven was werken
voor de gemeenschap’, luidt de inscriptie
op de grafplaat. We zien een man met
zijn paard de akker ploegen, terwijl een
vrouw op de achtergrond zaait. ‘Heel treffend,’ zegt Van der Veen, die het echtpaar
in 2003 fraai portretteerde in de Drentse
Volksalmanak. ‘Klaas was namelijk boer van
oorsprong en zijn vrouw zaaide inderdaad
met hem het socialistische gedachtegoed.’
Veertig jaar lang zette Rika Troelstra,
de jongste zus van Pieter Jelles Troelstra
(medeoprichter van de SDAP), zich met
hart en ziel in voor de socialistische idealen en voor haar partij, de SDAP. Met haar
man was ze actief in Friesland, Nunspeet,
Den Haag, de IJmond en vooral in
Drenthe. Ze maakten onvermoeibaar
propaganda voor het socialisme, droegen
bij aan de culturele verheffing van arbeiders, waren actief in verenigingen, schreven artikelen in de socialistische pers
en bekleedden politieke functies. Geen

De zus van
Troelstra

juni 2015

gemor over het optreden van Vorrink.
Een enkeling vindt de straf te zwaar.
Maar uiteindelijk wordt met 89 stemmen
voor en 3 tegen besloten het royement te
handhaven.

Rika Brok-Troelstra (1867-1944) werd in 1935 door de SDAP
geroyeerd. Was dat terecht? Velen in de Drentse PvdA vinden
dat de partij iets goed te maken heeft. Historicus Jan de
Roos dook in de partijgeschiedenis en ging praten met haar
biograaf, de familie en andere betrokkenen.

wonder dat Rika en Klaas in de partij veel
aanzien genoten.
SOVJET-PROPAGANDA
Begin jaren dertig echter raakt Rika in de
ban van de Sovjet-Unie. Ze leert Russisch
en gaat lezingen houden over de communistische heilstaat. In Nederland wordt de
totalitaire Sovjet-Unie bejubeld door de
CPN, maar verafschuwd door haar eigen
SDAP wegens de meedogenloze onderdrukking die er onder dictator Stalin

Egbert van der Veen bij het graf van Rika Brok-Troelstra en haar man Klaas in Assen.
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Tachtig jaar na dato
ligt het royement van
Rika Brok-Troelstra
nog altijd gevoelig

plaatsvindt. De pers bericht regelmatig
over de gruwelijkheden die er zich voordoen. Sociaaldemocratie en communisme
zijn water en vuur, weet ook de intelligente zuster van Troelstra. In 1934 nodigt
de Vereniging van Vrienden van de SovjetUnie (VVSU), een mantelorganisatie van
de CPN die voor haar propaganda geld
ontvangt uit Moskou, Rika uit om met
een delegatie een bezoek te brengen aan
de Sovjet-Unie. Een gesprek hierover met
partijvoorzitter Koos Vorrink verloopt onaangenaam. Volgens Rika’s jongste dochter Renschje, die erbij aanwezig is, spreekt
Vorrink haar moeder autoritair toe en
biedt hij haar niet eens een stoel aan. De
partijvoorzitter wijst het verzoek af, maar
zou volgens Rika wel hebben gezegd dat
ze lid van de SDAP kon blijven, ook als ze
na terugkomst op VVSU-bijeenkomsten
zou spreken.
Op aandringen van Vorrink publiceert
Het Volk, de partijkrant van de SDAP, kort
na het gesprek een waarschuwing dat
‘met de meeste gestrengheid zal worden
opgetreden’ tegen partijgenoten die zich
laten gebruiken voor communistische
propaganda.

‘Rika heeft nooit de
bedoeling gehad met
haar optreden de
SDAP te schenden’

Rika negeert dit signaal en vertrekt op
16 april 1935 naar de Sovjet-Unie. Het vier
weken durende bezoek omvat excursies
naar fabrieken, scholen, consultatiebureaus, bibliotheken, staatslandbouwbedrijven, musea en kerken. Na terugkeer
doet zij in een reeks lezingen voor de
VVSU, gebundeld in de brochure Het
wonder in de Sowjet-Unie, verslag van haar
indrukken en ervaringen. Het is één
lofzang op het arbeidersparadijs ‘dat
zich ontworsteld heeft aan dat vréselijke
kwaad – het kapitalistische stelsel’. Geen
woord over de systematische onderdrukking. En dat terwijl haar jeugdvriendin
Henriëtte Roland Holst daar na een reis al
in 1927 gewag van had gemaakt.
HARDNEKKIG
Rika wist heel goed wat er in de SovjetUnie speelde, maar volhardde in haar adoratie. Vermoedelijk een karakterkwestie.
‘In haar standpunten was ze vasthoudend,

sterker: hardnekkig,’ aldus haar biograaf
Van der Veen. Haar dochter Renschje
noemt Rika ‘een vrouw met een vasthoudende aard en een one-tracked-mind’.
De CPN buit het optreden van Rika uit.
Het SDAP-bestuur komt tot de conclusie
dat zij zich heeft laten misbruiken voor
‘de communistische propaganda’, zoals
Willem Drees het uitdrukt. Koos Vorrink
spant er zich persoonlijk voor in dat het
royementsartikel in de partijstatuten zo
wordt opgerekt, dat Rika uit de SDAP
kan worden gestoten. Had dat te maken
met het feit dat Rika’s broer Pieter Jelles
Troelstra zich destijds had verzet tegen
de benoeming van Vorrink tot partijvoorzitter? Volgens Rika’s dochter Renschje
wilde Vorrink op deze manier een oude
rekening vereffenen, maar daar is geen
bewijs voor te vinden.
Rika wordt niet gehoord. Ze moet het
besluit uit de krant vernemen en gaat
in beroep bij de Partijraad. Daar is wat

EERHERSTEL?
Tachtig jaar na dato ligt het royement van
Rika Brok-Troelstra nog altijd gevoelig,
vooral in Drenthe. In 2010 vraagt Sicko
Heldoorn, burgemeester van Assen,
om haar ‘rehabilitatie’. Het partijbestuur laat weten dat het royement niet
ongedaan kan worden gemaakt en dat
eerherstel geen goed idee is, omdat zij de
partij destijds schade heeft toegebracht.
Wel worden haar verdiensten erkend
en worden vraagtekens gezet bij het
optreden van Vorrink. Rika’s kleindochter Lottie Heyligers: ‘Mijn oma is groot
onrecht aangedaan. Vorrink heeft haar
slecht behandeld, dat had ze niet verdiend.
Mijn moeder zei altijd dat oma aan een
gebroken hart is overleden, als gevolg
van het royement. Ze zag alleen de goede
kanten van de Sovjet-Unie, dat klopt. Maar
ze heeft nooit de bedoeling gehad met
haar optreden de SDAP te schenden.’ De
kleindochter ziet wel in dat het royement
niet terug te draaien is. ‘Maar het zou wel
heel mooi zijn als de PvdA de verdiensten
van Rika en Klaas eens onder de aandacht
zou brengen, bijvoorbeeld op een congres.’ In Assen worden inmiddels plannen
gesmeed om Rika en haar man binnenkort
in het zonnetje te zetten. Initiatiefnemers
Dineke Mellink en Ans Groenendaal: ‘Er is
zo veel gedoe en negatiefs in de partij, wij
dachten: laten we eens iets positiefs doen.
Het feit dat Rika midden jaren dertig uit
de SDAP is gezet, betekent niet dat zij
niets voor het democratisch socialisme
heeft betekend. Die verdiensten zouden
wij willen belichten.’
Een uitgebreide versie van dit artikel is te
vinden op: pvda.nl/vereniging
juni 2015
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in memoriam

uitgesproken

Geboren opposant
Onverwacht overleed op 20 januari Wouter Koning. Voor de PvdA was hij
Provinciaal Statenlid en lid van het gewestbestuur in Utrecht. Daarnaast
was hij congresafgevaardigde en actief in diverse werkgroepen.
Tekst Maarten van Rossem

E

r zijn mensen die hun
leven lang rustig met
de stroom meedrijven.
Er zijn ook mensen die
handig gebruikmaken van stroomversnellingen om hun medemensen
voor te blijven. Er is ten slotte ook
een heel klein groepje mensen dat
zijn leven lang met kracht en overtuiging tegen de stroom in peddelt.
Die mensen weten zeker dat zelfs
de eenvoudigste logica duidelijk
maakt dat de waarheid stroomopwaarts moet worden gevonden.
Tot die laatste kleine groep hoorde
Wouter Koning. Hij wist zeker dat
het anders moest en kon. Wouter
was lid van het Utrechts Studenten
Corps (USC) en dat gold ook voor
mij, zij het dat ik van een latere
lichting was. Dat Wouter lid was
van deze door ongereflecteerd
conservatisme bezielde vereniging,
zal velen in de loop van zijn bepaald
linksige leven hebben verbaasd.
Maar ook als USC-lid was hij de geboren opposant. De eerste
keer dat ik hem in volle glorie aan het werk zag, was tijdens een
opgewonden plenaire vergadering van de corpsleden. Wouter
pleitte daar voor een verstandige hervorming en als er iets was
dat corpsleden niet wensten dan waren het verstandige hervormingen. Wouter werd voortdurend luidruchtig in de rede gevallen en ten slotte riep iemand: ‘Koning houdt toch je bek dicht, je
bent hier volkomen uitgekotst.’ Daar trok hij zich niets van aan,
hij was ook niet bang voor de soms onaangename gevolgen van
oppositioneel gedrag in het USC. Wouter had de moed van zijn
overtuigingen en zo is het zijn hele leven gebleven. Kort daarna
werd Wouter hoofdredacteur van de Vox Studiosorum, het krantje
van het USC en de UVSV. Ook daar voerde hij een oppositioneel
beleid - hij zou immers niet anders hebben gekund. Als traag en
moeizaam schrijvende redacteur van de Vox was ik vooral onder
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de indruk van Wouters vermogen
om op het laatst denkbare moment
nog even een scherp gesteld en
logisch, geheel verantwoord stukje
te schrijven. Zo zag ik hem eens
een stukje schrijven staande tegen
de deur van de drukkerij in de
Jeruzalemsteeg. Wouter rondde
zijn oppositionele carrière in het
USC af met het hoofdredacteurschap van de jaarlijkse Almanak.
Van alle zaken waarvoor hij zich
heeft ingespannen en zich heeft
laten uitschelden, zal in terugblik
elk verstandig mens zeggen: hoe
is het mogelijk dat niet iedereen
het daar direct mee eens was.
Wouters werkzaamheden in de
studentenbeweging en de PvdAmotiefabriek heb ik niet op de
voet gevolgd. Ik ben er van overtuigd dat zijn analytisch vermogen
en oppositiedrang daar geen haar
minder waren, maar de studentenbeweging was mijn inziens voor
90 procent overbodige flauwekul en er zijn maar weinig dingen
erger dan vergaderen met de PvdA. Dat Wouter daar zo veel
energie in heeft gestoken is een wonder. De laatste jaren zag ik
Wouter regelmatig, omdat wij beiden lid waren van een door
James van Lidth de Jeude geïnitieerd praatgezelschap voor oude
mannen. Daar werden en worden allerlei onderwerpen besproken, soms zonderling, soms zeer voor de hand liggend. Wouter
was in de discussies onveranderlijk zeer luidruchtig aanwezig,
vaak omdat hij onbedaarlijk moest lachen om domme opmerkingen. Spraken we over de PvdA, dan was steeds het hoogtepunt
van de discussie dat Wouter meedeelde dat het nu genoeg was
geweest en dat hij op de SP zou stemmen. Ik heb hem verschillende malen gevraagd of hij dat ook daadwerkelijk had gedaan,
maar dat was natuurlijk niet het geval. Hij was een trouwe sociaaldemocraat en een ware verzetsheld.
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Colofon

I

Tekst Marthe Colstee

n Relus ter Beek - Een handelsreiziger in de politiek, schetst Lukas
Koops een biografisch portret van
oud-minister van Defensie en voormalig commissaris van de koningin
in Drenthe, Relus ter Beek. Lukas Koops
leerde Relus kennen, toen Lukas lid was
van de Provinciale Staten van Drenthe voor
GroenLinks. Het boek is tot stand gekomen op basis van schriftelijke bronnen en
gesprekken met mensen die hem privé en
als politicus kenden.
Relus ter Beek (1944-2008) geboren in
Coevorden, groeide op in een ‘rood’ gezin
in de arbeiderswijk Tuindorp. Dat Relus
al vroeg met politiek bezig is, blijkt als hij
met een groepje jongeren in 1960 een bord
met een anti-militaristische tekst bij het
borstbeeld van generaal van Heutsz plaatst.
Die actie leverde hem een boete van vijftig
gulden op.
Voor zijn studie Politieke Wetenschappen
vertrekt Relus naar Amsterdam, waar hij al
snel politiek actief wordt. In 1968 wordt hij
voorzitter van de PvdA-jongerenorganisatie.
Met zijn studie Politieke Wetenschappen
komt hij niet verder dan het kandidaatsexamen; hij gaat volledig op in de politiek. Op
27-jarige leeftijd is hij het jongste Tweede
Kamerlid. Jan Pronk zegt in het boek dat
Relus al op jonge leeftijd gezegend was met
een uitermate scherp politiek instinct, ‘dat
had hij van nature’.
Vanaf november 1989 tot augustus 1994
is Relus minister van Defensie in het derde
kabinet-Lubbers. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt de Nederlandse krijgsmacht
ingekrompen en geprofessionaliseerd en
wordt de dienstplicht opgeschort.
Ook besluit hij tot uitzending van

WIN

Wouter Koning (1942 - 2015)

Markante
politicus

Nederlandse militairen in VN-verband naar
Bosnië. De daarop volgende gebeurtenissen
in Srebrenica maken diepe indruk op hem,
hoewel hij op dat moment geen minister
meer was. Relus zegt daar over; ‘Wat er is
gebeurd in Screbrenica, valt de Nederlandse
militairen niet aan te rekenen. Dat is de verantwoordelijkheid van alle politici die hen
hebben uitgezonden. Onder die verantwoordelijken reken ik heel nadrukkelijk, misschien
wel op de eerste plaats, mijzelf.’ Relus is
altijd blijven worstelen met de gebeurtenissen in Srebrenica.
Vanaf 1 januari 1995 tot zijn overlijden in
2008 is Relus commissaris van de koningin
in Drenthe. Als groot sportliefhebber maakt
hij zich met succes sterk voor de komst van
de Ronde van Spanje - de Vuelta - naar
Drenthe.
In de zomer van 2008 wordt Relus ziek, de
kanker die hij in 1999 heeft overwonnen is
terug. Na een kort ziekbed overlijdt hij op 29
september 2008 in zijn woning in Assen.
Een handelsreiziger in de politiek biedt een
rijke blik in het leven van Relus ter Beek en
laat goed zien wie hij nu eigenlijk was: de
meest markante politicus die Drenthe heeft
voorgebracht.
Relus ter Beek, een handelsreiziger in
de politiek (1944-2008), Lukas Koops.
Uitgever: Koninklijke van Gorcum, € 22,50.
ISBN: 9789023249719

Rood mag vijf exemplaren verloten van ‘Relus ter Beek - Een handels
reiziger in de politiek (1944-2008)’. Stuur om kans te maken uiterlijk
maandag 13 juli een mail naar rood@pvda.nl o.v.v. Relus ter Beek of stuur
een kaartje naar Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.
De winnaars ontvangen het boek per post in de week van 13 juli.
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Strijden tegen tweedeling en ongelijkheid

D

e sociaaldemocratie is opge
richt om de volkswijsheid
‘Wie voor een dubbeltje
geboren is, kan nooit een
kwartje worden’, te logenstraffen. De
afgelopen decennia zijn er door onze
inspanningen spectaculaire resultaten
geboekt. Wie kent niet de voorbeelden
van een kind dat dankzij zijn eigen inzet
en door de kansen die het kreeg, het arme
milieu van zijn ouders ontvluchtte en zijn
dromen en ambities kon waarmaken.
Ons ideaal.
Maar dat ideaal van een samenleving,
waarin mensen uit alle sociale milieus
in staat zijn de grenzen te doorbreken
en zich met elkaar verbonden voelen,
staat onder druk. De verbondenheid
lijkt te eroderen. Er dreigt een hardnekkige scheiding te ontstaan tussen een
kansarme onderlaag en een bovenlaag
met alle mogelijkheden. Die scheiding is
voelbaar. Steeds meer ouders verliezen de
hoop dat hun kinderen het beter krijgen
dan zij. Dat gevoel slaat het optimisme uit
het leven, uit de samenleving.
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Sociaaldemocraten mogen zich hier nooit
bij neerleggen. Verheffing en verbinding
zijn immers onze kernopdrachten. En dus
blijven we strijden.
Onze strijd gaat over een samenleving,
een economie, waarin het vanzelfspre
kend is dat er voor iedereen een plek is.
We moeten de dreiging van baanloze
groei of tweedeling op de arbeidsmarkt
afwenden en kiezen voor een samenleving
waarin iedereen tot zijn recht kan komen
en er aan iedereen recht wordt gedaan.
Dat vraagt om keuzes en om strijd.
Voor een opleving van onze maakindustrie bijvoorbeeld. Omdat die een duurzame
pijler kan zijn onder onze welvaart. En
omdat de maakindustrie bijdraagt aan een
genereuze economie die kansen geeft aan
iedereen. In de machinefabriek in Emmen
bedenken en tekenen universitaire- en
hbo-ingenieurs de concepten, verdelen de
voormannen het werk en lassen en frezen
de jongens met een mbo-2 opleiding de
constructies. Ouderen leren de jongeren
het vak en brengen ze naar een hoger
niveau. De jongen met een arbeidshandi-

cap vindt zijn plek in de logistieke afdeling. Het is geen romantiek van de jaren
50, maar de realiteit van de 21ste eeuw.
We hebben er veel meer van nodig.
Nederland moet het vakmanschap en
haar maakindustrie koesteren en uitbouwen. Voor een sterkere economie en een
completere arbeidsmarkt. We moeten de
strijd aanbinden tegen tweedeling, werken
aan nieuwe vormen van verbinding en
bouwen aan een toekomst voor onze
kinderen. Dat is het verhaal van de Partij
van de Arbeid. Het verhaal van verheffing
en emancipatie, van kansen bieden, het is
ons verhaal.
Diederik Samsom
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