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De rode loper is bedoeld voor PvdA’ers die normaal gesproken achter de 
schermen werken. Deze keer wordt hij uitgerold voor Kenny Kontzen, 
voorzitter van de Jonge Socialisten Parkstad,  stuwende kracht achter de 
Thijs Wöltgens Leergang en de nieuwe consulent voor de regio Limburg.

De JS Parkstad en de PvdA in het 
zuidoosten van Limburg leiden sinds 
kort jongeren met politieke ambities op. 
Met deze Thijs Wöltgens Leergang wil 
de twintigjarige Kenny Kontzen de kloof 
tussen theorie en praktijk doorbreken.

 H
ij is trots dat de familie van de 
vorig jaar overleden partijcoryfee 
Wöltgens haar fi at gaf aan de naam 
van de leergang. De eerste editie 

omvatte vijf avonden in Heerlen. ‘Han Noten 
deed het super!’ twitterde Kenny diep in de 
nacht toen de PvdA-fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer eind mei een cursus sociaal-
democratie voor beginners aan een twintigtal 
jongeren gegeven had.
De naweeën van Fortuyn deden Kontzen rond 
zijn vijftiende aankloppen bij de PvdA in zijn 
geboorteplaats Kerkrade. Typerend voor zijn 
karakter is de manier waarop hij voorzitter 
werd van de JS Parkstad. ‘Bij gebrek aan een 
lokale JS-afdeling werd mij destijds aange-
raden de trein naar Maastricht te nemen.’ 
Dan maar zelf een lokale afdeling uit de 
grond stampen, was zijn reactie. Inmiddels 
is Kontzen al vier jaar voorzitter van de JS 
Parkstad, een afdeling die onlangs door het 
JS-bestuur als een van de meest creatieve van 
het land werd bestempeld.
Hij is een warm pleitbezorger van de ‘basic’ 
aanpak. Als voorbeeld noemt hij het idee van 
deelnemers aan de Thijs Wöltgens Leergang 
om met Ronald Plasterk en een camera de 
straat op te gaan. ‘Mensen konden met hem 
op de foto en dan maakten wij daar een 
digitale fl yer van die naar familie en vrienden 
gestuurd kon worden.’
Eerder dit jaar was hij een van de initiatief-
nemers achter de projectgroep JS Noord-

Limburg, die de lokale afdelingen van de 
PvdA Limburg helpt met het opzetten van 
een eigen jongerenafdeling. ‘We zijn toch 
idealisten?’ antwoordt Kenny op de vraag 
wat hij geestverwanten graag meegeeft. 
‘Ik zie te veel realisten om me heen. We 
moeten weer idealen gaan uitdragen. Met 
z’n allen, hè, van de leden tot de bewinds-
personen.’

Tekst Jurjen Fedde Wiersma   
Foto Tessa Posthuma de Boer de rode loper

‘We zijn toch
 idealisten?’
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Het zijn roerige weken en maanden geweest. De conclusies 
van de brief van de werkgroep Dijksma waren stevig. Ik 
neem alle opmerkingen zeer serieus en ga er met u samen 
keihard tegen aan. Maar wat ik nog meer ter harte neem, 
zijn al die hartenkreten van partijgenoten die mij de afge-
lopen dagen en weken gezegd en geschreven hebben. Die 
zeiden: ‘Hou op met zelfkastijding! We hebben zo’n goede 
boodschap, vertel dat nou eens!’ En, ‘Wees trots op je 
 successen, en zeg ze voort!’
Dat doe ik zelf dagelijks, hoe moeilijk het soms ook is om 
tegen de stroom van kritiek in te roeien. Maar weet u wat 
ik dan zeg? Weet u wat ik zeg tegen al die mensen die mij 
vragen wat de PvdA nog doet voor de gewone man en 
voor Nederland? Ik vertel ons verhaal van kleine en grote 
 successen. 
Dat moet u ook doen. Laat zien welk Nederland we zouden 
hebben zonder de Partij van de Arbeid. Laat zien waarom 
wij wel verantwoordelijkheid nemen. Vertel wat de PvdA alle-
maal voor elkaar gebokst heeft! Vertel dat wíj het waren die 
in dit kabinet de uitkeringen op peil hielden, om de effecten 
van de crisis op het leven van hele gewone mensen zo klein 
mogelijk te houden. Vertel dat wij het waren die miljoenen 
uittrokken voor de schuldhulpverlening, om mensen die de 
eindjes juist nú niet meer aan elkaar kunnen knopen uit de 

brand te helpen. Vertel dat wij het waren die de nationale 
hypotheekgarantie verhoogden, zodat ook beginners op de 
woningmarkt een huis kunnen kopen.  Zeg dat wij het waren 
die zorgden voor nóg meer aandacht voor schoolverlaters 
zonder diploma, omdat we geen generatie van kansloze 
jongeren willen. Zeg dat wij ervoor zorgden dat de spaar-
tegoeden van alle Nederlanders tot 100.000 euro gegaran-
deerd zijn, terwijl in andere landen duizenden mensen naar 
een verdampte spaarrekening zitten te kijken. Zeg dat wij 
het waren die voor deeltijd WW zorgden waardoor tiendui-
zenden Nederlanders aan het werk blijven. En zeg met mij 
dat wij het waren die ervoor zorgden dat er niet bezuinigd 
is op ontwikkelingssamenwerking, omdat we in tijden dat 
we het hier even minder hebben níet mogen bezuinigen op 
hulp aan mensen die het nog nooit zo hebben gehad als wij. 
Laten we nou eens de nadruk leggen op wat wel gedaan is. 
En op datgene wat we gaan doen!
Want niet alleen in het kabinet hebben we het verschil 
gemaakt: ook op het partijbureau, ook in de provincies, in 
gemeenteraden en afdelingen waar onze mensen zitten. 
Ik daag u uit om uw drie grootste successen om een rijtje te 
zetten! En daarmee aan de slag!

 Lilianne Ploumen
voorzitter@pvda.nl, www.lilianneploumen.pvda.nl

Successen

 4 BRIEVEN
 Met een cartoon van Peter Pontiac

 5 DISCUSSIE
 Reacties op de stelling: Met welke 

speerpunten moet de PvdA de 
gemeenteraadsverkiezingen in gaan?

 6 INTERVIEW 
 Carolien Gehrels: ‘Sociaaldemocratie 

en sport is een uitstekende 
combinatie’

 9 VIJF VRAGEN AAN 
 Marjo van Dijken, woordvoerder 

Sport, chronisch zieken en 
gehandicapten

van de voorzitter

10 22 269

inhoud

10 PLATFORM
 De Olympische Spelen in 2028 

in Nederland?

12 ACTUEEL
 Waar is onze strijdbaarheid?

14 LEDEN AAN HET WOORD
 Sportverenigingen 

18 ACHTERGROND
 De opkomst & de teloorgang 

van de Nederlandsche 
Arbeiders Sportbond

20 ACTUEEL
 Jet Bussemaker over de kracht

van sport

22 OPINIE
 Marcel Duyvestijn over zijn liefde 

voor de partij. Gerard van Wilgen 
over Barack Obama & de PvdA

24 PROFIEL
 Mohamed Mohandis over de 

partijbureaucratie

26 ROOD IN DE REGIO
 Lokale sportinitiatieven

wij het waren die de natio
den, zodat ook beginners 
nen kopen.  Zeg dat wij he
aandacht voor schoolverl
geen generatie van kanslo
 ervoor zorgden dat de sp
ders tot 100.000 euro geg
landen duizenden mense
ng zitten te kijken. Zeg da
WW zorgden waardoor tie

het werk blijven. En zeg me
r zorgden dat er niet bezu

werking, omdat we in tijden
bben níet mogen bezuinig
og nooit zo hebben gehad
uk leggen op wat wel geda
 doen!
net hebben we het verschi

bureau, ook in de provincie
en waar onze mensen zitt
ootste successen om een 
slag!

Lilianne Plo
nl, www.lilianneploumen.

26
 

augustus 2009 ROOD  3

nale 
op de 

et waren
aters 
oze
paar-
garan-
en naar 
at wij 
endui-
et mij
inigd 
n dat
gen op 
d als wij.
aan is. 

il
es, in 
ten. 
rijtje te 

oumen
.pvda.nl

ROOD IN DE REGIO
Lokale sportinitiatieven

Rood 04-2009.indd   3 17-07-2009   13:01:15



4  ROOD  augustus 2009

Heeft u Rood iets te melden?
Stuur uw brief naar: Partij van de Arbeid, Redactie Rood, postbus 1310,

1000 BH Amsterdam of mail naar: rood@pvda.nl. 

(De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.)

Cartoon Peter Pontiac

brieven

gaat betalen, wordt inkomensafhankelijk. Daarbij 
wordt door de meeste corporaties die met HoM 
experimenteren, juist voor de laagste inkomens 
een lagere huurquote gehanteerd dan in het kader 
van de huurtoeslag! Het bezwaar dat de midden-
inkomens een deel van de rekening betalen is wel 
juist, maar daar gaat John van de Pauw niet op in. 
Het experiment HoM zal uit moeten wijzen wie 
de rekening van deze anti-segregatie maatregel 
(want dat is HoM namelijk ook) betaalt. Het zou 
best wel een zo kunnen zijn dat de kortingen niet 
opwegen tegen de opbrengsten uit (voor een 
deel) hogere contracthuren. 
Verder kun je je ten principale afvragen of corpo-
raties aan individuele inkomenspolitiek moeten 
doen. Beschikken zij wel over het instrumenta-
rium om dat adequaat uit te voeren? HoM is dan 
ook niet dé oplossing om de woningmarkt weer 
vlot te trekken. Het voorkomt en bestrijdt een 
beetje het scheef wonen. 
Een stelling dat de laagste inkomensgroep het 
kind van de rekening is van HoM, is niet vol te 
houden. De keuzevrijheid voor deze groep wordt 
sterk vergroot. Bij de korting wordt uitgegaan 
van een lagere huurquote dan bij de huurtoeslag. 
Zij kunnen zo zij dat willen een beter product 
afnemen voor eenzelfde prijs of zelfs lagere prijs. 
Pas als hun inkomen substantieel gaat stijgen zal 
hun korting lager worden. Maar dat ziet er aardig 
rechtvaardig uit. Het zou de PvdA sieren om dat 
ook bij de ‘koopsubsidie’ of ‘leensubsidie’ de 
komende jaren te realiseren.

Henk Schouwenaars,
gemeenteraadslid (PvdA) in Moerdijk

Waar is ‘de lach’?
De lach, o zo belangrijk in het dagelijks leven, is 
ook in het politieke discours hard nodig, zeker 
in zwaardere tijden. Het is spijtig om te zien dat 
deze veelal ontbreekt bij politieke kopstukken van 
de PvdA. Na de desastreus verlopen verkiezingen 
voor het Europese parlement is het niet alleen 
noodzakelijk om heel diep na te denken over de 
juiste (Europese) koers, maar het is vooral wen-
selijk om het plezier, de passie en het positieve 
gevoel te hervinden.
Wat helpt is een positieve kijk op politiek, een 
positieve kijk op Europa. Positief. De lach. Graag 
zie ik ’m wat vaker verschijnen op het gezicht van 
PvdA’ers, zeker bij prominente PvdA-politici; zij 
zijn het immers die de partij grotendeels gezicht 
geven.

Victor van Kleef

The day after
Toch maar weer eens met de nodige tegenzin PvdA gestemd. Waarom zou je op een partij stem-
men die korter door de bocht kan gaan dan een JSF? De ene keer mag je wel over een Europees 
verdrag een oordeel geven en een volgende keer is de mening van het volk over wat inhoudelijk 
gezien vrijwel hetzelfde verhaal is, niet gewenst. Democratie is goed zolang het instemmen en 
geen tegenstemmen betreft. Toch maar Pvda gestemd, alleen al omdat een Europees tegengeluid 
tegen angst als drijfveer nodig blijft. En omdat de PvdA progressief is, althans in naam. Want daar 
schort het bij de PvdA aan, in feite is het een conservatieve partij, er is een te sterke behoudende 
stroming binnen de PvdA. Lekker 1 mei vieren, wat geen jongere meer wat zegt, de internationale 
zingen, voelt als de jaren vijftig, of is het dertig? Ministers in een kabinet zetten, die ergens nog 
met hun gedachtegoed in de eind van hun studententijd zijn blijven hangen. Programmaschrijvers 
inzetten die ijzig vasthouden aan vervlogen bevroren idealen. Lekker schelden op neoliberaal, 
voelt fantastisch. Maar als je deze kreet ziet als een liberale markt die geld genereert om sociale 
plannen mee te fi nancieren, dan wordt het wat anders. Kortom, laten we al dat ouderwetse eens 
oplossen in tomatensoep, en echt progressief worden, vooruitstrevend. Bijvoorbeeld door con-
gressen uit duffe zalen te halen en naar de cyberspace te verplaatsen. Iedereen gewoon achter 
haar of zijn pc, online discussiëren en stemmen over voorstellen, dat geeft nog eens een echte 
band met de achterban. Met behulp van een paar nerds en wat techniek kunnen dan in kleine 
zaaltjes de steeds kleiner worden groep offl iners ook meedoen.

Daniel Veenhuijsen, Deventer

Huur op Maat
Ik wil het misverstand uit de wereld helpen dat 
door John van der Pauw in het meinummer van 
Rood de wereld in dreigt te worden geholpen. 
Als er namelijk één groep in de maatschappij is 
die profi jt heeft of kan hebben van HuurOpMaat 
(HoM), dan is het de huurder met de smalle 
beurs. Door HoM kan deze groep huurders 

aan woningen komen, die binnen het reguliere 
systeem niet bereikbaar voor hen zijn. Deze 
huurders krijgen korting en komen in aanmer-
king voor huurtoeslag. HoM heeft juist een heel 
sterk Robin Hood karakter. De vraaghuur wordt 
over de gehele breedte hoger. Dat klopt. Maar 
de contracthuur, de huur die de huurder zelf 
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U  Kijk voor meer reacties op www.pvda.nl > discussie

‘Het zijn gemeenteraadsverkiezingen, vermijd dus landelijke issues. Laat 
zien wat de PvdA wil en kan op gemeentelijk niveau, met als leidraad de 
sociaaldemocratische grondbeginselen. Laat zien wat er de afgelopen jaren 
op gemeentelijk niveau is gepresteerd. En maak een speerpunt van de 
verborgen armoede. Veel ondernemers in dorpen en in wijken krijgen het 
moeilijk. Maar zij hebben geen keus, ze moeten wel doorgaan, zeker de 
50-plussers. Ze nemen vaak genoegen met een minimum inkomen. En als 
je als ondernemer bijvoorbeeld geen aanspraak maakt op kwijtschelding 
van gemeentelijke belasting, is er sprake van verborgen armoede. Nog 
steeds wordt het MKB gezien als de melkkoe voor de lagere overheden. 
Veel beter zou het zijn als zij de smeerolie zouden leveren om deze banen-
motor van de economie draaiende te houden.’

Samenstelling Jurjen Fedde Wiersma   Foto’s De Beeldredaktie

‘De PvdA bindt’
Brigitte Buis (Monnickendam) is ondernemer

Op www.pvda.nl reageerden bezoekers op de 
vraag: Met welke speerpunten moet de PvdA 
de gemeenteraadsverkiezingen in gaan?

‘De PvdA moet duidelijk maken, dat je niet op een partij moet 
stemmen die je angst voor de toekomst bevestigt, maar op een partij 
die het lef heeft deze angsten onder ogen te zien en met oplossingen 
komt. We moeten de mensen weer hoop geven en inzetten om 
dromen te realiseren, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 
Bijvoorbeeld als bewoners hun leefomgeving  willen verfraaien, 
moeten ze met een duidelijk plan komen waarin de voordelen 
ten opzichte van de huidige situatie omschreven worden. Van de 
gemeente mogen ze dan deskundige begeleiding, ondersteuning en 
fi nanciering verwachten. Van beide partijen wordt verwacht dat ze 
creatief met problemen omgaan en naar het hoogst haalbare streven.’

John Prins (Utrecht) is fotograaf 

‘Streven naar het hoogst haalbare’

‘Wat mij betreft is de nieuwe prioriteit de volgende: De PvdA is de enige 
partij die de samenleving kan binden ongeacht nationaliteit, leeftijd en 
seksuele voorkeur. Ik begrijp echter dat op deze manier dit thema nog te 
abstract en te afstandelijk is geformuleerd, het moet dichter bij de mensen 
geformuleerd worden. Het gaat namelijk om mij, mijn gezinsleden, en 
om de mensen naast wie ik woon en de mensen met wie ik werk. Het gaat 
erom hoe wij met onze tegengestelde belangen om gaan, hoe wij beslissen 
als we anders over zaken denken en welke regels we met elkaar willen heb-
ben en willen naleven. Kortom: de PvdA bindt, dat moet de prioriteit zijn.’

Rob Bernink (Nijmegen) is zelfstandige

PvdA discussie

‘Bestrijd verborgen armoede’
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interview

 Z
e houdt van steden, de Amsterdamse 
wethouder Carolien Gehrels (1967). 
Het is de ideale gemeenschap, vindt 
ze. ‘Anoniem, maar tegelijkertijd ook 

vertrouwd. Het fascineert me, de diversiteit aan 
mensen, de dynamiek, de stad is één spannende 
manier van samenleven,’ zegt Gehrels op een 
terras aan het Sarphatipark, dat is vernoemd 
naar de Amsterdamse arts die na zijn overlijden 
in 1866 werd geroemd als een ‘geniale, volhar-
denden bevorderaar van volksgeluk en volkswel-
vaart’. Zelf groeide Gehrels op in Dronten, als 
kind van polderpioniers, zoals de eerste bewo-
ners van Flevoland werden genoemd. Ze stu-
deerde in Groningen en vertrok na haar studie 
naar Amsterdam, waar ze sinds 2006 wethouder 
Cultuur, Sport, Deelnemingen en Bedrijven is. 
‘De portefeuille past bij me. Mijn hart ligt bij 
cultuur en sport, maar ik heb ook een zakelijke 
kant in me. Die komt aan bod met Bedrijven en 
Deelnemingen. Mijn werk beweegt zich tussen 
de verkoop van Nuon en het binnenhalen van de 
Giro d’Italia, een mooie balans.’
Gehrels is ambitieus en niet bang uitgevallen. In 
juni van dit jaar gooide ze de knuppel in de kun-
stensector met haar pleidooi voor meer betrok-
kenheid van de overheid bij de kunst. Haar plan 
voor een nieuw systeem om subsidies toe te 
wijzen, waarbij de gemeenteraad duidelijker 
maatschappelijke eisen mag stellen, kwam haar 
op scherpe kritiek te staan (zie kader). Gehrels: 
‘Mijn streven is gericht op een herkenbaar kunst- 
en cultuurbeleid, gestoeld op vier uitgangspun-
ten: wereldklasse, talentontwikkeling, laborato-

rium en prachtstad. Topkunst is belangrijk, maar 
ik vind het ook belangrijk dat kinderen van de  
basisschool de kans krijgen naar musea te gaan. 
De kunst is van alle Amsterdammers, dus ook 
van politici.’ 
Ze trekt de parallel met de sport. ‘Olympische 
medailles zijn ontzettend belangrijk voor de 
sport. Maar sport is er net als kunst voor alle 
Amsterdammers en zeker voor de jeugd. 
Dus investeren we ook in trapveldjes, in pro-
gramma’s om sport te stimuleren op scholen 
en in sportverenigingen. Ik ben trots dat we dit 
voorjaar zijn uitgeroepen tot Topsportgemeente 
van het jaar, maar net zo trots dat jaarlijks zo’n 
twaalfduizend leerlingen meedoen aan sport-
stimuleringsprogramma’s op scholen en dat in 
Amsterdam 87 procent van de scholen nog een 
vakleerkracht gymnastiek heeft. Sport is gezond, 
maar verbindt ook mensen met elkaar en daagt 
ze uit. Als PvdA-wethouder zie ik het als mijn 
taak om al die verschillende kanten van de sport  
te stimuleren. “Alle Amsterdammers een leven 
lang actief” is niet voor niets de belangrijkste 
doelstelling uit mijn Sportplan 2009-2012.’

Hoe actief bent u zelf? ‘Ik heb vroeger gekorf-
bald, bij ASDV in Dronten. Ik mocht een paar 
keer met mijn oudere broer mee naar de club 
en dan ga je vanzelf meedoen. Voetballen 
deed ik ook veel, met mijn broers en mijn 
buurjongens. We woonden vlakbij de Hogere 
Landbouwschool, waarvan mijn vader adjunct-
directeur was, en die had prachtige sportvelden, 
waar we na school volop gebruik van konden 

Sport wordt een belangrijk thema voor de PvdA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Wethouder Carolien Gehrels houdt zich in Amsterdam onder meer bezig met cultuur en 

sport. ‘Ik zie het als mijn taak om alle verschillende kanten van de sport te stimuleren.’

De wedstrijd van 
Carolien Gehrels 

maken. Laatst nog heb ik, als enige vrouw, mee-
gedaan, met een voetbalwedstrijd tussen de wet-
houders van de vier grote gemeenten en Tweede 
Kamerleden. Ik was linksbuiten. We hebben onte-
recht verloren. Fietsen, ook dat heb ik mijn hele 
jeugd gedaan, elke dag van Dronten naar mijn 
school in Kampen, zeventien kilometer heen en 
zeventien kilometer terug. En zondagavond was er 
altijd Studio Sport, tussen mijn zesde en mijn acht-
tiende heb ik geen uitzending gemist.’

Het gezin Gehrels behoorde tot de eerste inwo-
ners van Dronten. Hoe is het om in een nog 
vrijwel lege polder op te groeien? ‘Ik vond het 
heerlijk, overal en altijd kon je sporten en buiten 
spelen. Uitgaan was er daarentegen nauwelijks 
bij en voor mijn achttiende jaar had ik geen 
monument gezien. Wel was er een fantastische 
bibliotheek, waar ik elke week met mijn moeder 
heen ging. Er werd thuis veel gelezen. Muziekles 
hoorde eveneens bij de opvoeding. Ik heb piano en 
dwarsfl uit gespeeld, helaas zonder al te veel suc-
ces, mijn broers zijn een stuk beter dan ik. Ik kom 
uit een AR-nest, zoals meer PvdA-politici. Verbaal 
ingestelde mensen met een voorliefde voor politiek 
en debat. Bij ons thuis kwamen AR-prominenten 
als Piet Bukman, Barend Biesheuvel en Jan de 
Koning regelmatig over de vloer, maar ook de 
Zuid-Afrikaanse dominee Allan Boesak dronk na 
een preek koffi e bij ons. Hoewel we  gereformeerd 
waren, was het niet dogmatisch, eerder oecume-
nisch. In het jonge Dronten was één kerk voor alle 
gezindten. Mijn vader had het altijd met enige trots 
“over mijn katholieke vrienden”.’
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Was u al op jonge leeftijd politiek actief? ‘Nee, 
dat is pas later gekomen. Tijdens mijn studie 
Nederlands in Groningen was ik wel actief in 
talloze besturen, maar dat ging buiten de poli-
tiek om. Die interesse ontwaakte pas toen ik 
in de werkgroep stedelijke ontwikkeling van de 
Amsterdamse PvdA zat. Daar leerde ik allerlei 
aspecten van de stad kennen, zoals verkeer 
en vervoer, ruimtelijke ordening en volkshuis-
vesting, waar ik voorheen weinig kaas van had 
gegeten. Echt ontzettend boeiend en leuk was 
dat. Daar ook zag ik dat de PvdA zo veel voor 
de stad betekende en ook zo veel te bieden had. 
Toch duurde het nog een paar jaar voordat ik 
echt lid werd. Na het debat tussen Ad Melkert 
en Fortuyn heb ik me aangemeld, om precies te 
zijn op 7 maart 2002. Ik vond het onterecht dat 
de partij zo afgerekend werd op een ongelukkig 
verlopen debat. De PvdA staat voor mij voor de 
combinatie van sterk en sociaal. In deze samen-
leving moet je het echt met z’n allen doen, en 
tegelijkertijd moet ieder individu geprikkeld wor-
den het beste uit zichzelf te halen, uitgedaagd 
worden. Het verschil met D66 is dat zij staan 
voor het individu, wij voor verbinden en uitda-
gen, voor rechtvaardigheid en solidariteit.’

U werkte bij Berenschot, een organisatie- en 
adviesbureau. Viel de overstap van het bedrijfs-
leven naar de politiek u zwaar? ‘Nee, ik heb me 
altijd aangetrokken gevoeld door de combinatie 
openbaar bestuur en politiek. Het dynamische 
van Berenschot had zijn aantrekkelijke kanten, 
maar wat ik als adviseur miste, was het zelf 
dragen van verantwoordelijkheid. De politiek 
is trager, wat op zich niet zo bij mij past, onge-
duldig als ik ben, maar het heeft als voordeel 
dat het stabieler is, houvast geeft. Je kunt niet 
zo maar een ideetje lanceren en maar kijken 
wat ervan komt, nee, je moet vasthoudend en 
overtuigend je plannen verdedigen om mensen 
mee te krijgen. Lukt dat, dan kun je echt een 
beweging op gang krijgen, zoals gebeurd is met 
het Sportplan. Ik word nu op straat aangespro-
ken door wildvreemde mensen – “wat goed wat 
jullie voor het judo hebben gedaan, mijn zoontje 
gaat nu twee keer per week naar les en hij geniet 
ervan.” Dat is ook wat me zo aanspreekt van 
het lokale bestuur. ’s Ochtends ben je druk in de 
weer met het schrijven van abstracte nota’s, een 
paar uur later zit je aan tafel met mensen met 
problemen of met concrete voorstellen voor een 
of ander evenement.’

Tekst Gert Hage   Foto’s Tessa Posthuma de Boer

Het Sportplan dat u als wethouder heeft gelan-
ceerd, is veelomvattend en ambitieus. Van de 
jongste jeugd tot ouderen, van het binnenhalen 
van de Olympische Spelen tot en met de onder-
steuning van sportverenigingen – alles komt aan 
bod. Heeft u niet te veel hooi op uw vork geno-
men? ‘Sport is ook alles. Het is een middel om 
mensen met elkaar te verbinden, om een betere 
gezondheid te krijgen, het biedt de mogelijkheid je 
talenten te ontwikkelen, om maatschappelijk actief 
te zijn, om te leren samenwerken met anderen – 
het raakt alle aspecten van het samenleven. In de 
sport weerspiegelt zich de stand van  de stad. Het 
Sportplan is dan ook iets van het hele college van 
B&W. Voor de komende jaren is vijftien miljoen 
euro extra uitgetrokken om meer Amsterdammers 
aan het bewegen te krijgen, jongeren in het bij-
zonder. De basis ligt op scholen. Ik ben daarom 
ook zo blij met de combinatiefunctionarissen die 
door Jet Bussemaker (staatssecretaris VWS, red.) 
zijn geïntroduceerd. Het zijn mensen die zowel 
op scholen als bij een sportvereniging actief zijn. 
We zijn nu mede dankzij haar op weg om honderd 
extra banen in de sport  te creëren. Voor de jeugd 
zijn speciale sportstimuleringsprogramma’s 
ontwikkeld, maar ook bieden we mensen met een 
laag inkomen een fi nanciële tegemoetkoming 
voor de aanschaf van shirtjes, sportschoenen 
of voor de contributie. Inkomen mag nooit een 
belemmering zijn. Het werkt. Amsterdam onder-
scheidt zich voor wat betreft sportparticipatie niet 
langer in negatieve zin. En waar ik echt trots op 
ben is dat in anderhalf jaar tijd de deelname van 
kinderen tussen de 4 en 12 aan het stimulerings-
programma JUMP-in, is verdubbeld van 35 pro-

‘Ik ben nog lang niet 
klaar met mijn plannen 
voor een sterke, gezonde 
en sociale stad’
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natuurlijk deed het pijn. We hebben in de stad 
kiezers verloren aan D66 en aan GroenLinks, veel 
meer dan aan de PVV. Beide partijen hadden zich 
helder uitgesproken voor Europa, terwijl wij het 
op dat punt wat hebben laten liggen, vind ik. D66 
ligt verder, als het gaat om kunst en cultuur, in 
Amsterdam dicht tegen de PvdA aan, met dit ver-
schil dat bij hen het individu centraal staat en wij 
staan voor het verbinden van mensen. 
GroenLinks pakte de winst op het thema duur-
zaamheid. Dat is jammer, zeker als je ziet wat 
ook wij op dat terrein de afgelopen jaren hebben 
gedaan. Om een voorbeeld te noemen, wij wer-
ken hard aan een nieuw en innovatief afvalener-
giebedrijf. Met het omzetten van afval in duurza-
me energie boeken we echt een enorme milieu-
winst. Maar goed, we hebben nog tot maart 2010 
om de Amsterdammers duidelijk te maken wat 
we hebben bereikt. Dat is niet mis. De stad is met 
dank aan de PvdA in 25 jaar onherkenbaar veran-
derd. De straten hier in de Pijp waren vies en 
ongemakkelijk, er werd volop gedeald en tal van 
huizen waren dicht gespijkerd. Moet je nu zien, 
wat een levendige, opgewekte wijk het is. 
Amsterdam staat er goed voor, economisch, soci-
aal en cultureel, al vrees ik dat we straks nog een 
behoorlijke klap van de crisis krijgen. Maar we 
kunnen tegen een stootje. Het belangrijkste is nu 
om mensen perspectief te bieden, ervoor te zor-
gen dat ze zich, ondanks de crisis, kunnen blijven 
ontwikkelen. Ik zal mijn uiterste best doen om  
de stad duidelijk te maken waar ik voor sta – een 
sterke en sociale stad. Mijn eigen plannen? Ik 
zou dolgraag nog vier jaar wethouder in 
Amsterdam zijn, bij voorkeur weer van kunst en 
sport . Omdat de PvdA de stad ontzettend veel te 
bieden heeft en omdat ik zelf nog lang niet klaar 
ben met mijn plannen voor een sterke, gezonde 
en sociale stad.’ 

cent naar 70 procent. Met zulke resultaten kun je 
thuiskomen.’

Nu de Olympische Spelen nog naar Amsterdam 
‘Dat zou toch prachtig zijn, bij sport hoort 
ook het gouden randje van de topsport. Het is 
belangrijk voor het nationale en internationale 
imago van Amsterdam. Ajax, Ellen van Langen, 
Fanny Blankers Koen, de Olympische Spelen 
van 1928, maar ook de faculteit Bewegings-
wetenschappen van de VU en de Amsterdam 

Arena, bepalen mede het gezicht van Amster-
dam. Vandaar onze ambitie om, samen met het 
NOC*NSF en het Rijk, de Olympische Spelen 
in 2028 naar Amsterdam te halen. Het zou een 
enorme impuls voor de stad betekenen. In de 
aanloop daarvan zijn we druk bezig met het bin-
nenhalen van andere, grootschalige sportevene-
menten, zoals het WK voetbal in 2018. De Giro 
d‘Italia is inmiddels binnen. Op 10 mei 2010 zal 
die in Amsterdam van start gaan. Het was lastig, 
Italianen zijn, zoals zij ook zelf zeggen, geen 
marathonlopers, maar sprinters. Pas na afl oop 
van de laatste Giro was er  aandacht voor de 
volgende, terwijl wij als Nederlanders eigenlijk nu 
al willen weten welk dranghek waar, wanneer en 
door wie geplaatst wordt. Het was een oefening 
in geduld en  doorzettingsvermogen. Maar het 
heeft zich uitbetaald, ook letterlijk. Met een inves-
tering van 1,2 miljoen denken we 25 miljoen aan 
extra inkomsten door de Giro te genereren.’

CAROLIEN PRIVÉ

Ontroerd door: grootse manifestaties die 
echt ergens over gaan (gaypride New York)
Trots op: Amsterdam 
Een hekel aan: mensen die hun 
verantwoordelijkheid niet nemen
Drijfveer: het goede, het schone, het ware
Favoriete boek: The Island at the Center of 
the World van Russell Shorto
Krant: Parool
Favoriete moment: als iemand iets moois 
bereikt
PvdA’er: Emanuel Boekman, wethouder 
cultuur 1933-1940
Vakantie: Italië
Mooiste plek in Nederland: Amsterdam
Beste tv-programma: Journaal
Sport: het ritme van het seizoen: van Tour 
de France tot roeien op de Amstel
Muziek: Crossover

‘Het binnenhalen van 
de Giro d’Italia was een 
oefening in geduld en 

doorzettingsvermogen’

Van oudsher werd de PvdA niet bepaald direct 
geassocieerd met sport. Heeft de partij de 
sport ontdekt? ‘Ik ben het met je eens dat je bij 
sport toch vooral dacht aan de VVD, als het om 
topsport ging, of aan het CDA vanwege het maat-
schappelijk middenveld. Wij hadden er niet zo’n 
traditie in. Maar die tijd is voorbij, gelukkig maar, 
want sociaaldemocratie en sport is een uitsteken-
de combinatie. Sport brengt mensen met uiteen-
lopende achtergronden bij elkaar. Sport draagt 
ook bij aan de emancipatie en de maatschappe-
lijke participatie van mensen en het bevordert het 
zelfbeeld en de zelfredzaamheid van mensen. Bij 
uitstek thema’s die passen bij de PvdA.’

Bij de laatste verkiezingen kreeg de PvdA ook in 
Amsterdam een stevige tik op de vingers. Heeft 
u zich dat aangetrokken? ‘De verkiezingen gin-
gen over Europa, niet over Amsterdam, maar 

STAATSKUNST 
Op 5 juni vroeg Carolien Gehrels zich in een lezing af of het aloude adagium van Thorbecke – ‘de 
overheid is geen oordelaar van kunst’ – nog wel past in deze tijd. ‘Het is niet goed voor de politiek, 
want het beperkt haar invloed op een cruciaal terrein. Maar het is ook niet goed voor de sector. Als 
cultuur een sector is waar je als bestuurder niet op mag sturen, dan keert de politiek zich af van 
de kunst,’ aldus Gehrels. De kunstsector, althans een deel ervan , maar ook enkele politici, onder 
wie Mark Rutte van de VVD, reageerden als door een adder gebeten. Woorden als ‘bevoogding’ en 
‘staatskunst’ waren niet van de lucht. ‘Ik heb me oprecht boos gemaakt over de opmerkingen dat 
ik  kunst dienstbaar wil maken aan de politiek, dat ik met andere woorden een vorm van staatskunst 
zou nastreven,’ reageert Gehrels. ‘Het is zo makkelijk en karikaturaal. Ik heb niet de minste behoefte 
om me met kunst en kunstenaars te bemoeien, wel aan een stevig debat over het cultuurbeleid. 
Amsterdam investeert via het Kunstenplan 86 miljoen euro in de sector. Over die verdeling, die loopt 
via de Kunstraad, is nauwelijks discussie mogelijk. Ik vind het niet passen bij deze tijd en bij deze 
veranderende stad om zulke bedragen ongeclausuleerd over de schutting te gooien. De politiek mag 
best wat vinden van de kunst. De overheid laat de kunst te veel over aan een te beperkt deel van de 
culturele elite, zonder dat er enig debat of discussie over wordt gevoerd. Hoe vreemd is het eigenlijk 
om ook van de kunst te vragen een zinvolle bijdrage aan de stad te leveren?’
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MARJO VAN DIJKEN is sinds 2003 lid van 
de Tweede Kamer. Ze is woordvoerder Sport, 
 chronisch zieken en gehandicapten. Daarvoor 
was zij medisch registratie-assistente op de 
kraam afdeling in het ziekenhuis en zat ze 
namens de PvdA in de Groningse gemeenteraad. 
Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.

1 Typisch Marjo van Dijken? ‘Ik denk dat mijn 
gevoel voor humor wel erkend wordt. Daarnaast ben ik 
erg nuchter en heb ik oog voor de uitvoerbaarheid van 
plannen. En ik heb een hekel aan mannetjesmakerij en 
hijgerige politiek.’

2 Waar moet meer aandacht voor komen bin-
nen de politiek? ‘Voor een ongedeelde maatschappij 
die voor iedereen toegankelijk is. Voor mensen met een 
beperking, maar ook voor mensen met een lagere soci-
aaleconomische achtergrond. We moeten opkomen voor 
hen, dat is een van onze kerntaken. Ik zou graag zien dat 
de politiek hier sneller mee aan de slag gaat. Zo hebben 
we keurig het VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een handicap ondertekend, maar de implementatie 
schiet niet op. Er zijn nog steeds architecten die geweldi-
ge bouwwerken en huizen ontwerpen die acuut onbruik-
baar zijn wanneer in het gezin een ongeluk gebeurt.’ 

3 Hoe beinvloedt de politiek uw privéleven? ‘Ik 
ben drie dagen en vier avonden in de week niet thuis. 
Ooit belde mijn zoon me op dat de vader van zijn beste 
vriend was overleden. Dan heb je een kind van 17 in 
tranen thuis zitten, en jij zit in Den Haag - ook in tranen, 
en erg ver weg. Dat is soms moeilijk. In de dagen die ik 
in Groningen ben, probeer ik zo veel mogelijk familie en 
vrienden te zien en ben ik vaak aanwezig bij sportevene-
menten en werkbezoeken. Ik kan me wel verheugen op 
het reces. Kan ik in de tuin met mijn dochter een heerlijke 
mahjongsessie doen. En dan ’s avonds met vrienden 
klaverjassen.’

4 Waar heeft u slapeloze nachten van? ‘Ik kan 
veel last hebben van mijn reuma. Maar veel erger vind 
ik onrecht, zoals wat er nu in Iran gebeurt. Verder kan 
ik me vreselijk opwinden over het gebrek aan inlevings-
vermogen bij sommige mensen. In Groningen worden 
kapitalen geïnvesteerd in een nieuw voorplein voor het 
station, met een prachtige fi etskelder. Tegelijkertijd is de 
situatie voor rolstoelers en mensen die slecht ter been 
zijn, enorm verslechterd. Ga nu eens uit van de meest 
kwetsbaren en laat de gezonde mensen de grootste 
afstand afl eggen.’

5 Wat zijn uw ambities? ‘Ik ben geen carrièreplan-
ner, nooit geweest ook. Ik verwacht wel dat ik iets blijf 
doen voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij zitten 
in de hoek waar de klappen gevallen zijn en nog steeds 
vallen. Voor hen wil ik iets betekenen.’

Tekst Michiel Reijnen  Foto Tessa Posthuma de Boer

5 vragen aan…
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Sportbonden, bedrijfsleven en overheid willen Nederland klaarstomen voor de Olympische Spelen 
in 2028. Moet ons land dit miljardenproject aangaan? ‘Het is sportverdwazing en geldverspillerij.’

IN PVDA PLATFORM DEZE KEER: DE OLYMPISCHE SPELEN Tekst Erwin Buter   Beeld Pim Ras/Hollandse Hoogte

Het spel van de 
Spelen in 2028

In augustus 2008 kopte de Volkskrant: 

Opvolger boerkini op 
Olympische Spelen
Voor moslima’s komt een nieuw kledingstuk op de 
markt: de hijood. Het is een combinatie tussen een 
‘hijab’ en een ‘hood’, oftewel een sluier en een muts. 
Het ontwerp komt uit de handen van de Australische 
Aheda Zanetti, ook verantwoordelijk voor de boerkini. 
De hijood zal dinsdag voor het eerst bij de Olympische 
Spelen gedragen worden door de Bahreinse hardloop-
ster Ruqaya Al Ghasara . 

Op 13 mei in de Telegraaf: 

Olympische Spelen brengen 
ook goud voor economie 

Niet alleen sporters hebben Olympische ambi-
ties, ook de overheid. Minister Maria van der 
Hoeven (Economische Zaken) ziet grote voor-
delen aan Olympische Spelen in ons land, ook 
al zijn die nog ver weg. ‘De Olympische ambi-
tie zorgt dat we ons blijven ontwikkelen en 
dat we onze concurrentiepositie verstevigen’, 
aldus de minister van Economische Zaken. 

In het AD van vrijdag 3 juli: 

Eenderde Nederlanders 
tegen Spelen

Eén op de drie Nederlanders is er 
momenteel op tegen dat hun land de 
Olympische Spelen wil binnenhalen. 
Een derde ondersteunt de ambitie 
volledig, een derde staat ‘enigszins’ 
achter het plan.

 Het zou zo mooi zijn om honderd 
jaar na Amsterdam opnieuw de 
Olympische Spelen te organiseren,’ 

mijmert Marjo van Dijken, PvdA-Tweede 
Kamerlid en woordvoerder sport en gehan-
dicapten. ‘Niet alleen voor (gehandicapten-)
sport, maar ook voor de eco nomie biedt dit 
enorme kansen.’
Het lijkt nog ver weg, maar een volgende stap 
richting ‘2028’ is gezet nu het kabinet vlak voor 
het zomerreces zijn steun heeft uitgespro-
ken voor het Olympisch Plan van sportbond 
NOC*NSF. Marcel Sturkenboom, grondlegger 
van het voorstel waarin stapje voor stapje wordt 
gewerkt naar de formele kandidatuur in 2021, 
benadrukt dat het nog lang niet zover is. ‘Eerst 
moeten we draagvlak onder de bevolking zien 
te creëren. De weg ernaar toe is minstens zo 
belangrijk als de Spelen zelf. Dit moet een pro-
ject van en voor iedere Nederlander worden.’

OS 1992
NOC*NSF heeft 1992 nog helder voor de geest. 
Toen probeerde Amsterdam vergeefs de Spelen 

naar zich toe te halen. Sturkenboom: ‘Dat was 
een goede poging van een kleine groep men-
sen. Maar ze hadden de rest van de bevolking 
niet mee.’ Een van de bekendste tegenstanders 
destijds was Saar Boerlage, pacifi stisch socia-
list: ‘Het begon als een protestactie tegen de 
gesneuvelde plannen voor sociale woningbouw 
in de stadionbuurt. Maar toen we ons gingen 
verdiepen in het Inter nationaal Olympisch 
Comité waren we hoe langer hoe meer tegen.’ 
De opbrengsten kwamen volgens haar niet ten 
goede aan de lokale bevolking, het IOC was niet 
democratisch gekozen en commerciële belan-
gen stonden voorop. Allemaal zaken die nu nog 
gelden, zegt ze. ‘Het is sportverdwazing en geld-
verspillerij. Verbroedering? Het is niks meer dan 
nationalisme, waarin het gaat om hoeveel plak-
ken Nederland kan binnenhalen.’ Boerlage vindt 
zich te oud om opnieuw verzet tegen de Spelen 
te organiseren, maar zegt dat anderen te zijner 
tijd het stokje van haar willen overnemen. 

ECONOMISCH GOUD
PvdA-kamerlid Marjo van Dijken is juist voor 

2028. Volgens de Groningse slaat ons land 
met de organisatie van de Spelen in meerdere 
opzichten een slag. Het past in het streven van 
Nederland om bij de top tien van beste sport-
landen te horen en, zegt ze, topsport stimuleert 
de breedtesport. Mensen zien de successen op 
televisie en besluiten zich aan te melden bij een 
sportvereniging. ‘Die twee hebben een directe 
relatie. Het aantal rolmodellen in de sport is 
ontzettend groot.’ Ook het bedrijfsleven profi -
teert, meent ze. ‘Kijk naar het aantal bezoekers 
dat naar Nederland zal komen. Miljoenen 
mensen nemen geld mee.’ Minister van econo-
mische zaken Maria van der Hoeven zei eerder 
al te verwachten dat de Spelen ‘goud’ zullen 
betekenen voor de economie. 
Volgens het Olympisch Plan is de organisatie 
sinds 1984 minstens kostendekkend. China 
maakte onlangs bekend tijdens de Spelen van 
Beijing vorig jaar 120 miljoen euro te hebben 
verdiend aan de verkoop van toegangskaartjes, 
merchandising en tv-rechten. Maar dat ging 
alleen om de exploitatie van de Spelen, de 
miljardeninvesteringen in stadions en wegen 

MEDIA
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platform

waren niet meegerekend. Sporteconoom en 
hoogleraar Ruud Koning, verbonden aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen, rekent voor dat 
de Nederlandse overheid 15 tot 20 miljard euro 
moet investeren om de Olympische Spelen een 
succes te maken. Dat geld gaat niet alleen op 
aan stadions en huisvesting voor atleten, maar 
ook aan infrastructuur en voorzieningen voor 
een geschatte zes miljoen bezoekers.
Geld dat vooral de overheid en dus de belas-
tingbetaler moet ophoesten. Volgens de eco-
noom kan Nederland dat best betalen: ‘Het is 
een politieke keuze. We kunnen immers ook 
banken steunen of een Betuwelijn aanleggen. 
Draagvlak is vreselijk belangrijk. Alleen als de 
Nederlandse bevolking in brede zin het wil en 
er enige offers voor wil brengen, moeten we het 
doen.’

WHITE ELEPHANT
Het idee van dit kabinet dat het realistisch is 
dat een klein land als Nederland de Spelen kan 
organiseren, noemt sporteconoom Koning 
eufemistisch ‘optimistisch’. ‘Maar van de 
andere kant, als Australië het kan, waarom zou 
Nederland het dan niet kunnen?’
Koning voorziet vooral problemen op het 
gebied van de ruimtelijke ordening: ‘Mensen 
en organisaties kunnen wijzigingen in bestem-
mingsplannen erg lang tegenhouden, dus de 
overheid zou er goed aan doen de inspraak-

regeling te veranderen.’ In die zin kunnen de 
Spelen volgens hem goed zijn voor Nederland: 
‘Zelfopgelegde beperkingen kunnen tegen het 
licht worden gehouden en inspraakprocedures 
kunnen worden verkort.’ Wel heeft Koning nog 
een kanttekening: ‘Hoe zorgen we ervoor dat 
we al die investeringen ook na de Spelen kun-
nen gebruiken? Het is erg belangrijk om geen 
zogeheten white elephants te bouwen. Daarmee 
doel ik op de infrastructuur die voor en na de 
Spelen niet gebruikt gaat worden.’

GROENE SPELEN
Volgens het bedrijfsleven valt het met die extra 
investeringen mee. Veel geld dat gestoken 
moet worden in wegen en spoorlijnen, was 
toch al gereserveerd in de meerjarenramingen 
van de overheid, zegt ondernemersorganisatie 
VNO-NCW. Woordvoerder Roelf van der Kooij: 
‘Nederland kan bovendien de huidige aardgas-
baten aanwenden om te investeren in nieuwe 
hoogstandjes. Dit worden groene Spelen, waar 
milieu en technologische vernieuwingen een 
rol spelen. Dat is belangrijk voor onze innova-
tiekracht.’
Volgens Van der Kooij zijn de spelen goed voor 
het imago van Nederland: ‘In de periode voor 
en tijdens de Spelen staan we midden in de 
belangstelling.’ Voor de bouwsector speelt ook 
mee dat de opbrengsten enorm zullen zijn. Zo 
moet er een nieuw atletiekstadion komen waar 
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tachtigduizend mensen de openingsceremonie 
kunnen bijwonen. Maar wie gaan die stoeltjes 
vullen na de Spelen? CNN berichtte vorige 
maand dat het nationale stadion in Beijing, 
beter bekend als het vogelnest, er sinds 2008 
verlaten bij ligt en nu een white elephant is. 
Marjo van Dijken erkent dat de Fanny Blankers 
Koen Games, de meest bekende Nederlandse 
atletiekwedstrijd, niet zó veel bezoekers trekt 
dat het een nieuw stadion gevuld zal krijgen: 
‘Maar je kunt het nieuwe olympisch stadion 
ook gebruiken voor voetbalwedstrijden. Voetbal 
wint nog altijd aan populariteit. In Groningen 
krijgt het pas afgeleverde stadion nu al een 
nieuwe ring.’

SNEL BESLISSEN
Nederland heeft zichzelf tot 2016 de tijd gege-
ven om te beslissen of het klaar is voor de 
Spelen. Van Dijken wil al eerder duidelijkheid, 
omdat de organisatie veel tijd en inspanning 
vergt. Ook vindt ze dat Nederland vooraf als 
test een paar grote toernooien moet organise-
ren, zoals het WK voetbal in 2016. 
In de Tweede Kamer is nog amper gesproken 
over de Spelen. Van Dijken: ‘Vooral het kabinet 
is aan zet geweest. Wij zullen hier als Kamer 
snel over moeten gaan praten.’
Kritisch of niet, sporteconoom Koning weet in 
ieder geval dat hij kaartjes voor wedstrijden wil 
bemachtigen, mocht Nederland de Spelen bin-
nenhalen: ‘Dat is toch een mooi perspectief.’   

Sportbestuurders en burgemeesters slaan de handen ineen na de 

ondertekening van de charter Olympisch Plan 2028.
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 V
oor de PvdA waren de voortekenen voor de Europese 
verkiezingen ongunstig. Bij de lijsttrekkerverkiezin-
gen liet het overgrote deel van de partijleden het 
afweten. De leden die wel een stem uitbrachten, 
bleken verdeeld tussen twee kandidaten, Jacques 

Monasch en Thijs Berman. Monasch en Berman bleken ver-
schillende visies op de Europese samenwerking te vertegen-
woordigen. Eerder al bleek tijdens het referendum over de Euro-
pese grondwet dat de PvdA (kiezers) in hoge mate verdeeld zijn 
over Europese samenwerking. De PvdA-lijst voor de Europese 
verkiezingen telde maar dertien kandidaten en de boodschap 
van de sociaaldemocraten, ‘Een ander Europa’, bleek bij de kie-
zers niet aan te slaan.

KROES IN PLAATS VAN CRISIS
In haar analyse van de verkiezingsnederlaag constateerde de 
werkgroep Dijksma dat: ‘de partij zich richtte op een verkie-
zingsstrijd die zou draaien om de economische crisis. We zou-
den de boer op met het nationale crisis pakket van dit kabinet 
om aan te tonen dat, ook op Europese schaal, een succesvolle 
solidaire aanpak van de problemen mogelijk was. De verkie-
zingsstrijd ging uiteindelijk nauwelijks over de crisis, maar veel 
meer over de toetreding van Turkije, de Brusselse spilzucht, de 
toestroom van  Roemenen en de opvolging van eurocommis-
saris Kroes.’
De organisatie van de campagne verliep ook al niet vlekkeloos; 
met een relatief onervaren campagneteam en een beperkte 
bereidheid in de partij om er met z’n allen tegen aan te gaan, 
kon het eigenlijk alleen maar mislukken. ‘Veel, zo niet alles ging 
fout,’ constateerde de werkgroep Dijksma in de weken na 4 
juni. ‘Niemand had nagedacht over de uitslag en de weerslag 
daarop binnen en buiten de partij.’ 

HERWINNEN VAN VERTROUWEN
In de brief aan de leden richt de werkgroep Dijksma snel haar 
vizier op de volgende verkiezingen, maart volgend jaar. Dan wor-
den nieuwe gemeenteraden verkozen, en nieuwe colleges van 
burgemeester en wethouders gevormd. De PvdA verdedigt bij 
die verkiezingen de enorme winst die in het voorjaar van 2006 
behaald werd. Om dat te bereiken doet de werkgroep Dijksma 
aan het slot van haar brief een oproep aan alle leden van de 
PvdA. Ze beveelt een verbeterde campagneorganisatie aan, een 
agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen en ‘een hervonden 
zelfbewustzijn over de bereikte resultaten’. ‘Maar onze belang-

rijkste ingrediënt voor het herwinnen van vertrouwen is onze 
ambitie,’ schrijft de werkgroep, ‘onze strijdbaarheid. Die moeten 
we terugvinden, van hoog tot laag in onze partijorganisatie. We 
moeten tegenwicht bieden aan de zuigkracht van de bestuur-
derscultuur en terug naar de verzengende ambitie om de wereld 
te verbeteren, iedere dag opnieuw. We moeten ons realiseren dat 
politiek ertoe doet. Dat we iets kunnen betekenen voor mensen, 
juist nu de druk van oplopende werkloosheid en tegenzittende 
economie de komende tijd alleen maar 
groter wordt. En dat we dáárom 
de volgende verkiezingen 
moeten winnen.’

REACTIE LEDEN
Leden hebben wisselend 
gereageerd op de brief van de 
werkgroep Dijksma. Arne Jonges, voor-
malig fractievoorzitter in Oosterhout, en nu woonachtig in den 
Haag, schreef een lange brief aan het partijbestuur. ‘Politiek is de 
uitslag van een stemming in het land, en daarom kon de uitslag 
niet verrassend zijn. Ik lees drie, vier kranten en volg het nieuws 
op de voet. Het nieuws geeft de stemming in de samenleving 
weer, en daarin zie je dat het bij de PvdA om kleine dingen gaat 
waar de Partij op wordt aangesproken en tegelijkertijd zie je dat 
ons grote verhaal niet overkomt. De werkgroep Dijksma komt 

dan met de onzin van de primairies. Daar ligt het probleem niet. 
We moeten duidelijk maken hoe we de mensen in de samen-
leving van de 21ste eeuw een plaats kunnen geven. Dat is de 
essentie van het probleem. Dan gaat het om de AOW. Het mag 
niet zo zijn als bij de WAO en de ingrepen die Wim Kok daar 
voor het CDA realiseerde. Die waren goed voor de statistieken, 
maar niet voor de mensen. Nu worden de mensen boven de 
vijftig ontslagen en die vinden nooit meer een baan. Discussie 
over de verhoging van de AOW-leeftijd is tegen die achtergrond 
onwenselijk. Ons verhaal is een verdelingsvraagstuk; zet dat 
maar af tegen de obscene salarissen in de publieke sector.’

Tekst Jan Schuurman Hess

‘Wat is er in hemelsnaam mis met de Partij van de Arbeid?’ Dat was de openingszin van een brief 
die commissie Dijksma aan de Pvda-leden schreef na een analyse van de nederlaag bij de Europese 
verkiezingen. De PvdA verloor op 4 juni vier van de zeven zetels in het Europees Parlement, maar 
ook haar zelfvertrouwen. Daarom antwoordde de werkgroep Dijksma zo snel met een brief waarin zij 
de leden oproept om het vizier te richten op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Waar is onze str

‘We moeten terug naar de 
verzengende ambitie om 
de wereld te verbeteren’
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actueel

trijdbaarheid?
SPIJTOPTANTEN
Dineke Mellink uit Assen vond de brief inspirerend, was het 
eens met de strekking. ‘Het gaat inderdaad om het voeren van 
een goede campagne, we moeten de partij vooral helder en 
sterk laten zien. Uitlatingen van minister Plasterk dat we veel 
te elitair zijn en hij wel op de markt van Volendam zou willen 
staan, kunnen we niet gebruiken. Daaruit blijkt in ieder geval 
wel uit dat de afstand van hem tot de ‘gewone’ mensen erg 
groot is. Hoewel ik nu niet meer actief ben in de partij, spreken 
verschillende mensen mij nog steeds aan over de partij, zoals 
nu bij de Europese verkiezingen. Wat mij verbaasde is dat ver-
schillende trouwe PvdA-stemmers op D66 hebben gestemd, 
vanwege hun duidelijke pro-Europa standpunt. Inmiddels 
hebben velen spijt. Hopelijk is dat een trend, dan komen deze 
stemmen terug. De partij heeft genoeg te bieden, dus op naar 
een strijdbare  campagne. En vooral ook met veel plezier.’

SCHERPER PROFILEREN
Een andere boodschap komt uit Amersfoort van 

Louis de la Combe, betrokken bij de 
 programmacommissie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Amersfoort. ‘Wouter Bos houdt 

twintig ballen tegelijk in de lucht. Dat kan niet; dat wens ik 
ook niemand toe. Wij moeten ons scherper profi leren ten 
opzichte van het CDA, SP en PVV. In Amersfoort zal dat wel 
gaan lukken; ons programma is op 24 september klaar. Maar 
landelijk zie ik die omslag nog niet gebeuren, en als bij mij dat 
vertrouwen er al niet is, hoe zal het dan zijn voor al die zweven-
de kiezers? Het rapport van de werkgroep Dijksma legde de vin-
ger wel op de zere plek en dat kunnen we in de PvdA goed, 
maar om er vervolgens consequenties aan te verbinden is vers 
twee. Wij zijn meer denkers dan doeners; wat dat betreft zou-
den we iets meer van de SP-ers mogen hebben.’  

Reactie partijbestuur
De conclusies van de werkgroep Dijksma zijn stevig maar duidelijk. Het partijbestuur 
neemt de aanbevelingen zeer serieus en is hard aan de slag met de uitvoering. De 
campagne-organisatie wordt versterkt, we werken aan een duidelijke boodschap en er 
is intensief overleg tussen Amsterdam, Den Haag en de afdelingen over de komende 
verkiezingen. Na de zomer komt het PB met een uitgebreidere reactie op de brief.
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Sandra Blikslager, internetonder-
nemer/uitgever (onder andere van 
Damespraatjes.nl), is als vrijwilliger 
actief bij de Hilversumse water-
polovereniging HZC de Robben.

‘Ik waterpolo vanaf mijn achtste bij deze 
club en heb via de sport ook mijn man 
ontmoet. Hij speelde voor het nationale 
team, ik heb het geschopt tot Jong Oranje. 
Ook mijn drie dochters doen aan water-
polo, twee van hen trainen bij Jong Oranje.
Al vanaf mijn twaalfde werk ik als vrijwil-
liger voor de club. Wanneer je ouders 
erbij betrekt, doen ze graag iets voor de 
club. Wel is het lastig mensen voor een 
bestuursfunctie te vinden. Zo zitten we 
momenteel zonder voorzitter. Ik vermoed 
dat dit komt doordat mensen steeds mon-
diger zijn geworden. Een bestuursfunctie 
kan dan afschrikken, want je krijgt veel 
over je heen.
Sport is belangrijk. In mijn leven, maar 
zeker ook in dat van kinderen. Door 
te sporten ontwikkelen kinderen hun 
lichaam en worden ze gezonder en ster-
ker. Daarnaast brengt het verantwoor-
delijkheidsgevoel, leren kinderen erdoor 
samenwerken en kan het een belangrijke 
rol spelen bij de integratie. Maar, en dat 
is het belangrijkste, sport is gewoon heel 
erg leuk! 
De PvdA doet het goed op sportgebied. 
Onze wethouder Jan Rensen heeft vorig 
jaar een sportnota gepresenteerd die hier 
breed is omarmd. Zo is het zwembad 
verbouwd en hebben we nu een prachtig 
nieuw clubhuis. Ook staatssecretaris Jet 
Bussemaker doet het goed. Ik hoop dat 
de politiek veel blijft investeren in sport en 
dat zij achter de Olympische Spelen blijft 
staan. Het zou prachtig zijn als de Spelen 
naar Nederland komen.’

‘Iedereen moet
 kunnen sporten’

‘Lastige 
bestuursfuncties’
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Tekst Michiel Reijnen  Foto’s De Beeldredaktie
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Koos Kiers is gemeenteraadslid 
in Beverwijk en voorzitter bij atletiek-
vereniging DEM. Ook is hij hardloop-
trainer voor looptalenten.

‘Ik deed aan baanatletiek, voetbalde, 
bokste en nu loop ik nog. Volgend jaar 
stop ik na zestien jaar met de gemeen-
tepolitiek, tijd om me als voorzitter 
van de atletiekverenging beschikbaar 
te stellen. Het is steeds moeilijker om 
vrijwilligers te vinden. Mensen hebben 
minder tijd. Bovendien mag een vrij-
williger jaarlijks vijftienhonderd euro 
ontvangen, verschrikkelijk weinig als 
je het afzet tegen de tijd die men erin 
steekt. Hier mag de politiek wel iets 
aan doen. 
Omdat het aantal vrijwilligers terug-
loopt, moet je als vereniging steeds 
vaker een duur bedrijf inhuren voor 
bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaam-
heden en het herstellen van materiaal. 
Daarnaast zie je dat het aantal leden 
van verengingen minder wordt. 
Verenigingen doen ook te weinig om 
de jeugd aan zich te binden. Ze durven 
niet in te zetten op topsport, terwijl 
je jongeren daar juist mee trekt. Een 
topsportklimaat is echt nodig voor 
de Olympische Spelen van 2028. 
Die zijn pas interessant als er veel 
Nederlandse sporters aan deelnemen. 
Die moeten komen uit de verenigin-
gen en die staan nu juist onder druk. 
Meer ondersteuning (technisch kader) 
van bonden en de (gemeentelijke) 
politiek is wenselijk. Nu gaan toptrai-
ners naar het buitenland voor veel geld 
of worden bondstrainers. Het clubni-
veau wordt daarmee uitgehold. Er is 
dus nog veel te doen wil Nederland 
sportland worden.’

PvdA’ers, dat zijn toch van die oude grijze mannen in rokerige zaaltjes, die niets 
met sport te maken willen hebben? Nee hoor, de PvdA is juist een erg sportieve 
partij. Dat bewijzen deze leden, die vrijwilliger zijn bij een sportvereniging. 
Rood vroeg hen naar het belang van sport en vrijwilligers in de sport.

‘Inzetten voor de minder 
draagkrachtige’
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‘Inzetten voo
draagkrachtig

‘Meer onder-
steuning nodig’

PvdA-leden & sport

Catharina Woortman is raads-
lid in Stadskanaal. Ze is vrijwilliger 
bij stichting DWS, die sport, spel en 
recreatie voor mensen met een beper-
king verzorgt.

‘Twintig jaar geleden ben ik zelf 
gehandicapt geraakt, mijn enkel is 
verbrijzeld. Ik wilde graag weer aan 
het werk, maar als WAO-er is dat niet 
gelukt. Ik heb daarom veel vrijwil-
ligerswerk gedaan. Je wilt onder de 
mensen blijven en graag iets beteke-
nen voor anderen. Toen ik bij DWS 
bij de fi bro/reuma groep sportte, 
vroegen ze een penningmeester. Ik 
heb me aangemeld. Daarnaast ben ik 
tijdelijk secretaris geweest. We heb-
ben weinig moeite met het vinden 
van vrijwilligers, ouders van gehandi-
capte kinderen zijn altijd wel bereid 
tot bijvoorbeeld halen en brengen. De 
bestuursfuncties zijn echter lastiger 
in te vullen. Sport houdt mensen fi t 
en is belangrijk voor sociale contac-
ten. Dit geldt zeker ook voor mensen 
met een beperking. Zij moeten zich 
nog meer bewijzen en er nog harder 
voor werken om tot een goede sport-
prestatie te komen. De middelen ont-
breken echter vaak. Voor mij is sport 
ook erg belangrijk geweest. Zonder 
steeds maar weer te zwemmen en te 
fi etsen was ik nooit zo ver geweest als 
ik nu ben.
Als gemeenteraadslid probeer ik me 
in te zetten voor de minder draag-
krachtige. De landelijke overheid zou 
dit meer moeten stimuleren en hier 
ook geld voor moeten vrijmaken. 
Iedereen moet kunnen sporten, onge-
acht inkomen of andere beperkingen.’
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 D
e Nederlandsche Arbeiders Sportbond (NASB) werd in 1926 
opgericht om tegenwicht te bieden aan ‘de burgerlijke sportbe-
weging’. In landen als Duitsland, België en Frankrijk bestonden 
al machtige arbeiderssportbonden die streefden naar licha-
melijke en geestelijke opvoeding van de arbeiders. Na hun 

geslaagde strijd voor arbeidstijdverkorting hadden arbeiders meer tijd om 
te sporten. Op het hoogtepunt, in 1933, telde de NASB 25 duizend leden.
De oprichters van de NASB schreven in hun beginselverklaring dat zij een 
sportbeweging wensten die niet gegrondvest was op individualisme. Ze 
hadden zo hun eigen idee over het sporten: de burgerlijke sport belichaam-
de in hun ogen het individuele gewin, een waardepatroon van prestatiemo-
raal, ‘sterrenkwekerij’ en het najagen van records.
‘Elke maandag krantenkolommen vol omdat iemand weer iets sneller fi ets-
te of liep, of nationale verontwaardiging omdat een sportman eens faalde, 
daar waar men hem in de sportpers tevoren al kampioen waande,’ schrijft 
Hans Dona in zijn boek Sport en socialisme – De geschiedenis van de Neder-
landse Arbeiderssportbond. Een dergelijke, tot sensatie verworden sport had 
volgens de NASB niets meer te maken met lichamelijke en geestelijke ont-
wikkeling. Dona: ‘Het was een weloverwogen afl eiding van de grote massa 
der arbeiders van nadenken over hun maatschappelijke situatie.’

OPVOEDIDEAAL
Een voetbalclub als Feyenoord in de havenstad Rotterdam had geen link 
met de arbeidersbeweging maar werd wel gezien als typische arbeiders-

club. Waarom dan toch eigen sportverenigingen voor arbeiders? Een eigen 
club was ideaal om arbeiders op te voeden met idealen als solidariteit, 
vrede en bestrijding van het kapitalisme.
Bij de NASB ging het erom dat je samen bezig was en niet speciaal om te 
winnen. Ranglijsten waren taboe, evenals het uitreiken van medailles. Het 
best bij de idealen van solidariteit pasten teamsporten: voetbal, handbal en 
korfbal waren dus populair, evenals zwemmen en gymnastiek. Bij korfbal 
kwam daar nog bij dat mannen en vrouwen samen speelden.
Een ander verschil met de burgersport was het alcoholvrije karakter van de 
bijeenkomsten van de NASB. Ook het roken werd zo goed en zo kwaad als 
dat kon bestreden. Verder hoorden uitjes in de vrije natuur tot de levens-
stijl. Tot de culturele vorming van de leden werd het bijbrengen van een 
bepaalde levensstijl gerekend. 

ARBEIDERSSPORTFEESTEN
Het vooruitzicht van de Olympische Spelen in Nederland moet de arbei-
dersvereniging een kleine eeuw geleden allesbehalve als muziek in de 
oren hebben geklonken. De Spelen hadden in de jaren twintig en dertig 
stevige concurrentie te duchten vanuit de arbeidersbeweging.
De Sozialistische Arbeitersport Internationale, de Duitse arbeiders-
sportbond, kwam met een heuse Arbeiter-Olympiade op de proppen. 
In totaal vonden er drie plaats, in Frankfurt am Main in 1925, in Wenen 
in 1931 en in Antwerpen in 1937. Voor de wedstrijden galmden niet de 
nationale volksliederen maar het vermaarde strijdlied 'De Internationale'. 

De Nederlandsche Arbeiders Sportbond 1926-1941 

De arbeider van begin vorige eeuw had een broertje dood aan de burgerlijke sportbeweging. Deze werd ervan 

beticht tot sensatiesport te zijn verworden, met een bovenmatige belangstelling voor het resultaat. Bovendien 

werden de waarden onverenigbaar geacht met de gemeenschapswaarden die het socialisme wilde realiseren.

Gemeenschapszin, solidariteit   

Tekst Jurjen Fedde Wiersma  

1925 Sozialistische Arbeitersport organiseert eerste Internationale
Arbeiter-Olympiade, Frankfurt am Main 

1926 Oprichting Nederlandsche Arbeiders Sportbond (NASB) 

1928 Olympische Spelen in Amsterdam

1929 Zwarte Donderdag, beurscrash in New York

i li t i h Att

1925 1926 1928 1929 1931
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achtergrond

  en geheelonthouding
Tienduizenden arbeiders kwamen erop af. Het aantal deelnemers aan de 
Spelen in Amsterdam in 1928, ongeveer twaalfhonderd, viel in het niet bij 
het aantal arbeiders dat naar verluidt in het socialistische Wenen aan de 
wedstrijden deelnam: zestigduizend. Nog meer dan in Frankfurt was de 
Arbeiter-Olympiade in Wenen een feest van internationale solidariteit en 
massasport, schrijft Dona in zijn boek.

DEMONSTRATIE VOOR WERELDVREDE
Arbeiders trokken hun sportkloffi e aan voor de wereldvrede en niet voor de 
nationale eer. Het voornaamste streven van de arbeiderssportfeesten was 
‘de ware vredeswil’ en ‘de internationale kameraadschap’. De arbeiders-
olympiade groeide tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen 
en de oorlogsdreiging uit tot een demonstratie voor wereldvrede en inter-
nationale solidariteit.Ongeveer honderd Nederlandse sporters maakten het 
spektakel in Wenen mee. Na een maandenlange propagandacampagne in 
het blad Arbeiderssport meldden zich zes jaar later in Antwerpen ongeveer 
zevenhonderd leden als offi ciële deelnemer aan. Slechts een handjevol deed 
uiteindelijk mee aan de wedstrijden. Bij de honderd meter hardlopen voor 
vrouwen, korfbal, de 4 x 100 meter wisselslag zwemmen voor vrouwen en 
de tien kilometer wielrennen individueel werden Nederlanders kampioen.
De strijd tegen het fascisme had op de derde Olympiade in 1937 in Ant-
werpen nog tot toenadering tot de communisten geleid, maar de interna-
tionale solidariteit tussen de arbeiders hield niet stand onder de oorlogs-
dreiging. Het idee van broederschap liep in de oorlogsjaren een aan-
zienlijke deuk op. De vierde arbeidersolympiade kwam wel op de agenda 
(Helsinki, 1943), maar reikte nooit verder dan de status ‘gepland’.

WK VOETBAL
Naast de afkeer van de Olympische Spelen zal ook de plaatsing van het 
Nederlands voetbalelftal voor het WK in 2010 in Zuid-Afrika de arbeider 

van begin vorige eeuw niet  kunnen bekoren. Zoals Arbeidersport dat tref-
fend onder woorden bracht naar aanleiding van de kwalifi catie van Oranje 
voor het tweede offi ciële WK in 1934: ‘De geestelijke leegheid der menigte, 
de wanhoop die in miljoenen harten leeft, zoekt afl eiding, welke afl eiding 
men in deze sensatie-zwoele periode in de voetbalexploitatie rijkelijk vindt.’

GENADEKLAP
De NASB werd opgericht in tijden van economische voorspoed. Halver-
wege jaren dertig ging het al snel mis. De Grote Depressie zorgde ervoor 
dat het streven naar eigen sportactiviteiten naar de achtergrond verdreven 
werd. De arbeidersvereniging had wel iets anders aan het hoofd: de enor-
me werkloosheid die in de crisisjaren was ontstaan.
Verder bleek het in de praktijk lastig om zich te onderscheiden van burger-
sportclubs, die vaak op hoger niveau opereerden en beter materiaal voor-
handen hadden. Daar kwam bij dat de arbeidersclubs soms erg ver moes-
ten reizen om de degens te kunnen kruisen met een andere arbeidersclub.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleek vervolgens de genade-
klap voor de NASB. De sportbond zou in de eerste weken na de Duitse 
inval in Nederland in mei 1940 in verwarring hebben verkeerd. Zo had het 
bestuur geen idee welke afdelingen nog functioneerden en in welke mate. 
De bond hief zichzelf in 1941 op en keerde na de oorlog niet in de oude 
vorm terug.  

Literatuur

Hans Dona, Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 

1926-1941, Amsterdam, 1981

Samenvattingen Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

1937 1941

Jaren ’30 Grote depressie

1931 Tweede Arbeiders-Olympiade in Wenen

1937 Derde Arbeiders-Olympiade in Antwerpen

1941 Opheffen NASB
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Staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, 
Jet Bussemaker, vindt sport van 
grote maatschappelijke betekenis. 
Ze denkt dat het thema sport een 
belangrijke rol kan spelen voor 
de PvdA bij de gemeenteraads-
verkiezingen,  volgend jaar.

actueel

‘Sport mag niet 
onder de marktregels 
vallen zoals die in de 
Europese Unie gelden’
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De kracht van sport
Tekst Jan Schuurman Hess  Foto 

 S
port is niet alleen maar volksgezondheid; het heeft ook 
met onderwijs te maken, met ontwikkelingssamenwer-
king, met Europa, met economie, met infrastructuur, 
provincies en gemeenten,’ aldus staatssecretaris van 
Welzijn en Sportzaken Jet Bussemaker. Maar ondanks 

de grote maatschappelijke betekenis is het geld dat de regering 
aan sport uitgeeft, bescheiden. ‘Dit kabinet heeft het budget wel-
iswaar fl ink verhoogd – van 100 naar 120 miljoen euro per jaar 
– maar ter vergelijking, het budget voor cultuur bedraagt ongeveer 
800 miljoen euro op jaarbasis. Natuurlijk is het zo dat ook steden 
en gemeenten nog geld aan sport uitgeven, maar toch.’

Waarom is sport belangrijk voor het rijk? ‘Sport is natuurlijk 
op de eerste plaats een bron van plezier. Maar sport bevordert 
ook de verbindingen in de samenleving en is goed voor ieders 
gezondheid. Bewegen helpt zelfs in de strijd tegen dementie. 
Sport bevordert de leerprestaties van jongeren; je komt in contact 
met mensen die je anders wellicht nooit zou ontmoeten, het leert 
je anderen te respecteren. Voor de regering zijn er allerlei maat-
schappelijke doelen waarvoor de sport van belang is: integratie, 
participatie, volksgezondheid, maar ook gemeenschapszin, doe-
len die op andere manieren haast niet meer te realiseren zijn. We 
moeten de bemoeienis van het rijk echter niet overdrijven; het zijn 
naast de overheid de sportbonden, de vrijwilligers en gemeenten 
die de sport in Nederland dragen.’

In Europees verband bent u met uw collega Frans Timmermans 
aan het werk om iets te doen om het aantal buitenlandse voet-
ballers in een team terug te brengen. Nu bestaat een team 
soms volledig uit niet Nederlandse spelers. Is het vrij verkeer 
van personen in de Europese Unie te doorbreken? ‘Dat doen 
we in goed overleg met de KNVB, het NOC*NSF en de voorzit-
ter van de Europese voetbalbond, Michel Platini. Wij willen het 
aantal buitenlandse spelers in teams beperken om jonge spelers 
een kans te geven en om de balans te herstellen tussen rijke en 
minder rijke clubs in Europa. Het gaat overigens niet alleen om 
voetbal, maar om meer sporten. Wij vinden dat sport niet onder 
de marktregels mag vallen zoals die in de Europese Unie gelden. 
De EU houdt vast aan het vrij verkeer van personen, maar sport is 
niet hetzelfde als staal of computerschermen. Sport is een sociaal 
product, onderdeel van de nationale identiteit en cultuur. Dat is de 
essentie. Ik spreek daar vaak en veel over met de Europese minis-
ters van sport, en zachtjes aan winnen we aan invloed. Veel zal nu 
afhangen van de nieuwe Europese Commissie.’

Wat heeft de Partij van de Arbeid eigenlijk met sport? 
(fel): ‘Sport is onderdeel van onze traditie. Sport en cultuur waren 
dé middelen van volksverheffi ng. De omstandigheden zijn natuur-
lijk veranderd. Maar alleen onderwijs en sport brengen mensen 
van verschillende achtergronden nog bij elkaar. Sport, zo stond 
in ons verkiezingsprogramma, is het dorpsplein van de samen-
leving. Kinderen leren er met elkaar omgaan, leren anderen te 
accepteren. Kijk, ik ben ook staatssecretaris van welzijn, en daar 

zie je dat er soms nog steeds in hele traditionele vormen wordt 
gedacht, alsof er met de ramen dicht wordt gewerkt. Wat er op een 
Cruyff-court gebeurt, daar kunnen welzijnsinstellingen nog wat 
van leren. Er zijn ouders die andere ouders weer betrekken bij het 
spel van hun kinderen, en dan, daarna weer op taalles gaan. Dat is 
het effect van sport. En weet je wat ook zo’n mooie uitvinding van 
de sociaaldemocratie is: het Jeugdsportfonds, waardoor kinderen 
uit de laagste milieus ook in de gelegenheid worden gesteld om 
te sporten. Het is ook belangrijk dat kinderen zich kunnen richten 
op hun sporthelden. Wat Edgar Davids doet in de Bijlmer, of Frank 
Rijkaard in Soweto is door geen politicus te evenaren.’

Schetst u niet een erg positief beeld over de kracht van sport? 
Veel verenigingen hebben grote moeite om nieuwe vrijwilligers te 
vinden en de club overeind te houden. Velen sporten individueel, 
in een fi tness centrum. Het is toch het individualisme dat ken-
merkend is voor deze periode? ‘Dat klopt. Twee miljoen mensen 
doen aan fi tness; ik ook. Door mijn werk sport ik op momenten 
dat het mij schikt, en dat kan in een fi tness club. Daar is niks 
mis mee. Sportclubs moeten net als andere organisaties nieuwe, 
moderne manieren vinden om vrijwilligers te bereiken en te bin-
den. Het gaat niet meer vanzelf. Maar er zijn wel degelijk mensen 
die graag nog wat doen; veel ouderen blijven actief nadat ze met 
werken zijn gestopt, ook als vrijwilliger. Gemeenten moeten vraag 
en aanbod van vrijwilligers organiseren. En wat ook een kans is, 
zijn de maatschappelijke stages van jongeren. Die willen juist 
heel graag bij sportverenigingen mee doen. Mijn ministerie en 
het NOC*NSF hebben een campagne opgezet, het Masterplan 
Arbitrage, om vijftigduizend nieuwe scheidsrechters op te leiden. 
Een belangrijk onderdeel van het Masterplan is ook om het imago 
van de scheidsrechter te verbeteren. Dat doe ik onder andere door 
sportverenigingen te stimuleren een gedragscode sportiviteit en 
respect op te stellen.’

De Partij van de Arbeid is erg voor een Nederlandse kandidatuur 
voor de Olympische Spelen in 2028. Vindt u dat ook een goed 
idee? ‘Ja. Het kan werken als een stip op de horizon waar we met 
elkaar naar toe werken. Maar het kan alleen maar wanneer het 
breed gedragen wordt. Het gaat dan niet alleen om de topsport, 
maar ook om de breedtesport. Je moet dan in de eerste plaats een 
sportland willen worden en zijn. De Olympische Spelen kunnen 
werkelijk een enorme impuls betekenen voor de samenleving, om 
op elk denkbaar terrein uit te kunnen blinken.’   

Bij de start kondigde het kabinet Balkenende IV op thema’s met alle betrokken 
departementen te gaan samenwerken. Sport is daarvan een voorbeeld. De ver-
antwoordelijk staatssecretaris Jet Bussemaker werkt op dit terrein samen met 
Bert Koenders (Sport en Ontwikkelingssamenwerking); Frank Heemskerk (Sport 
en Economische Zaken); Frans Timmermans (Sport en Europa) en Sharon 
Dijksma (Basis Onderwijs) en Marja van Bijsterveldt (Voortgezet Onderwijs).

SAMENWERKEN
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 D
aar sta je dan, met een stapel borden in je handen op de koude 
keukenvloer. Je bent boos. Je schreeuwt. Tegenover je staat de 
schuldige. Je vrouw. Je liefdevolle vrouw. In gedachte zie je je 
die stapel borden op de grond smijten. Je ziet scherven tegen 

haar scheenbenen opspatten. Maar je doet niets. Je voelt wel een traan in 
je linkeroog opwellen.  
Zo is het ook met de PvdA. Je houdt van haar. Natuurlijk. Met al haar nuk-
ken. Met al die idioten die namens haar spreken. Na de verkiezingen van 
4 juni was de stapel borden die ik tegen de keukenvloer wilde smijten, 
 groter dan ooit. Donder maar op, dacht ik.
Maar dan ga je rondkijken. Door het keukenraam zie je de buurvrouw. 
Moet je daar dan mee trouwen? Die vrolijke vrouw die overal ‘ja’ tegen 
zegt, maar alleen aan zichzelf denkt? Of moet ik me regelrecht laten pak-
ken door die kwaaie achterbuurman die de bal van je kinderen lek snijdt.
Je kijkt – door je tranen heen – naar je eigen vrouw. De PvdA ís de sociaal-
democratie. Zij is de enige die verbindend kan zijn. Tussen hoog- en laag 
opgeleiden. Tussen allochtoon en autochtoon. Ze staat voor emancipatie. 
Voor Volksverheffi ng. Voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Simpel.
Toch?
Nee. We worden gedreven door angst. Angst voor de kiezer. Angst voor 
de journalist. Angst voor de concullega’s. Een PvdA’er herken je aan zijn 
gebogen rug en een licht verontwaardigd gemompel. Doordat we zo met 
onszelf bezig zijn – en alleen naar de stoeptegels kijken – zien we niet 
waar mensen bang voor zijn.
Een wereld die steeds meer bij ons op de stoep staat. Slecht speelgoed uit 
China. Polen die het werk overnemen. Hoofddoekjes die door de straat 
hobbelen. Bankiers die – graaiend – hun banken om laten vallen. Boven 
ons donkere wolken vol zure regen. De smeltende ijskast. De verstikkend 
hete dagen. Dagelijks worden zij bevestigd in hun angst. En de politici? 
Die praten. En praten. Ook die van de PvdA.
Na een week van boosheid was ik er klaar mee. Ik wilde een PvdA’er zien 
die met charisma spreekt. Dus ging ik naar Lodewijk Asscher, wethouder 
in Amsterdam. Hij wilde de angst ombuigen naar hoop, zei hij. Hij gaf aan 
dat bestuurders niet weg moeten lopen voor hun fouten. Hij noemde de 
Noord-Zuidlijn. Dat toegeven is belangrijk. Daarna telde hij een indruk-

opinie

Samen de afwas doen

Een vergelijking tussen je gevoelens voor je 
echtgenoot en die voor de PvdA leidt tot heldere 
conclusies. Althans, voor Marcel Duyvestijn.

wekkend rijtje af van dingen die wel succesvol waren. Schoonvegen van 
de Wallen. Ingrijpen in het onderwijs. Amsterdam veiliger maken. ‘We zijn 
toch sociaaldemocraten om dingen te veranderen (verdomme)?’
Toen ging er een lichtje branden. Dat is het. Eerst moeten we fouten toe-
geven. Integratie bijvoorbeeld. Dat hebben we aan andere partijen overge-
laten. De integratieresolutie van kolonel Ploumen gaf die trendbreuk weer. 
Die was hartstikke goed en had iets in zich van: integratie hebben we ver-
waarloosd. Dat gaan we nu beter doen. Ook op het gebied van onderwijs 
bleven we doormodderen. Ook daarvoor buigen we ons hoofd – door mid-
del van de commissie Dijsselbloem. Uitkomst: nou niet meer neuzelen, 
maar op naar schitterend onderwijs. Ook wat betreft ‘Europa’ deden we 
maar wat. We zagen een grote meerderheid in 2005 ‘tegen Europa’ stem-
men, maar deden er niets mee. Het zou goed zijn als we dat nu erkennen.
Zo zijn er meer onderwerpen waar we eerst een stap terug moeten doen 
om weer op het juiste spoor te komen. Van daaruit kun je vooruit met 
een geloofwaardig verhaal. We willen namelijk dat iedereen meedoet, 
integreert. We willen schitterend onderwijs voor iedereen. We willen een 
Europa van en voor ons allemaal. We moeten nu die stapel borden afwas-
sen. Hoe langer we wachten, hoe moeizamer het wordt.
Na de afwas ruik je frisheid. Dan voel je je herboren en kun je al die uitda-
gingen van deze eeuw aan. Dan kun je hoop bieden en angst verslaan. Wij 
zijn de partij van de winnaars en verliezers van de globalisering. Dat is een 
complex ‘enerzijds- anderzijds’ verhaal. Maar dat is wel ons verhaal. En dat 
verhaal moeten we offensief brengen. Met trots. Met een rechte rug.
Daarom heb ik uiteindelijk mijn vrouw omhelsd. Samen hebben we de 
afwas gedaan. En daarna hebben we allemaal liefdevolle dingen gedaan. 
Met elkaar. 

Marcel Duyvestijn is columnist, publicist, (bedrijfs)journalist, 
schrijver en liefdevol lid van de PvdA. 
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Change & hope

Kan de PvdA nog wat leren van de wijze waarop Barack Obama in 2008 de 
Amerikaanse verkiezingen won? Wat zou Obama doen als hij de lijsttrekker van de 
PvdA zou zijn? Vanuit New York probeert Gerald van Wilgen het antwoord te geven.

Illustratie MokerOntwerp

 A
ls progressieve partij kijken we met jaloezie naar hoe Barack 
 Obama in 2008 John McCain met ruime marges versloeg. Voor-
dat het zover was, wist hij tienduizenden mensen te mobiliseren 
en meer dan vijfhonderd miljoen dollar aan individuele donaties 

in te zamelen. Het land leek klaar te zijn voor een progressieve president. 
Niet alleen vanwege de oorlog in Irak, maar ook omdat de inkomensonge-
lijkheid onder Bush groter was geworden, de onderwijsachterstand bleef en 
het aantal onverzekerden onverminderd doorgroeide.
Zowel president Bush, als het door Republikeinen gedomineerde Huis 
van Afgevaardigden scoorden vorig jaar de laagste waarderingscijfers ooit. 
Bovendien kwam er een zware economische recessie aan en Amerikanen 
kiezen in een economische neergang Democraten. En Obama zelf is 
natuurlijk een droomkandidaat; hij is intelligent, welbespraakt, heeft geen 
cronies die baat hebben bij zijn presidentschap, en hij lijkt integer te zijn. 
Zijn verkiezing leek onontbeerlijk.
Obama’s verkiezingsboodschap had eigenlijk maar twee woorden: change 
en hope. Hoe komt het dat Amerikanen hiervoor vielen? Het antwoord is dat 
in dit land, dat zichzelf met graagte het rijkste land ter wereld noemt, bijna 
50 miljoen mensen onverzekerd rondlopen. Een bepaald percentage van 
hen zal hartklachten krijgen, een auto-ongeluk of kanker, en daarvoor zul-
len ze de rest van hun leven de rekening gepresenteerd krijgen, tenminste 

als ze het overleven. Verder zijn volgens het Amerikaanse ministerie van 
Landbouw meer dan 35 miljoen mensen food insecure. Dat betekent dat deze 
mensen niet genoeg geld hebben om het minimum aantal calorieën tot zich 
te nemen dat nodig is om gezond te leven.
Progressief zijn in de V.S. betekent dat je als ‘linkse’ politieke organisatie 
moet werken aan de elementaire levensbehoeften. De kiezers hopen dat 
Obama dat zal veranderen wat bij ons in Nederland al lang een verworven 
recht is. Ik vind trouwens dat we daar wel eens wat vaker stil bij mogen 
staan, maar dit terzijde.
We kunnen ons als progressieve partij dus niet zonder meer blindstaren op 
het succes van Obama, hij heeft een immense taak voor zich waar de kie-
zers hem in 2012 ongetwijfeld op af zullen rekenen. Als het hem echter lukt 
om bijvoorbeeld de gezondheidszorg te reorganiseren, dan mag hij zichzelf 
een plek op Mount Rushmore toeëigenen, naast de andere vier presidenten 
die monumentale veranderingen hebben teweeggebracht.
In Nederland staan wij er als PvdA niet echt rooskleurig voor. Wat zou 
Obama doen als hij de lijsttrekker van de PvdA zou zijn? Zou hij uitsluitend 
met zijn charisma en gloeiende speeches nieuwe kiezers kunnen winnen en 
oude kiezers weer terughalen? We zijn in Nederland vies van persoonsver-
heerlijking en vinden ‘veramerikanisering’ in de politiek niet wenselijk. Aan 
de andere kant weten we ook dat we met onze stem een ander het mandaat 
geven om, soms met verregaande gevolgen, beslissingen te nemen over 
ons milieu, werk, gezondheidszorg, onderwijs, het uitzenden van ‘onze’ 
zonen en dochters naar onveilige gebieden et cetera.
Wat mij het meeste bij is gebleven van de Amerikaanse campagnes van 
vorig jaar is dat alle kandidaten tijdens de verkiezingen en voorverkiezingen 
constant de kiezers hetzelfde voorhielden: I am here to serve you. Presidents-
kandidaten lieten geen enkel moment onbenut om hun kiezers te laten 
weten dat ze hun steun niet voor lief nemen. Ik ga nu niet zeggen dat 
Nederlandse kandidaten of onze eigen PvdA-kandidaten afstandelijk of arro-
gant zijn, maar ik vind wel dat ze beter moeten communiceren waarom ze 
eigenlijk vinden dat ze niet een goede, maar de best mogelijke volksverte-
genwoordiger zijn. Ik krijg wel eens het gevoel dat de kiezer als een noodza-
kelijk kwaad wordt gezien in plaats van iemand wiens stem met veel moeite 
gewonnen moet worden. Ik wil niet vervelend doen, maar kijk naar de meest 
succesvolle Nederlandse politici van de laatste jaren. Deze heren gaven hun 
kiezers het gevoel dat ze precies wisten waarom zij dachten dat mensen op 
hen moesten stemmen, niet alleen dat, ze wisten ook te communiceren dat 
ze daadwerkelijk zouden doen wat ze beloofden, hoe bizar hun ideeën soms 
ook waren.   

Gerald van Wilgen is lid van het bestuur van de PvdA New York.
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Mohammed Mohandis (24), voorzitter JS

 W
at gaat de nieuwe JS-voorzitter doen in de 
PvdA? ‘Zorgen dat meer jongeren lid worden 
van de JS en keihard knokken voor meer jon-
geren op de lokale lijsten. De tijd dringt, de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 

staan voor de deur. Dat lijkt nog ver weg, maar effectief hebben 
we nog maar een half jaar.’
 
Veel jongeren op lokale kieslijsten klinkt mooi, maar hoe ver-
houdt die wens zich tot de wens om andere doelgroepen even 
representatief te laten zijn? Vrouwen, allochtonen, ouderen… 
‘Kwaliteit gaat altijd voor. We moeten af van het politieke correc-
te om en om man-vrouw-denken, de onszelf opgelegde plicht 
om elke bevolkingsgroep vertegenwoordigd te willen zien en 
ook andere doelgroepen als ouderen, jongeren, ouders, alleen-
staanden et cetera met iemand uit eigen kring te willen bedie-
nen. Iemand met een exotische naam is niet per se het meest 

geschikte raadslid om problemen en kwesties uit eigen kring op 
de kaart te zetten. Het gaat altijd om kwaliteit én om een goede 
mix van mensen met verschillende talenten. Maar we moeten 
de scoutingscommissies wel achter de vodden zitten. Ze moe-
ten wel heel hard zoeken. En van mij, als JS-voorzitter, moeten 
ze vooral naar geschikte jongeren zoeken.’
 
Hoe wil je jongeren interesseren voor het lidmaatschap van 
de JS? Niet echt een hippe club in de beeldvorming. ‘Op twee 
manieren. Ten eerste wil ik het werk dat we nu al doen, voort-
zetten en intensiveren. Scholen bezoeken, debatten organiseren 
en voeren, Haagse politici scherp houden, op de bres staan 
voor jongerenzaken en -problemen en als het nodig is lobbyen. 
Wat ik ook wil doen is de partijbureaucratie openbreken. Zo wil 
ik bijvoorbeeld graag een banner op de homepage van PvdA.nl 
en alle jonge PvdA-leden die géén lid zijn van de JS aanschrijven 
en aanbieden om voor een symbolisch bedrag lid te worden; 

De nieuwe voorzitter van de Jonge 
Socialisten is zowel raadslid in Gouda 
als communicatieadviseur voor 
verschillende maatschappelijke projecten 
en instellingen. Hij kreeg enige landelijke 
bekendheid door zijn optreden in de 
media tijdens de ophef over het gedrag 
van alloch tone hangjongeren in de buurt 
Oosterwei in Gouda. 

at gaat de nieuwe JS-voorzitter doen in de geschikte raadslid om problemen en kwesties uit eigen kring op

‘De PvdA moet hoop  

Tekst Tessel Schouten  Foto Hollandse Hoogte
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 bieden’

profi el
‘Ik ben van plan de onderwijs woordvoerders 
van de PvdA fl ink op de huid te zitten’

die niet in Gouda woonden. De ouders van die jongeren waren vaak 
honderden euro’s per jaar kwijt aan reiskosten voor hun kinderen. 
Ik vind dat onbegrijpelijk. Met een simpele uitzonderingsregel is het 
hele probleem opgelost. Tegelijkertijd weet ik hoe moeilijk dat is. 
Daarom ben ik van plan om me vaak in de Tweede Kamer te laten 
zien. En de onderwijswoordvoerders van de PvdA fl ink op de huid 
te zitten.’
 
Moeten de PvdA en de JS in jouw ogen iets doen aan de popula-
riteit van Geert Wilders? Kiezers terughalen bijvoorbeeld? ‘Ik ben 
lid geworden van de PvdA, omdat ik bij een partij wilde horen die 
vindt dat je, nadat je hebt leren zwemmen, losgelaten mag worden. 
Dus niet zoals de SP, die vindt dat je als je eenmaal hulp nodig hebt 
gehad bij het zwemmen, altijd hulp nodig zult hebben. En niet zoals 
de VVD, die als motto zwemmen of verzuipen lijkt te hebben. Ik heb 
voor de PvdA gekozen vanwege het verheffi ngsideaal. Iedereen die 
voor een dubbeltje is geboren, kan een kwartje worden. Dat blijft 
actueel. In de buurt waar ik ben opgegroeid, een echte arbeiders-
buurt met allochtonen en ‘kampers’, leeft iedereen en alles door 
elkaar. Ik kan me goed herinneren dat als de Nederlandse buur-
vrouw een hark nodig had, ze die altijd een paar huizen verderop 
van Ali kon lenen. Ali op zijn beurt bracht de buurvrouw altijd een 
pannetje soep tijdens de ramadan. Dat ging allemaal heel goed. Het 
was gezellig en gemoedelijk. Waar het om gaat, is dat mensen de 
grip op hun buurt willen houden. Ze houden niet van onzekerheid. 
Wat je nu ziet, is dat er politieke partijen munt proberen te slaan uit 
die onzekerheid. Ze spelen in op de onderbuikgevoelens van veel 
mensen. 
Het enige wat de PvdA in mijn ogen kan doen, is hoop bieden. Een 
verhaal van hoop en vooruitgang schetsen. Waardoor mensen weer 
gaan geloven in zichzelf, hun buurt, hun stad, de toekomst van 
hun kinderen. Een verhaal waarin het bestrijden van werkloosheid 
en jeugdwerkloosheid centraal staat. Dat gaat over kansen bieden 
en kansen nemen. Waar over nagedacht moet worden, is de wijze 
waarop we dat het beste kunnen doen. Maar ook voor ons geldt: we 
moeten er zelf in geloven en dat uitstralen. Dat is de opdracht. Een 
beetje trotser mag best. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar 
niemand, helemaal niemand kan de PvdA verwijten dat we geen 
verantwoordelijkheid nemen. Dat is onze kracht. We lopen nergens 
voor weg. En een verhaal van hoop, van gezamenlijkheid, van men-
sen die zich verbonden weten, is het enige antwoord op negativiteit 
van andere partijen.’
 
Maar met een verhaal alleen los je toch geen problemen op? ‘Nee, 
het verheffi ngsideaal, de mogelijkheid voor mensen om zich te ont-
wikkelen, blijft het allerbelangrijkst. Maar we zullen bijvoorbeeld iets 
moeten doen aan de vmbo-kant van het onderwijs. Het streven van 
de overheid om iedereen een startkwalifi catie te laten halen, is in 
mijn ogen namelijk volstrekt onhaalbaar. Een startkwalifi catie is een 
diploma op havo of mbo-II niveau. Ik weet uit mijn eigen omgeving 
dat veel jonge mensen dat niet halen. Die zijn niet dom, maar die 
moet je in de praktijk een vak laten leren. Bij een baas. Dat zijn 
mensen met een totaal andere leerstijl. Die moet je niet afwijzen, 
daar moet je als overheid iets mee doen.’   

samen staan we sterker. Die wens leeft al heel lang heb ik begre-
pen, maar om redenen die te maken hebben met privacy en het 
strikt toepassen van regels – wat ik overigens heel goed vind 
– is het altijd bij een wens gebleven. Ik ga daar een concreet 
voorstel voor doen en aan het partijbestuur voorleggen. Dat is 
ook het handige als je JS-voorzitter bent. Ik zit bij de vergade-
ringen van het partijbestuur en kan dus direct zaken inbrengen. 
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat mensen die ons beter 
leren kennen, snel merken dat de JS een gezellige club is. Waar 
ook nog eens ontzettend veel gebeurt.’
 
Welk inhoudelijk onderwerp wil je aanpakken? ‘De meeste 
mbo-studenten zijn geen 18. Zeker niet als ze net aan hun oplei-
ding beginnen. En veel mbo-studenten studeren ook nog in een 
andere plaats dan hun woonplaats. Het is dus van de gekke 
dat zij geen recht hebben op een OV-kaart. Ik heb zelf mbo 
gedaan, voor ik naar het hbo ging, en ik had medestudenten 

Rood 04-2009.indd   25 16-07-2009   15:11:49



26  ROOD  augustus 2009

Tekst Michiel Reijnen  Foto’s Van de Graaf fotografi e

Sport als bindmiddel
Leiden: Huis van de Sport
In Leiden wordt er hard gewerkt aan een bijzon-
der plan: het Huis van de Sport. In een gebied 
van zeventien hectare waar nog sportvelden 
liggen, komen onder meer circa zeshonderd 
woningen, kantoorruimtes, een sporthal met 
plaats voor vijfduizend toeschouwers, gymzalen, 
een atletiekbaan, kunstgrasvelden voor voetbal 
en rugby en een groot aantal parkeerplaat-
sen. Het unieke, zo vertelt wethouder Marc 
Witteman, is dat het project een initiatief is van 
de sportclubs zelf. Witteman: ‘De sportvoorzie-
ningen in het gebied zijn niet meer op orde en er 
waren plannen voor woningbouw. De sportclubs 
zijn samen met hun leden en ouders aan de 
slag gegaan en met een uitgewerkt plan naar de 
gemeente gestapt.’

FUTURISTISCH PLAN
In het plan wordt de ruimte effectiever besteed 
door bijvoorbeeld de velden beter te verdelen 
en parkeerruimte onder de velden te bouwen. 
Daardoor komt er ruimte vrij voor woningen 
en andere functies. De opbrengst hiervan zal 
de gemeente vervolgens weer investeren in de 
sportaccommodaties.
In eerste instantie was Witteman sceptisch 

over het project. ‘Het plan oogde nogal futu-
ristisch. Zo werd voorzien in de bouw van een 
atletiekbaan bovenop een vierhonderd meter 
ijsbaan. We vroegen ons af of dit wel haalbaar 
was. We hebben met alle betrokkenen overlegd 
en de plannen zijn nu realistischer.’ Witteman 
denkt wel dat de plannen in de omgeving goed 
ontvangen zullen worden ‘Er wonen vierduizend 
leden van de betreffende sportverenigingen in de 
buurt. Mede daardoor is het draagvlak voor het 
Huis van de Sport erg groot.’ 

CREATIVITEIT
Het college van B&W zal nog dit jaar via een 
gebiedsconcessie marktpartijen uitnodigen een 
voorstel te doen voor de invulling en realisatie 
van dit project. Naast een aantal wettelijke bepa-
lingen stelt de gemeente alleen eisen over de 
sportvoorzieningen die er moeten komen. En er 
moet 20 procent sociale woningbouw komen. 
‘Verder kunnen alle partijen hun creativiteit de 
vrije loop laten. Zowel ontwerp, realisatie, fi nan-
ciering, onderhoud en exploitatie zijn daarna de 
verantwoordelijkheid van de marktpartij. Ook 
alle risico’s komen op die manier bij de markt-
partij te liggen.’ 
Witteman gaat ervan uit dat de eerste schop al 

Lokale sportinitiatieven

In talloze Nederlandse 
gemeenten werken 
PvdA-wethouders en 
-gemeenteraadsleden aan 
de leefbaarheid van hun 
stad. Sport kan hierbij een 
grote rol spelen: sport zorgt 
voor sociale binding, kan 
integratie en onderwijs 
stimuleren en sporten is 
gezond. Rood licht drie 
lokale initiatieven uit.
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in 2010 de grond in kan. In 2013 moet het gebied 
af kunnen zijn. Overigens betekent dat dan niet 
dat de Leidenaren drie jaar niet kunnen sporten: 
door een goede planning kan er tijdens de bouw 
gewoon worden door gesport.

ROLMODELLEN
Naast het Huis van de Sport lopen er in de 
studentenstad tal van andere sportprojecten. 
Zo stellen verschillende sportverenigingen hun 
ruimte ter beschikking aan een kinderdagverblijf: 
het gebrek aan plaatsen bij kinderdagverblijven 
wordt zo tegengegaan en met het geld zijn de 
sportverenigingen weer in staat in hun accom-
modaties te investeren. Daarnaast trekken 
de basketballers van de Leidse eredivisieclub 
ZZ-Leiden in de zomer vrijwillig de wijken in. 
‘Die basketballers zijn voor veel van die jongeren 
een rolmodel. Zij gaan meer bewegen en de bas-
ketballclub scout zo nieuw talent. Met dit soort 
initiatieven kun je een hoop bereiken.’
Daarom zouden de Haagse politici en de PvdA 
zich van Witteman meer met dit onderwerp 
bezig mogen houden.’Laten we er beleid voor 
maken dat 10 tot 15 procent meer jongeren gaan 
sporten en daar ook middelen voor beschikbaar 
stellen. Dat levert zo veel op. Bovendien past het 
goed in het Olympisch plan 2028.’

Rotterdam: 
de schoolsportschool
In veel krachtwijken in Rotterdam sportten en 
bewogen kinderen veel te weinig. Niet alleen 

omdat het lidmaatschap van een sportvereni-
ging vaak te duur is, maar ook omdat er in de 
buurten zoals Charlois en Feyenoord te weinig 
sportverenigingen zijn. Daarom zijn onder regie 
van Rotterdam Sportsupport basisscholen en 
sportverenigingen enkele jaren geleden begon-
nen met zogenoemde Schoolsportverenigingen. 
Matthijs van Muijen, namens de PvdA raadslid 
in de havenstad, over het project: ‘In de wijken 
waar deze scholen liggen, komen trainers van 
sportverenigingen uit heel Rotterdam lesgeven 
aan de kinderen. Zo komen trainers van voetbal-
club Spartaan’20 twee keer in de week training 

geven op een basisschool in Katendrecht. En op 
zaterdag worden de kinderen uit de wijk opge-
haald en naar de voetbalvereniging gebracht.’ 
Naast voetbal gaat het om een veertiental ande-
re sporten, zoals handbal, basketbal en dansen. 

SPONSORING
Ook woningcorporaties helpen mee. Zij 
sponsoren onder meer de tenues van de 
voetballende kinderen. Van Muijen: ‘Kinderen 
van Marokkaanse, Ethiopische, Antilliaanse 
afkomst allemaal bij elkaar. Prachtig om hen 
allemaal samen te zien op zaterdagochtend in 
hun tenues.’

Inmiddels zijn er in twaalf krachtwijken derge-
lijke projecten opgezet, voor het eind van dit jaar 
wil Van Muijen het project in zeventien wijken 
hebben en uiteindelijk moet het in alle 25 kracht-
wijken in Rotterdam gebeuren. 
Uit een onderzoek van het Verwey-Jonker 
Instituut blijkt dat binnen een paar jaar tijd in 
deze wijken inmiddels meer dan duizend kinde-
ren lid zijn geworden van een sportclub. En, zo 
blijkt uit gesprekken met ouders, kinderen zijn 
gezonder, kijken minder vaak tv en gaan zelfs 
met meer plezier naar school. 

OUDEREN
Voor het slagen van het project is vooral de inzet 
van de scholen en de sportverenigingen van 
belang, de politiek moet zorgen dat hiervoor 
genoeg geld beschikbaar is. De PvdA zal zich 
hard blijven maken om dit voor elkaar te krijgen. 
‘Dat hebben we al eerder gedaan en we zul-
len daar als fractie ook nu weer onze nek voor 
uitsteken.’ Eerder zorgde de PvdA-fractie er al 
voor dat de positieve resultaten van Rotterdam 
Sportsupport, de instantie die onder meer het 
Jeugdsportfonds en de Schoolsportverenigingen 
organiseert, voldoende aandacht kreeg en niet 
meer elk jaar hoeft te bedelen voor subsidie 
maar jaarlijks op 800 duizend euro kan rekenen.
Ook probeert de Rotterdamse PvdA ouderen aan 
het sporten te krijgen. ‘Vorige week nog gaf een 
groep Turkse ouderen een dansdemonstratie.’

VAKLEERKRACHT
Hoewel er in Rotterdam veel positieve dingen 

‘Kinderen kijken minder 
vaak tv en gaan met 
meer plezier naar school’
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gebeuren op sportgebied, is er volgens Van 
Muijen nog iets nodig om de kinderen beter en 
meer te laten bewegen: de vakleerkracht moet 
terug op de basisschool. ‘Hiermee is met het 
programma Lekker Fit al een begin gemaakt, 
maar het is belangrijk dat de vakleerkracht ver-
plicht in het curriculum wordt opgenomen en 
dat ‘Den Haag’ daar ook geld voor beschikbaar 
stelt. Kinderen moeten drie uur per week les 
krijgen in sport en beweging. Daar heb je een 
specifi ek opgeleid iemand voor nodig. Sommige 
kinderen van 7 kunnen nu niet eens een koprol 
maken. Gelukkig steunt de Tweede Kamerfractie 
het idee. Alleen de staatssecretaris nog niet, daar-
over hebben we nog een appeltje te schillen.’

Enschede:
Sport tegen schooluitval
Enschede was in 2007 en 2008 sportgemeente 
van het jaar. Doordat er in iedere wijk in 
Enschede meer dan genoeg velden en accom-
modaties zijn en de gemeente erg veel doet om 
sport onder kinderen te stimuleren, sport maar 
liefst 91 procent van de kinderen. Daarnaast zet 
de gemeente sport in om schooluitval op het 
plaatselijke ROC tegen te gaan.

UNIEKE SAMENWERKING
Ed Wallinga is wethouder Sport in de textiel-
stad: ‘Onder het motto “scoren in de wijk” of 
“aanval opuitval”, is het ROC tot een unieke 
samenwerking met de voetbalclub FC Twente 

gekomen. Jaarlijks komen enkele tientallen 
kinderen die uitvallen of dit dreigen te doen, 
samen met een docent naar de trainingsvelden 
van FC Twente. In deze inspirerende omgeving, 
met genoeg ruimtes en instructielokalen, kijken 
zij waar hun interesses liggen. FC Twente stelt 
bovendien haar netwerk ter beschikking, zodat 
leerlingen stage kunnen lopen of zelfs een baan 
kunnen vinden, in alle bedrijfstakken en in alle 
beroepen’. 

Maar het mooiste van het project is dat alle 
voetballers van de succesvolle eredivisieclub 
aan het project meedoen. Zij praten met de 
leerlingen en geven het goede voorbeeld. 
Wallinga: ‘Het zijn fi tte en ook goed opgeleide 
jongens, waar de leerlingen erg tegenop kijken. 
Het maakt echt wel uit als Kenneth Perez tegen 
je zegt dat je je huiswerk moet doen of dat je je 
opleiding moet afmaken. Dat stimuleert hen. 
Ook zijn jongens als El Ahmadi, die inmiddels 
bij Feyenoord speelt maar nog steeds hier terug-
komt, een  perfect rolmodel voor jongeren van 
Marokkaanse afkomst.’ 

SPORTINFRASTRUCTUUR
Wallinga vertelt enthousiast over vele andere 
lokale initiatieven: ‘Enschede is een echte 

sportgemeente. We voeren al meer dan tien jaar 
beleid om mensen aan het sporten te krijgen en 
te houden: we zorgen dat iedereen in de buurt 
kan sporten door niet te kiezen voor een verdere 
verdichting van accommodaties, investeren veel 
in een goede sportinfrastructuur, stimuleren 
sport bij de naschoolse opvang, hebben in iede-
re wijk een sportconsulent en speciale program-
ma’s voor bijvoorbeeld ouderen, allochtonen en 
kinderen.’ Zo is in Enschede de vakleerkracht 
altijd gebleven, investeert de gemeente ook in 
schoolzwemmen en schoolschaatsen en krijgen 
kinderen na school kennismakingslessen met 
bepaalde sporten.

NIEUW NOABERSCHAP
Want, zo benadrukt Wallinga, sport is gezond en 
kan een belangrijke rol spelen binnen onderwijs, 
integratie en sociale binding. Sport levert een 
wezenlijke bijdrage aan het ‘nieuw noaberschap’ 
dat in Enschede vorm krijgt. Het onderwerp 
wordt volgens hem wel eens onderschat in ver-
gelijking met bijvoorbeeld zorg en onderwijs: 
‘Sport is een pareltje in mijn portefeuille. Als 91 
procent van de kinderen sport, is dat op vele 
gebieden van onschatbare waarde. Wat mij 
betreft mag de PvdA sport meer omarmen en 
mag het een van de belangrijkste beleids-
terreinen van de partij zijn. Het problematiseert 
niet en is een fantastisch sociaal democratisch 
middel om allerlei groepen te  verheffen.’   

‘De vakleerkracht moet 
terug op de basisschool’

rood in de regio
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speldjesregen
Vorig jaar kregen alle leden die tussen de 50 en 60 jaar lid zijn, een speldje, dit jaar 
volgden degenen die 25 jaar lid zijn. Het partijbestuur vond het echter belangrijk ook 
die leden die langer dan 25 jaar lid zijn, maar nog geen 50 jaar, in het zonnetje te zetten. 
Zij kregen een brief en een speldje. Volgend jaar worden de speldjes weer uitgereikt aan 
leden die 25 of 50 jaar PvdA-lid zijn.

Tekst Levina de Raat

Mevrouw Winter-Kiewiet 50 jaar lid
Op woensdagmiddag 13 mei kreeg mevrouw Winter-Kiewiet uit 
Den Burg (Texel) een gouden speld voor haar 50 jaar lidmaat-
schap. Henk Hilstra, die namens de PvdA-Texel dit speldje uit-
reikte, roemt haar actieve kennis over Texel en de landelijke poli-
tiek. Hilstra: ‘Ze is het niet altijd met alles eens en is ook niet een 
echte fan van Wouter Bos, maar ze voelt zich toch nog altijd thuis 
bij de PvdA. En ze vindt dat iedereen altijd moet stemmen. Want, 
zegt ze, ooit is er hard voor gevochten om te kunnen stemmen, 
dus je mag je stem niet zomaar weggooien. Tot slot is haar wens 
dat jongeren meer en actiever bij de politiek betrokken worden.’

‘Goedemorgen Lilianne,

‘Je moet vooraf weten, dat ik een vrijwel blinde man van 

57 jaar oud ben. Mijn vrouw Gré heeft vorige week aan 

mij jouw brief met de partijspeld-attentie voorgelezen. Ik 

ben 34 jaar geleden. in de legendarische periode van het 

roemrijke kabinet onder het bezielende premierschap van 

Joop den Uyl, een overtuigd lid van de Partij van de Arbeid 

geworden. Het loffelijke streven naar een evenwichtige 

spreiding van kennis, macht, arbeid en inkomen onder 

alle lagen van de bevolking in de gehele wereld sprak mij 

erg aan. Ik ben zeer verguld met de recente aanwinst van 

de koperen roos als een stoffelijke blijk van een geestelijke 

waardering voor de betoonde lidmaatschapstrouw in de 

achterliggende 34 jaren met hoopvolle successen en ont-

moedigende teleurstellingen voor de PvdA.

Mijn lidmaatschapsaanmelding destijds bij de PvdA kwam 

niet zo maar uit de blauwe lucht vallen en was eigenlijk 

een logisch vervolg op mijn ouderlijke opvoeding: mijn 

moeder spruit voort uit het gereformeerde milieu van de 

ARP en mijn vader uit het rode nest van de SDAP. Mijn 

ouders trouwden in de onzekere mobilisatiewinter van 

1939 en hun bewuste overgave aan de natuurlijke liefde 

buiten de rigide gevangenisgrenzen van hun eigen afkomst 

deed behoorlijk wat verzuilingsstof bij de beide families 

Assies en Van de Waardt opwaaien. Zij omarmden innig de 

ontwikkelde doorbraak loso e en sloten zich na de oorlog 

in 1946 direct aan bij de opgerichte PvdA.

Ik ga de oprechte vriendschappen buiten de PvdA zeker 

niet uit de weg onder het beproefde motto: als je werkelijk 

wilt weten, waarin de mensen echt geloven, luister dan 

niet zozeer naar wat ze met de mond belijden, maar kijk 

vooral naar wat ze met de daad doen!

Lilianne, nogmaals hartelijk dank voor het toesturen van 

de partijspeld!’

De brief van Jaap Assies, 34 jaar lid:
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Nog altijd thuis bij de PvdA
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Prijsvraag  Wie heeft dit gezegd?

Weet u van wie dit citaat is?

1. Felix Rottenberg 2. Henk Vredeling

3. Mariëtte Hamer 4. Joop den Uyl

Stuur uw oplossing vóór 1 oktober naar: PvdA, redactie Rood, 
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam of mail uw oplossing naar 
rood@pvda.nl. De winnaar ontvangt een  PvdA fl eece-jack.

‘Congressen kopen geen straaljagers.’

Het citaat uit Rood nummer 3:

‘Ik leg alle adviezen 
onder mijn kussen tot ik 
rechtop zit’

is afkomstig van Wim Kok.

De winnaar van de PvdA-Baseball 
cap is Fleur Logister uit Breda.

Breinbreker 29
HORIZONTAAL:   1. Bui op Koninginnedag (12); 5. Werkveld 

van 14 vert. (1+1); 7. Die advocaat slaat er maar een slag naar 

(15); 9. Weinig ruimte om te laveren (5+4+3); 12. Boekenprijs (3); 

13. Klant van het schrijvertje (10); 15. Rotterdamse scheepsgroet 

(4); 16. Deelnemer aan het Paasspel (10); 17. Gewichtig woord (4); 

18. Receptie (12); 20. Oosters vervoermiddel? (5); 22. Tussen haar 

slaapplaats (7); 23. Flauw alcoholspelletje (15)

VERTICAAL  1. Of zijn er gewoon teveel leerlingen? (13); 2. Geld 

(3); 3. Worden die oudjes een kopje kleiner gemaakt? (15); 4. Dát 

doet de deur dicht (5); 6. Gevarengeld (15); 8. Is het spreekuur 

afgelopen? (13); 10. Zeer toegankelijk ideeënkantoor? (3); 

11. Stoppen niet voor zoetigheid (11); 14. Promotiemedewerker 

(9); 19. Hoge ome in het buitenland (1+1+1); 21. Gaat nog wel 

eens gepaard met een wee (3)

Stuur uw oplossing vóór 1 oktober naar 

PvdA, redactie Rood,

Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.

De winnaar ontvangt een  PvdA fl eece-jack.

varia

OPLOSSINGEN BREINBREKER 28: Horizontaal: 1. Vrouwenbeweging 8. Ei 9. IJzeren dame 11. Toon 12. Echtvereniging 14. Monomanen 16. Nuts 17. Bosbes 
21. Dag 22. Stroman 24. Epiloog 25. Onbekend 28. Dankwoord 30. Met pijn in het hart  Verticaal: 1. Vrijheidsbeeld 2. Overheidsdienst 3. Wee 4. Eindeloos 5. Brave borst 
6. Getuigenbank 7. Gans 10. Erica 13. Diskrediet 15. Nu 18. Bal 19. Ego 20. Co 23. Rond 25. Oren 26. Erwt 27. Erna 29. Oen 

DE PRIJSWINNAAR VAN BREINBREKER 28 IS: Peter van Lieshout uit Amsterdam. Hij ontvangt een PvdA- Baseball cap.

1

3

2

4
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Is homoseksualiteit in de topsport bespreekbaar? 
Wint de angst voor reputatieschade het van de 
vrijheid? Hoeveel homoseksuele topsporters 
leiden een geheim leven? Kent u één homo-
seksuele topvoetballer? Nee? Met dit antwoord 
lijken bovenstaande vragen ook beantwoord. 
Homo seksualiteit is in veel sporten nog een 
groot taboe. 
Dat bleek ook bij de totstandkoming van het boek 
Gelijkspel. Huub ter Haar ging op zoek naar spor-
ters die openlijk durven uit te komen voor hun 
homoseksuele geaardheid. Vaak stootte hij zijn 
neus. Vooral de deuren in de mannelijke team-
sporten bleven voor hem dicht.  Maar sommige 
deuren gingen gelukkig wijd open. In dit boek 
vertellen sporters openhartig hoe zij omgaan met 
homseksualiteit in hun sportieve loopbaan en in 
hun leven. Hun strijd om Gelijk Spel. Fotograaf 
Marcel van de Bergh maakte de portretten.

Uitgesproken

Dit boek is voor leden met 20%  korting op de boekwinkelprijs (¤ 17,95) te  bestellen door 
te mailen naar info@uitgeverijpepijn.nl o.v.v. uw adres,  aantal boeken en de opmerking 
‘Korting PvdA’. U betaalt dan ¤ 14,36.
De  factuur ontvangt u tegelijk met het boek. Verzendkosten worden niet in rekening 
gebracht. U kunt het boek ook bestellen via www.uitgeverijpepijn.nl o.v.v. ‘Korting PvdA’.

Korting voor PvdA-leden

Gelijkspel
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Als Lilianne en ik het even ook niet meer weten, sluiten we ons gesprek 
meestal af met: Moedig Voorwaarts! En doen dat dan ook.
Zo voelden we ons na 4 juni natuurlijk ook. De klap was hard en tegelijk 
weet je dat je door moet. Juist in moeilijke tijden moet je laten zien wat je 
kunt en waar je voor staat. Daar waren we, zoals de werkgroep-Dijksma 
onbarmhartig liet zien, wat 4 juni betreft heel slecht in geslaagd. En dat 
gaan we voor de Gemeenteraadsverkiezingen van Maart 2010 veel beter 
doen.
Zal dat makkelijk worden? Nee. We hebben een recessie, mensen 
raken werkloos, inkomens komen onder druk. En er is geen oneindige 
hoeveelheid geld beschikbaar om in de economie te pompen. Integen-
deel, de schatkist is leeg. Er gaat eind volgend jaar 40 miljard euro meer 
uit dan er in gaat. Dat is zo’n ruim 100 miljoen euro per dag. Ook dat 
moet ons een zorg zijn.
Toch biedt het ook kansen dat we juist nu in het kabinet zitten, juist 
nu zo sterk in gemeenteraden vertegenwoordigd zijn, juist nu zo veel 

wethouders leveren. Zij en wij kunnen laten zien dat we bereid zijn 
verantwoordelijkheid te nemen, dat we in moeilijke omstandigheden 
eerlijk blijven delen, dat we niet slechts saneren maar ook investeren.
Maar vooral kunnen we laten zien dat we geloven in een land waarin je 
juist in moeilijke tijden samen de schouders eronder zet. Waar je juist in 
moeilijke tijden niet tegenover maar naast elkaar gaat staan. Omdat je 
Samen Sterker staat. De Nederlandse samenleving valt op dit moment 
rap uiteen in groepen mensen die hun geluk allemaal op hun eigen 
honk zoeken. Tegenstellingen worden groter, kloven onoverbrugbaar, 
het gemeenschappelijk inspirerende verhaal steeds moeilijker te vinden. 
En toch ligt het voor het oprapen in onze geschiedenis en in onze 
beginselen. Het onverwoestbare geloof dat we Samen Sterker staan. Dat 
dat ons land prettiger maakt, onze economie sterker en onze vrijheid 
groter. Laat daar de verkiezingen maar over gaan. En tot die tijd: Moedig 
Voorwaarts!

 Wouter Bos, politiek leider

Foto Ger Loeffen/Hollandse 

De volgende Rood  verschijnt in november

column

Moedig voorwaarts!
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