
vergadering niet meer ziet. Dat lijkt 
mij slecht voor de afdeling.

Bij mijn aantreden als bestuurslid, 
vroeg een partijlid wat ik wilde 
betekenen voor deze afdeling.  
Ik zie een vitale afdeling voor me.  
Afdelingsbijeenkomsten waar leden 
geïnformeerd en  geïnspireerd 
worden, waar leden in een positieve 
sfeer hun bijdrage kunnen leveren. 
Bijeenkomsten waar stevige discus-
sies worden gevoerd, zonder de 
ander te kwetsen. Waar nieuwko-
mers zich welkom voelen. Kortom 
bijeenkomsten waar leden hun 
inbreng hebben en zich geborgen en 
veilig voelen.
Ik wil ook dat meer leden een 
bijdrage leveren aan het ombuds- 
team, de ouderencommissie, of het 
canvasteam. Actief meedoen is zo 
inspirerend. Je ontmoet anderen 
met wie je de sociaaldemocratische 
idealen kunt delen en waarmaken. 
Ik zie uit naar spannende en 
vruchtbare ontmoetingen met u.

Fred Cohen

DE STEM
van Rood Zuid         

Even voorstellen:

 22 juli 2013 
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De Stem van Rood Zuid is een 

uitgave van de afdeling Zuid 

van de Partij van de Arbeid 

Amsterdam

Ik ben Fred Cohen en ben sinds 29 
maart voorzitter van deze afdeling. 
Allereerst een woord van dank aan 
Martijn Meeter. Hij was een zeer 
betrokken voorzitter. Ik wil zijn lijn 
graag voortzetten.

Ik stem al jaren op de Partij van 
de Arbeid. In de 70er jaren was ik 
lid maar werd zo teleurgesteld in 
de politiek dat ik er niets meer van 
wilde weten. Door mijn huidige 
werk ben ik daar anders over gaan 
denken en in 2008 heb ik me weer 
gemeld. 
Eén van de dingen die ik de afgelo-
pen vijftien jaar leerde was, ‘dat je 
voor democratie een prijs betaalt’. 
Maar ook ‘dat je in de politiek te-
leurgesteld zal worden’. ‘Idealisme 
versus realisme of pragmatisme’. 
Tegenstellingen die felle botsingen 
kunnen opleveren en frustraties of 
boosheid over keuzes.
Ik zie dat boosheid en frustraties 
regelmatig de sfeer van ledenver-
gaderingen beïnvloeden. Er zijn 
nieuwe leden die je na zo’n leden-

Van de voorzitter

Algemene Beschouwingen
Door Marijn van Ballegooijen        2                      

Vacature redactielid
De lezer die interesse heeft in de stad Amsterdam en het stadsdeel Zuid, 
zich aangesproken voelt door de idealen van de PvdA en wel eens wat wil 
schrijven is de redacteur van de STEM van Rood Zuid die wij zoeken.
Wij zijn een klein enthousiast team dat vier keer per jaar voor de leden een 
STEM maakt.
Als dit u aanspreekt mail dan even naar: eheesen@dds.nl

Vacature bestuurslid
Ook is het bestuur van onze PvdA afdeling Amsterdam-Zuid op zoek naar 
versterking. En gezien de samenstelling zou het fijn zijn als het bestuur 
wordt aangevuld met een vrouw. Maar heren, laat u daardoor vooral niet 
weerhouden te reageren. Er wordt maandelijks vergaderd en vier keer per 
jaar een ALV gehouden. Daarbij komen nog wat taken en verantwoorde-
lijkheden maar het houdt je niet van de straat want daar is ook genoeg te 
doen! Interesse? E-mail  dan onze secretaris: j.verjaal@upcmail.nl
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Door Marijn van Ballegooijen

Bestaanszekerheid is een onder-
werp wat hoog op de agenda van 
de PvdA staat omdat sommigen 
van onze bewoners die op dit mo-
ment aan het verliezen zijn. De zorg 
wordt anders er wordt meer van 
mensen gevraagd, de crises grijpt 
hard in bij bewoners. De moties die 
we tijdens de Algemene Beschou-
wingen hebben ingediend hebben 
alleen betrekking op deze twee 
thema’s. 

“Ons doel is door middel van de 
Jazz het sociaal contact tussen 
buurtbewoners te bevorderen. We 
willen ouderen als het nodig is uit 
hun isolement halen. Jong en oud 
met elkaar verbinden.” Dat zei Cor 
Trim een aantal maanden geleden. 

Hij woont in de Rivierenbuurt en 
organiseert samen met zijn vrouw 
Corine sinds vorig jaar oktober 
‘New Orleans’, een maandelijkse 
Jazzinstuif in het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt.
Het is een bewonersinitiatief. En het 
is een daverend succes. De zaal zit 
iedere keer afgeladen vol. De winke-
liers uit de Rijnstraat sponseren de 
middag met borrelhapjes en er zijn 
speciale optredens zoals van het 
prijswinnende Jazz juniors in 
de leeftijd van 11 tot 14 jaar. De 
woorden van Cor gaan over be-
trokkenheid. Over hoe bewoners en 
winkeliers, jong en oud samen ver-
antwoordelijkheid nemen voor een 
fijne buurt. Over die betrokkenheid 
wil ik het met u hebben. 

Betrokkenheid van bewoners 
Onze inzet de afgelopen jaren is 
steeds geweest om de betrokken-
heid van bewoners te vergroten. 
Daarvoor hebben we de De Huizen 
van de Wijk ingericht die gratis 
ruimte bieden voor bewoners om 
iets voor de buurt te organiseren, 
zoals de Jazzinstuif van Cor. Be-
trokken vrijwilligers zijn onze groot-
ste hoop geworden in de bestrijding 
van eenzaamheid, zoals het Be-
woners Actief van Hasan Kilic, en 
het maatjesproject van Combiwel. 
Betrokken vrijwilligers zijn onze 
grootste hoop als het gaat om de 
kwaliteit van leven van bewoners 
die zorg nodig hebben, zodat ze 
zelfstandig kunnen blijven. Dat doet 
onder meer de Algemene Hulp-

De Algemene Beschouwingen 2013 staan voor de PvdA in het teken van betrokkenheid 
en bestaanszekerheid. Betrokkenheid van bewoners door middel van initiatieven die een-
zaamheid bestrijden, scholen beter later functioneren, overlast verminderen en de veilig-
heid vergroten. Allemaal kleine initiatieven die op dit moment in de buurt plaatsvinden. 
Tezamen zijn ze belangrijk omdat bewoners daardoor meer invloed krijgen op hun school, 
hun wijk, hun plein en uiteindelijk hun stad. De PvdA wil verder werken aan die nieuwe 
betrokkenheid van bewoners. Dat is onze opgave, en dat wordt de opgave van de bestuurs-
commissie die ons op zal volgen. 

Algemene Beschouwingen over betrokkenheid 
en bestaanszekerheid



3

dienst van Joke Paffen. 
Om de betrokkenheid van bewoners 
te vergroten hebben we vanuit de 
Raad initiatieven ondernomen voor 
de kinderopvang, de basisschool, 
wijkveiligheid, bewonerspanels in 
huizen van de wijk, cliëntenraden 
in verzorgingshuizen, wijkkranten, 
energieprojecten, groenbeheer, 
horeca-overlast, buurtinitiatieven en 
bij toegankelijkheid op straat voor 
mindervaliden. Een greep uit wat er 
de afgelopen jaren is gebeurd. Stuk 
voor stuk kleine initiatieven, maar 
tezamen zeer belangrijk. Daardoor 
krijgen bewoners invloed en worden 
ze weer eigenaar van hun buurt, 
hun school, hun straat, hun park, 
hun plein. Wij willen verder werken 
aan die nieuwe betrokkenheid van 
bewoners. 
We hebben hierover de motie 
betrokkenheid ingediend die is aan- 
genomen.

Bestaanszekerheid en 
inkomen 
De crisis houdt aan en ontneemt 
bewoners hun bestaanszekerheid. 
Steeds meer bewoners krijgen te 
maken met schulden, werkloosheid. 
De huur gaat om hoog, de woning-
waarde omlaag, de prijzen stijgen, 
maar de inkomsten dalen. Het 
versterken van de armoedepreven-
tie verdient de absolute prioriteit. 
Daarover is een motie ingediend die 
is aangenomen.

Bestaanszekerheid en zorg
De zorg verandert en ook daardoor 
verliezen mensen hun bestaansze-
kerheid. Stel je bent zeventig en je 
zorgt voor je man van vijfenzeven-
tig. De thuiszorg stopt. Het  ver-
zorgingshuis sluit. Het 
Persoonsgebonden budget is 
afgeschaft. De kinderen wonen in 
Almere. Wat als je straks zelf ziek 
wordt. Je bestaanszekerheid valt 
weg. We hebben daar als stadsdeel 
en als gemeente goede plannen 
voor gemaakt met Zorg voor Zuid, 
de pilot in Buitenveldert met een 
praktijkbegeleider voor kwetsbare 

ouderen, er zijn zorgwoningen voor 
ouderen gebouwd, er komen meer 
buurtkamers. Maar is het genoeg? 
Weten bewoners er al van? Kun-
nen we alle extra taken aan zonder 
extra budget? In 2014 wordt het jaar 
waarin onze zorgplannen voor een 
belangrijk deel uitgerold worden. 
We willen extra aandacht voor              
buurtkamers en vrijwilligersdien-
sten.

De start van jongeren
Jongeren maken een moeilijke tijd 
door. Vind maar eens een baan, vind 
maar eens een huis. Een maand 
geleden bestemde deze raad op 
onze voordracht driehonderddui-
zend euro voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid; dat project zal 
voor een belangrijk deel in 2014 
plaats vinden. 

Vandaag de dag is het in de politiek 
mode om taken over te dragen aan de 
‘eigen kracht’ van bewoners.

Ik wil een lans breken voor drie 
groepen jongeren die er niet in sla-
gen om op eigen kracht die start te 
maken: jonge alleenstaande moed-
ers, slachtoffers van loverboys en 
de licht verstandelijk gehandicapte 
jongeren die met justitie in aanra-
king komen. Voor deze jongeren 
kan een eigen woning, met de juiste 
begeleiding het begin betekenen van 
een sterk en zelfstandig leven. Hier-
over is een motie woon-leer-werktra-
ject ingediend die is aangenomen.

Woningmarkt
De woningmarkt zit vast, en in zuid 
is de ongedeelde stad in gevaar, we 
moeten blijven bouwen voor lage en 
middeninkomens. Nieuwe proble-
men op de woningmarkt vragen om 
een oplossing: met de motie -aange- 
nomen- verkamering en motie 
short-stay vragen we om onderzoek 
en oplossingen voor deze problema-
tiek. Onbenutte leegstand is ons al 
lange tijd een doorn in het oog. We 
moeten daar met meer creativiteit 
en ambitie aan werken. De leeg-

stand in kantoorpanden geeft ook 
een kans. Zet de ruimte tijdelijk in 
voor kunst en cultuur en bewo-
nersinitiatieven. Kent u de pop-up 
stores? Wij willen pop-up cultuur. 
De motie hierover is aangenomen.
Ik heb gepleit voor een overheid 
die betrokkenheid van bewoners 
versterkt door zelf een stapje terug 
te doen. En ik heb gepleit voor een 
overheid die de bestaanszekerheid 
van bewoners vergroot door actief 
in te grijpen. Dat lijkt misschien 
tegenstrijdig, maar dat is het niet. 
Bewoners zonder 
bestaanszekerheid kunnen zich niet 
inzetten voor anderen, dat werkt 
verlammend. Vandaag de dag is het 
in de politiek mode om taken over 
te dragen aan de ‘eigen kracht’ van 
bewoners. Daarmee willen we be-
trokkenheid van bewo-ners vergro-
ten, waarin de overheid en de markt 
tekort schieten. Maar we mogen 
nooit vergeten dat ook bewoners-
initiatieven hun tekorten kennen en 
niet de basis zijn voor bestaanszek-
erheid. Dat is nog altijd de missie 
van de overheid. Dus we moeten 
onze collectieve voorzie-
ningen zo organiseren dat bewoners 
betrokken zijn, dat we de creativiteit 
van ondernemers kunnen gebruiken 
en dat het de taak van de overheid is 
om ieders bestaanszekerheid 
te garanderen.

Ik rond af met de conclusie dat wij 
de afgelopen jaren hebben gewerkt 
om de lasten van de crisis eerlijk 
te delen. De betrokkenheid van 
bewoners is daarbij ons belang-
rijkste wapen geweest voor sterkere 
collectieve voorzieningen. We willen 
daar verder aan werken, door bewo-
ners meer toe te vertrouwen. Door 
de crises zien veel bewoners hun  
bestaanszekerheid weggeslagen. 
Dat vraagt om ons acuut ingrijpen. 
Onze opgave voor 2014 ligt in be-
trokkenheid en bestaanszekerheid.

Marijn van Ballegooijen
fractievoorzitter PvdA Amsterdam 
Zuid
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Als lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en medebewoner van het stadsdeel Zuid 
lijkt het me goed om kort verslag te doen van de discussie over strafbaarstelling van illegaal 
verblijf. Het is een onderwerp dat velen van ons zeer na aan het hart gaat. 

Door Mei Li Vos

Een stap te ver
De afgelopen weken was er veel 
debat binnen onze partij over de 
afspraak in het regeerakkoord dat 
illegaal verblijf strafbaar wordt 
gesteld.  Ook al hebben we ja 
gezegd tegen het regeerakkoord, 
deze afspraak blijft pijn doen. De 
afspraak schuurt omdat die voor 
veel sociaaldemocraten een stap te 
ver is. We hebben al streng beleid 
voor vreemdelingen, en hen dan ook 
nog een boete geven als ze voor de 
eerste keer zonder geldige verblijf-
papieren worden aangetroffen gaat 
te ver. Velen vinden het idee dat een 
mens illegaal wordt genoemd al 
vreselijk, en spreken dan ook over 
ongedocumenteerden, de Neder-
landse equivalent van het Franse 
‘sans-papiers’. 
 
De afspraak moet er uit
Waarom staat die afspraak in het 
regeerakkoord? 

Zoals Diederik Samsom het vele 
malen heeft uitgelegd: omdat de 
VVD het heel graag wilde en omdat 
we er iets voor terug kregen, het 
kinderpardon. Daarnaast kregen 
wij ook een paar maatregelen die 
het leven van vreemdelingen beter  
maken. Dan nog zijn er genoeg 
mensen in onze partij die zeggen 
dat je dit soort dingen niet tegen 
elkaar kunt uitruilen of gewoon deze 
afspraak uit het regeerakkoord wil-
len halen. Desnoods ruilen voor wat 
anders. 

Onuitvoerbaar zegt Diederik 
Samsom
Tijdens het congres van 27 april in 
Leeuwarden diende Sander Terphuis 
een motie in die de fractie opriep 
om al het mogelijke te doen om het 
wetsvoorstel over strafbaarstelling 
te laten intrekken. Over deze motie 
zei Diederik Samsom dat hij hem 
niet kon en wilde uitvoeren, om-

dat onze handtekening onder het 
regeerakkoord staat, en er ook veel 
maatregelen worden genomen die 
wel goed zijn voor de vreemdelingen 
die in Nederland verblijven. We re-
aliseerden ons meteen dat daarmee 
niet het laatste woord gezegd was 
voor de leden en er meer tijd nodig 
was voor discussie.
De weken erna toog Diederik Sam-
som door het land en ging hij in 
gesprek met de leden. Toen raakten 
veel leden alsnog overtuigd dat alles 
bij elkaar de situatie voor vreemde-
lingen beter zou worden. 

De acht punten van Sander 
Terphuis
Sander Terphuis diende tijdens de 
Politieke Ledenraad van 12 mei een 
tweede motie in. Daarin stonden 
acht verbeterpunten voor het vreem-
delingenbeleid en het wetsvoorstel 
strafbaarstelling illegaal verblijf. De 
acht punten schreef hij mee tijdens 

Rechtvaardige behandeling van vreemdelingen
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Er op af
Door Pieter Hilhorst

De afgelopen jaren wist je één ding zeker wanneer je de krant opensloeg: er stond een artikel in 
over de slechte staat van het onderwijs in de stad. In Amsterdam gingen 9.000 kinderen naar een 
zwakke basisschool. Dat is 9.000 keer een achterstand voor de rest van je leven.

Wethouders en gemeenteraadsleden 
voelden zich vaak machteloos. 
Zij gingen immers alleen over de 
schoolgebouwen en niet over de 
inhoud van het onderwijs. Hun lan-
delijke collega’s deden de inhoud. 
De commissie-Dijsselbloem conclu-
deerde in 2008 dat de politiek over 

het wat moet gaan en de scholen 
zelf over het hoe. Afstand houden 
dus.
Zoals u hierboven kunt lezen staat 
alles in de verleden tijd geschreven. 
Dat is niet zonder reden. Ik, en met 
mij de PvdA, geloof namelijk dat 
de politiek ervoor kan kiezen om 

weggegeven invloed terug te vorder-
en, om niet weg te kijken en er op af 
te gaan. Ik geloof dat onze 
verantwoordelijkheid niet eindigt 
waar onze bevoegdheden stoppen.
 
We hadden kunnen wegkijken en 
kunnen zeggen: ‘Sorry Lorenzo, je 

de avonden in het land waarin 
Diederik Samsom het besluit van de 
fractie verdedigde. Deze motie werd 
ook aangenomen en betekent con-
creet dat de fractie, bij monde van 
onze woordvoerder asiel en migratie 
Marit Maij, aan de slag moet om al 
die verbeterpunten binnen te halen. 

Verbetermaatregelen aange-
kondigd
De Tweede Kamerfractie ziet de 
motie Terphuis als een strenge 
checklist om verbeteringen in het 
vreemdelingenbeleid te realiseren. 
Dat is nog niet zo makkelijk. De co-
alitiepartner VVD kijkt fundamenteel 
anders aan tegen vreemdelingen- en 
mensenrechtenbeleid. Je kunt je 
voorstellen dat je over de betekenis 
van bijvoorbeeld ‘humaner’ nogal 
van mening kunt verschillen, en 
er discussie kan ontstaan over de 
vraag of de verbetering voldoende 

is of niet. Na het debat over de 
zelfmoord van de Russische asiel-
zoeker Alexandr Dolmatov is pijnlijk 
duidelijk geworden dat veel dingen 
mis gaan in de vreemdelingenketen 
in Nederland. Tijdens dat debat zijn 
door de staatssecretaris verbeter-
maatregelen aangekondigd. 
Dat is nu precies de inhoud van de 
motie Terphuis. 

De fractie zit er bovenop
Als fractie zijn we vanaf dat mo-
ment, en  later gesterkt door de 
motie van Terphuis bovenop de 
staatssecretaris gaan zitten. We 
houden elkaar scherp, bevragen de 
woordvoerder Marit Maij kritisch, 
doen soms suggesties voor oplos-
singen. En vragen van iedereen die 
betrokken is bij dit vraagstuk om 
input, zodat we ook voorbeelden 
hebben om de staatssecretaris aan 
de tand te voelen. Marit Maij zit er 

uiteraard het meest bovenop. 
In de loop van de komende 
maanden zullen de verschillende 
verbeterpunten behandeld worden 
in de Tweede Kamer. Punt voor punt 
bekijken we hoe ze uitpakken voor 
de vreemdelingen. We kunnen goed 
discussieren maar de discussie 
moet uiteindelijk leiden tot verbe-
tering voor mensen die hier zonder 
papieren zitten. Zij verdienen een 
rechtvaardige bejegening, of ze nu 
mogen blijven of moeten terugkeren 
naar het land van herkomst. 

Voor vragen of opmerkingen kunnen 
de leden altijd contact opnemen 
met Marit Maij of met mij. Ik zorg ik 
dat het op de juiste plek komt. 

Mei Li Vos is lid van de Tweede 
Kamerfractie van de PvdA
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kregen ze dat te horen (ook als het 
wel goed ging). Scholen werden 
constant aangesproken en gemo-
tiveerd. In het begin bestond er veel 
koudwatervrees bij de schoolbe-
sturen. ‘Hoezo bemoeit de politiek 
zich met mijn school?’
 
We hadden kunnen weg-
kijken en zeggen: “Sorry 
Lorenzo, je zit op een 
zwakke school”      

Totdat steeds duidelijk werd dat 
die kwaliteitsaanpak werkt. School 
na school verloor het predicaat 
zwak. Het enthousiasme werd 
steeds groter. Opeens verschenen 
er juichende verhalen in de kranten. 
Nog deze week kreeg ik een sms’je 
van een basisschool: ‘We zijn niet 
meer zwak!’, stond er. Dat betekent 
dat Amsterdam geen 40, maar nog 
maar vijf zwakke scholen kent. En 
ook die laatste zwakke scholen zul-
len we goed krijgen. En het betekent 

zit op een zwakke school. Jammer, 
maar we kunnen er niets aan doen’.
 
Gelukkig hebben we niet onze 
schouders opgehaald, maar onze 
schouders eronder gezet. Ik verge-
lijk onderwijs vaak met het zieken-
huis. Daar is het evident dat slechte 
zorg levens kost. Slecht onderwijs 
doodt geen mensen, maar het is wel 
bepalend voor levens. Het verwoest 
levenslopen.
 
Het was daarom hoog tijd dat de 
politiek erop af ging. Dat is precies 
wat we bij het basisonderwijs in 
Amsterdam hebben gedaan. Mijn 
voorganger Lodewijk Asscher heeft 
de inmiddels beroemde kwaliteits- 
aanpak basisonderwijs geïntrodu-
ceerd.
 
Onze teams hebben zich actief 
met de scholen en de manier van 
lesgeven bemoeid. Leraren werden 
gecoacht en als het niet goed ging 

dat 21.000 leerlingen op 94 scholen 
beter onderwijs krijgen, want we 
hebben ook scholen geholpen die 
het goed deden maar nog beter 
konden.
 
Nu is het de uitdaging om scholen 
die voldoende zijn, goed te maken 
en vervolgens naar excellent te 
groeien. Ook gaan we verder met de 
middelbare scholen en de mbo’s. 
Daar accepteren we het niet dat 
jongeren niet van school uitvallen. 
En het is onze opdracht dat geen 
kind naar de basisschool gaat met 
een taalachterstand.
 
Geloof ik dus dat de politiek geen 
invloed meer heeft op het onder-
wijs in de stad? Het antwoord 
moge duidelijk zijn: absoluut niet. 
Wij gaan er op af en bewijzen het 
tegendeel.

Onderwijs is een spiegel van de tijd
Ze zijn allebei boven de vijftig. Diddy van Zon is bijna aan haar pensioen en Ellen Verhaar 
moet nog een jaar of tien. Beiden werken ze al meer dan dertig jaar in het basisonderwijs 
in de Rivierenbuurt. Ze zijn ervaren juffen en ze noemen zich echte Montessorianen. Voor 
De Stem blikken ze terug op dertig jaar basisonderwijs. Hoe was het vroeger. Hoe is het nu. 

Door Estella Heesen

We zitten in het klaslokaal van Ellen 
op een vrijdagmiddag na een week 
hard werken. Diddy is op kamp 
geweest en moet de knutsel- en 
spelletjesdozen nog uitpakken en 
opruimen. De maandag erop heb-
ben ze een studiedag. Wel op hun 
vrije dag. Hoort erbij, zegt Diddy 
mompelend. Aan de muur hangen 
tekeningen van de kinderen, er 
staan planten, prachtige foto's, daar 
heeft een vader ons mee geholpen 
zegt  Ellen trots, hoge tafeltjes lage 
tafeltjes in groepjes van vier bij 

elkaar gezet, lijstje aan de muur, 
kasten met boeken, papier, pot-
loden, stiften. Na al die jaren staan 
er nog steeds twee betrokken leer-
krachten voor de klas. De ogen van 
Diddy twinkelen als ze vertelt over 
haar kinderen.
“We werken nu volgens een rooster. 
Dat is echt anders. Vroeger konden 
we als er een grote gebeurtenis in 
het land was, daar spontaan op 
inspelen. De hele dag stond dan in 
het teken daarvan. Er werden ver-
halen verteld, tekeningen gemaakt, 
kinderen onderzochten het onder-
werp en we spraken erover. Dat kan 
niet meer. Alles is afgepast in een Diddy van Zon
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rooster. 
Dat komt omdat er veel prestatie- 
gerichter onderwijs wordt gegeven. 
De leerlingen krijgen veel toetsen. 
Ouders willen resultaten zien. Ze 
willen weten hoe het zit, liefst op de 
komma nauwkeurig. 

De grap is dat het qua 
schoolresultaten niet 
uitmaakt. Zo'n twin-
tig jaar geleden ging 
hetzelfde percentage 
naar het VWO als nu.

Er is een leerlingvolgsysteem. Je 
spreekt van te voren af wat het doel 
is en daar werk je naar toe. Voor 
ouders is het veel inzichtelijker is 
geworden op welk niveau hun kind 
is. Vroeger was er meer vertrouwen 
in de leerkracht.” 
Of het onderwijs daar beter of slech-
ter van geworden is durven ze niet 
te zeggen. 'Anders' is het antwoord. 
“De grap is dat het qua schoolre-
sultaten niet uitmaakt. Zo'n twintig 
jaar geleden ging hetzelfde percen- 
tage naar het VWO als nu.” 

Diddy vertelt dat ze vroeger haar 
kinderen observeerde. “Dat was 
eigenlijk mijn allerbelangrijkste taak. 
Kijken naar de kinderen. Dat is echt 
niet aanrommelen hoor! Maar voor 
observeren heb ik nu veel minder 
tijd want ik moet mijn rooster af 
hebben”. “Een kind kon vroeger aan 
een werkje oefenen totdat het er 
goed inzat. Dat is niet meer. 
Ellen: “Soms zijn kinderen aan drie 
werkjes tegelijk bezig. Omdat er 
steeds iets anders is waar ze aan 
werken. Dan komt de leesjuf weer 
binnen, daarna hebben we beel- 
dende vorming. Dan moet er weer 
een toets worden afgenomen. Er 
wordt echt heel veel geëist van de 
kinderen en van ons. Vroeger was 
het meer individueel onderwijs. We 
werken nu meer met groepjes.”
Voor de politiek hebben ze wel 
een paar tips. Elke klas een onder-       
wijsassistent, de conciërge terug  
op school, meer man op school en 
meer computers voor de kinderen 
om op te werken. 
Aan het eind van het gesprek 

zeggen de vrouwen niet negatief te 
willen overkomen want ze werken 
met hart en ziel in het basisonder-
wijs. Naar hun mening is het onder-
wijs vooral een spiegel van de tijd. 
Vroeger meer gemeenschapszin en 
vertrouwen. Nu wordt er meer ge-
controleerd maar kan wel iedereen 
op papier zien hoe het gaat.”

Onze afdeling telt bijna honderd- 
vijfenzestig leden van boven de 
zeventig. Oude getrouwe leden 
die de PvdA soms met een kleine 
tussenpoos, maar toch altijd zijn 
blijven steunen. Door dik en dun, bij 
zon en bij regen. Sommigen waren 
en zijn slapend lid, een ander minis-
ter, wethouder, raadslid, bestuurslid 
of vrijwilliger. Van alle soorten en 
maten hebben we in ze in onze ge-
leding zitten. En dat is mooi en daar 
zijn we trots op. 
Alleen is de vraag: hoe gaat het met 
ze? We zien een enkeling op een 
vergadering, maar met de meesten 
zijn we het contact verloren en dat 

vindt het bestuur jammer. 
Begin dit jaar heeft onze afdeling 
een Ouderencommissie in het 
leven geroepen. Een groepje van vijf 
PvdA-leden, Ada Min, Elles Bense, 
Daan Sajet, Mark de Vos en Estella 
Heesen die zich wilden 
bezighouden met deze groep. 
We kwamen bijeen en vroegen ons 
af: hoe gaat het met de ouderen, 
wat willen ze nog van de Partij, 
willen ze eigenlijk nog wel iets van 
de Partij en kunnen we nog iets 
voor ze betekenen? Om dat te 
weten te komen zijn we iedereen 
gaan bezoeken met een vragen-
lijst. Een enorme klus, maar één uit 

duizenden, omdat we voortdurend 
mensen ontmoeten die inspireer-
den, enorm vitaal waren en nog 
steeds de politiek volgen. Leeftijd 
speelt geen rol.
De resultaten van het onderzoek 
willen we op 15 oktober tijdens een 
mooie avond met een prominent 
PvdA-lid presenteren. We roepen ie-
dereen op die avond vrij te houden. 
Vooral de jongeren in onze afdeling. 
Want dat is wat bijna alle leden die 
we bezocht hebben zeiden. “Zet ons 
niet in een hoek als aparte groep, 
maar laat ons juist contact maken 
met iedereen.” 

15 oktober: Presentatie onderzoek van Ouderencommissie

Komt allen!

Ellen Verhaar
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Op 23 juni j.l. is ons afde-
lingslid Sienie Strikwerda op 
91-jarige leeftijd overleden. 
De geboren Groningse 
Strikwerda was feministe 
en was jarenlang verbonden 
aan de Nederlandse Chris-
ten Vrouwenbond. Later was 
ze voorzitter van de Eman-
cipatie Commissie. Haar 
bekendheid heeft ze vooral 
verworven als voorvechtster 
voor de vrede. 

Haar naam is onlosmakelijk 
verbonden met de grote Vre-
desdemonstraties uit de jaren 
tachtig. In 1983 organiseerde ze 
als voorzitter van het Komitiee 
Kruisraketten Nee één van de 
grootste betogingen in ons land. 

In Den Haag kwamen er ruim 
een half miljoen mensen op de 
been om te demonstreren tegen 
de plaatsing van 48 kruisraketten 
in ons land. 
Twee jaar later overhandigde 
Strikwerda in dezelfde hoedanig-
heid 3,7 miljoen handtekeningen 
aan de toenmalige premier Ruud 
Lubbers. Beroemd zijn de beel- 
den van de Haagse Houtrust- 
hallen in oktober 1985 toen 
Strikwerda probeerde het publiek 
stil te krijgen dat massaal 
Lubbers de rug toekeerde.  
In de tijd daarna is ze Statenlid 
in Noord-Holland geweest voor 
de PvdA, werd ze actief in de 
Seniorenraad Amsterdam en de 
Landelijke Werkgroep Ouderen 
van de PvdA. In 2001 nam ze 

deel aan de Taske Force Ouderen 
en Beleid die voor het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid in kaart moest brengen 
hoe ouderen langer aan het 
werk konden blijven. Strikwerda 
woonde de afgelopen jaren in 
het woonzorgcentrum Elisabeth 
Otter-Knoll Stichting in Buiten-
veldert.

Afdelingslid Sienie Strikwerda overleden
Door Estella Heesen

KKV-voorzitter mevrouw Strikwerda tijdens het tellen van handtekeningen voor het volkspetitionnement tegen de kruis-
raketten. Foto: Nationaal Archief.
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