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Met in dit nummer onder meer:moedigt initiatieven van vrijwilligers 
aan en de coördinatie loopt via het Rode 
Kruis en VluchtelingenWerk

nieuwe noodopvang
Als alles volgens plan verloopt zal op 25 
april een nieuwe noodopvanglocatie wor-
den geopend aan de  Laan van Kronen-
burg 2A in Amstelveen. Dat is net over 
de grens van Buitenveldert ten zuiden 
van de Kalfjeslaan. Het grote pand, dat nu 
gereed gemaakt wordt, was het hoofdkan-
toor van Ballast Nedam. Er kunnen 400 
vluchtelingen opgevangen worden die 
daar tijdelijk, een paar weken tot enkele 
maanden, verblijven. 

sociale media
Op sociale media zijn er initiatieven om 
de vluchtelingen te helpen waaronder 
de Facebookpagina ‘Vrijwilligers helpen 
vluchtelingen Amstelveen’, waar vraag 
en aanbod van activiteiten gepubliceerd 
kunnen worden. Bij de opening zal er een 
welkomstgroep klaar staan. 

veiligheid
Er is veel aandacht voor de veiligheid in 
en rond deze noodopvang. Met verte-
genwoordigers van Joodse organisaties 
zijn er gesprekken over veiligheidsmaat-
regelen rond de Joodse instellingen en 
scholen. 

Wie interesse heeft of een handje wil 
helpen kan terecht op: 

vluchtelingen in 
amsterdam zuid

Dagelijks zien we zowel beelden van de 
vluchtelingenstroom als van het verzet 
dat tegen deze stroom op gang is geko-
men. We hebben de beelden uit Keulen 
nog op het netvlies. Bijna dagelijks zijn 
er berichten over deprimerende gebeur-
tenissen. ‘Burgerwachten’, het wegpesten 
van homo’s, het bedreigen van lokale 
politici. Vandaag weer het bericht van 
varkenskoppen in Ede. 
Je zou bijna uit het oog verliezen waarom 
deze mensen op de vlucht zijn geslagen. 

betrokkenheid
Maar er blijkt ook veel compassie en be-
reidheid tot hulp aanwezig. Door het hele 
land zijn meer vrijwilligers actief dan dat 
er vluchtelingen zijn. Er is een krachtige 
onderstroom van betrokken burgers en 
organisaties die, buiten de schijnwerpers 
van de media, er aan werken om gevluch-
te mensen een kans te geven. Dat past 
binnen de waarden waar we voor staan.

opvang
Amsterdam vangt sinds september vorig 
jaar tijdelijk asielzoekers op en telt vier 
noodopvanglocaties waarvan een in 
Zuid, in de Havenstraat. In totaal gaat het 
ongeveer om 1300 asielzoekers. Daar-
naast is er ook de bed-bad-brood-opvang 
aan Walborg in Buitenveldert. De stad 
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Beeld: PvdA archief

Ingrijpen in Syrië?
ingrijpen
In maart 2011 bereikte de Arabische Lente 
Syrië. Nu, na vijf jaar, zijn er honderddui-
zenden doden en miljoenen vluchtelingen 
door het conflict in Syrië. Op 10 februari 
besloot de meerderheid van de Tweede Ka-
mer met F-16’s en militaire trainers mee te 
helpen om de slagkracht van isis te breken. 
Dit gebeurt samen met andere landen on-
der leiding van de Verenigde Staten. Bij het 
bombarderen gaat het vooral om aanvoer-
lijnen van isis vanuit Raqqah en om stra-
tegische locaties zoals commandocentra, 
olieraffinaderijen en depots. Het ingrijpen 
is dus een feit. 

wandaden
Uğur Űngör geeft aan dat het aantal burger-
slachtoffers door de bombardementen van 
Assad zeven keer zo groot is als het aantal 
dat omkomt door het geweld van isis. isis 

Door Hans Wamsteeker

weet met de onthoofdingen de beeldvor-
ming te overheersen maar Asad doet zijn 
wandaden in het geniep. Het taalgebruik 
van Asad is tekenend. Hij heeft het over 
zijn burgers als ‘misdadigers’, ‘vijanden van 
het volk die moeten worden vermorzeld’, 
‘ongedierte dat moet worden vernietigd’. 
Hij dehumaniseert zijn tegenstanders.
Dit is de taal van het hoofd van deze staat. 
De staat Syrië met een regime met tien vei-
ligheidsdiensten. Er lopen shabiha’s rond, 
meedogenloze milities die bestaan uit 
kansarme jonge mannen die wapens krij-
gen van Asad en zeer ernstige misdaden 
plegen. Zij werken in de buurten en han-
teren allerlei vormen van geweld. Het ge-
weld in Syrie bestaat uit: geweld zonder on-
derscheid zoals snipers en vatenbommen, 
specifiek geweld zoals geweld tegen dorpen 
en juristen, martelingen, waarvan de meer 
dan 250.000 mensen in de gevangenissen 

Recent werd onder leiding van partij-
genoot Nisan Sarican, op initiatief van 
de PvdA Zuid, in samenwerking met 
Humanity in Action, een goed bezoch-
te debatavond gehouden onder de titel: 
‘Ingrijpen in Syrië?’. De inleiders waren 
Uğur Űmit Űngör, onderzoeker bij de 
Universiteit van Utrecht en Michiel Ser-
vaes, PvdA-woordvoerder Buitenlandse 
Zaken in de Tweede Kamerfractie. Een 
informatieve avond op hoog niveau met 
een gemotiveerde zaal. Veel sombere ge-
luiden en een sprankje hoop.

▶︎

Foto’s: Hans Wamsteeker
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het slachtoffer worden en tenslotte de ver-
dwijningen. Deze laatste vorm van geweld 
is er op gericht angst te zaaien. Bronnen 
voor beelden van de oorlog zijn LiveLeak 
(www.liveleak.com), onder de tab Syria, 
met vele tienduizenden nieuwsitems en 
YouTube .

documenten in veiligheid
Er zijn in bevrijde gebieden hele archie-
ven gevonden met documenten van de 
politie en geheime diensten waaronder 
stukken met de handtekening van Asad. 
Een archief met 55.000 foto’s waaronder 
opnamen van de martelkelders zijn, met 
de documenten, buiten Syrië in veiligheid 
gebracht. Belangrijk voor een toekomstig 
proces tegen de oorlogsmisdadigers. Het 
martelen blijkt niet te gebeuren om infor-
matie los te krijgen maar puur om te trau-
matiseren. Dit geweld heeft een ‘industri-
eel’ karakter. Denkend aan een oplossing 
zien we dat Syrië gefragmentariseerd is en 
dat niemand naar ‘Damascus’ luistert. Hoe 
kan daar weer rechtvaardigheid en vrede 
in beeld komen?

‘stapje voor stapje’
Michiel Servaes wijst er op dat in 2003 het 
ingrijpen in Irak tot chaos heeft geleid en 
dat we hetzelfde zagen in Libië. Hoe nu in 
Syrië? Hij maakt duidelijk dat, mede door 
de inbreng van de PvdA, gekozen is voor 
vier elementen in de aanpak. Militair, niet 
door mee te doen in de strijd in Syrië maar 
door de aanvoerlijnen waarmee isis oor-
logsmaterieel en voorraden naar de strijd 
in Irak aanvoert, af te knijpen. Ten tweede 
door het politiek proces maximaal te on-
dersteunen, via de Verenigde Naties, door 
te zorgen dat er vrouwen aan de onderhan-
delingstafel in Genève zitten. De oplossing 
van het probleem in Syrië zal een politieke 
oplossing zijn. Ten derde door humanitai-
re steun te bieden aan de mensen in Syrië 
met aanvoer van voedsel en medicijnen. 
Dat kan door steun aan het Rode Kruis 
maar ook met voedsel droppings. Tenslotte 
door in gebieden waar isis is verjaagd door 
wederopbouw het leven weer enigszins op 
gang te krijgen. Denk aan basale medische 
zorg,  een schooltje, enige infrastructuur. 
Erg belangrijk omdat als mensen doorkrij-

gen dat in bevrijde gebieden het leven be-
ter wordt de voedingsbodem onder isis 
weggenomen kan worden. Dit program-
ma zal door ons worden verzevenvou-
digd. Op dit vlak wordt Nederland een 
van de pioniers.
Met het samenhangend geheel van deze 
vier speerpunten moeten we, overigens 
zonder enige garantie, stapje voor stapje 
vooruitgang zien te maken.  

hoopvol
In de interactie met de zaal brengt Űngör 
het belangrijke gegeven naar voren dat 
uit representatieve enquêtes, die in Syrië 
zijn gehouden, duidelijk is geworden dat 
Syriërs niet willen dat, na Asad, het land 
wordt opgedeeld. Ondanks de sterk regi-
onale verschillen kennen de Syriërs een 
sterke nationale identiteit. Servaes ziet 
dat in de gebieden waar dat mogelijk is, 
lokale ngo’s, met hulp van buiten, een ze-
ker lokaal bestuur vestigen dat weer voor-
zieningen kan opbouwen.

stig van hen die menen dat het met de 
opvang en integratie van vluchtelingen 
in Nederland en Europa vanzelf wel goed 
komt. Het ‘we-kunnen-het-wel-aan’  lijkt 
buitengewoon sympathiek, maar on-
doordacht. Het ongelimiteerd toelaten 
van vluchtelingen volgens het ‘model 
Merkel’ is de bijl aan de wortel van de 
solidariteit. Er wordt wel heel makkelijk 
voorbij gegaan aan de problemen die 
zich  in de ontvangende samenleving 
kunnen voordoen bij de opvang van 
grote groepen vluchtelingen. Bovendien 
bespeur ik bij de ‘Gutmensch’ een mo-
reel superioriteitsgevoel dat me in het 
geheel niet bevalt. Jij vindt dat er paal 
en perk moet worden gesteld aan de in-
stroom van asielzoekers? Dat maakt je 
tot een minder goed mens. Je ziet toch 
wel die mensonterende toestanden. 
Dan kun je toch niet wegkijken?!!

Nu zelfs onze Frans Timmermans heeft 
gezegd dat ongeveer zestig procent van 
de asielstroom van economische en 

niet van humanitaire aard is, wordt het 
wellicht tijd om ook vanuit de Partij 
van de Arbeid eens tegengas aan het 
geluid van ‘iedereen is welkom’ te ge-
ven. Kwantiteit is een niet te verwaarlo-
zen factor in de opvang vluchtelingen 
en asielzoekers. Waar verloopt die op-
vang het meest succesvol? Juist: in de 
kleinere Friese en Groningse gemeen-
ten. Door de kleinschalige opvang 
heerst aldaar de stemming dat ze met 
hun rotpoten van onze asielzoekers 
moeten afblijven.

Een restrictief toelatingsbeleid. In zijn 
tijd als staatssecretaris bepleitte de 
onvolprezen Job Cohen het al. Pro-
gressieve mensen zien er de redelijk-
heid in theorie (soms) van in. Zolang 
dat beleid maar geen gezicht krijgt 
en maar niet hoeft te worden uitge-
voerd. Voor de solidaire samenleving 
is en blijft het echter een noodzakelijke 
voorwaarde.

Column
Job van Amerongen

Tussen droom en daad

De voetbal evergreen ‘daar moet een 
piemel in’ was recent te horen op een 
avond waar gesproken werd over de 
opvang van vluchtelingen en was ge-
richt aan het adres van een vrouw die 
het redelijk vond dat er in tijden van 
nood asiel wordt verleend aan de ver-
worpenen der aarde. De rauwe vox 
populi klinkt hard, onaangenaam en 
respectloos.

Het tegengeluid klinkt me echter ook 
niet als muziek in de oren en is afkom-
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70                    
 Mevrouw N.L. Gregoire 

Jongschaap (90)
 
‘Mijn vroegste politieke herinnering is aan een actie 
van mijn vader. Dat was voor de oorlog. Ik woon-
de aan de Stompetorenstraat in Noord en boven 
ons woonde een nsb’er. Mijn vader heeft een keer 
´s nachts het logo van de sdap - een witte cirkel 
met een kruis met daarin de letters sdap - op het 
kruispunt van onze straat met de Wognumerstraat 
gekalkt. Dat was in Noord. Wij kinderen vonden 
het prachtig dat hij dat gedaan had. Vooral omdat 
niemand iets gemerkt had. Ik was een jaar of vijf. 
Ook herinner ik me dat ik op 1 mei vanaf Tuindorp 
Oostzaan moest lopen met de Rode Valken (ajc) 
naar de meiboom op het Olympiaplein. Ik verwenste 
mijn moeder, omdat het zo ver was.

Mijn ouders waren lid van de rooie familie, dus werd 
ik ook lid. Mijn man was ook lid. Zo was dat toen. In 
1946 was ik aanwezig bij de oprichtingsvergadering 
van de PvdA in Krasnapolsky. De oorlog was net af-
gelopen. Dat was een moeilijke tijd. Ik denk daar niet 
graag aan terug. Pas lang na mijn pensioen ben ik ac-
tief geworden voor de partij. Mijn man werd ziek en 
ik vond dat ik iets ernaast moest doen. Ik ben toen in 
het bestuur van de afdeling Rivierenbuurt met Piet 
Polderman en Hans van Velzen gegaan. Nog nooit 
heb ik overwogen om mijn lidmaatschap  opzeggen. 
Dat kwam niet in me op. Politiek actief ben ik al lang 
niet meer. Nu volg ik het een beetje. Wel geef ik nog 
steeds taallessen aan migranten. Daar haal ik veel 
bevrediging uit. U mag aan de partij best laten weten 
dat ik heel ongelukkig met ze ben op dit moment.’

Meneer J.F. Willems (96)

‘Vorig jaar was ik tachtig jaar lid van de vakbond. 
Ik was vijftien toen ik ging werken en werd meteen 
lid. De FNV bood me een ingelijste oorkonde aan. 
En dit jaar vier ik mijn zeventigjarig lidmaatschap 
van de PvdA. Mijn ouders waren actief in de SDAP. 
Ik kom uit een rood nest dus wij kinderen werden 
automatisch lid. Ook mijn broer en zus waren zeer 
actief in de partij. Ik heb een tekening van Troelstra 
die hing vroeger bij ons aan de muur. Kijk, dit is mijn 
lidmaatschapskaart van net na de oorlog. Ook heb ik 
de teksten bewaard van de herdenkingsdienst voor 
Joop den Uyl. Ik woonde ín die tijd in Schoorl, daar 
woonde ook oud-burgemeester van Rotterdam, Wil 
Thomassen. Daar heb ik ook nog een interview van 
bewaard. Ik kende hem en zijn vrouw uit de AJC. Hij 
was heel goed. 

Een paar jaar geleden ben ik de Gedenkschriften 
van Troelstra gaan lezen. Vier dikke boekwerken: 
Wording, Groei, Branding en Storm. Het is een erfenis 
van mijn vader. Die boeken stonden inmiddels al weer 
jaren onaangeraakt in de kast. Het was echt taaie kost 
maar daar lees je echt over het gedachtengoed van 
de sociaal democratie. Nu ik het uit heb, wil ik aan 
Spekman voorstellen dat elk kamerlid verplicht deze 
werken moet doorploegen. Op die wijze weten onze 
volksvertegenwoordigers waar de sociaaldemo-
cratie voor staat en kunnen ze dat toetsen aan 
hun eigen voorstellen. Aan opzegging van mijn 
lidmaatschap heb ik nooit gedacht. Ik ben het 
soms niet eens met de partij. Maar opzeggen, 
nee. Ook nu zitten er echt hele goeie mensen 
van ons in het kabinet.’

Partij van de Arbeid
Zeventig jaar

Op 9 februari vierde de PvdA haar zeventigjarig bestaan. Op het Spui presenteerde de Wiarda Beckman Stichting 
het boek Zeventig jaar Partij van de Arbeid en in het Amsterdams Museum kwamen zo’n honderd partijgenoten bij 
elkaar en werden er ´s middags herinneringen opgehaald. In het café werd nog lang na geborreld. Joop Willems, in-
middels 96 jaar, was één van de aanwezigen die middag en is een van die leden die er vanaf het begin bij was. Hans 
Spekman had een lang gesprek met hem en refereerde in het weekend erna tijdens het congres zijn gedachtenwisse-
ling met Joop Willems. Willems komt toevallig uit Amsterdam Zuid. We hebben in totaal vijf leden die al zeventig 
jaar door dik en dun de partij trouw zijn gebleven.  Estella Heesen heeft met vier van hen gesproken en gevraagd 
naar hun herinneringen.
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Meneer en mevrouw Weber (beiden 90)

‘Ik kan me niets meer herinneren uit die tijd van de oprich-
ting. Dat is zo lang geleden. Wel herinner ik me dat ik heel 
lang contributie heb opgehaald bij de mensen thuis. Dat was 
erg leuk want op die manier kwam ik in contact met partijge-
noten en leerde je ze kennen. Mijn man is net als ik altijd lid 
geweest vanaf het begin maar was niet actief. 

Daarnaast zong ik bij De Stem des Volks. Eerst alleen strijd-
liederen, ik ken ze allemaal. We gingen altijd naar 

vergaderingen en waren bij de 1 mei viering. Wij zongen 
dan. Later wilde onze dirigent Anton Krelage dat we het 
repertoire uitbreidden. De achtste van Mahler heb ik ook 
gezongen.

Ik ben vijftig jaar lid geweest van het koor. Mijn man en ik 
komen beiden uit een rode familie, en dan werd je vanzelf-
sprekend lid van de partij als je uit huis ging. Nooit is er 
sprake van geweest om ons lidmaatschap op te zeggen. Je 
wil er toch gewoon graag bij horen en je stem kunnen laten 
horen als dat nodig is.’

Door Lies Opdam

Het boek Zeventig jaar Partij van de Arbeid werd ter 
gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de 
partij op 9 februari gepresenteerd. In negen essays 
geven elf auteurs, onder wie vier PvdA-coryfeeën, 
hun visie op de ontwikkelingen door de jaren heen. 
Allen onderscheiden vier tijdperken: Drees, Den 
Uyl, Kok en de neergang na 2002.

Ruud Koole en coauteurs schetsen de verdeeldheid 
in de partij en de gestage neergang van het aantal 
partijleden. Aan de hand van tabellen beschrijft Phi-
lip van Praag de kenmerken en opvattingen van de 
achterban. Conclusie: de PvdA behoeft een nieuwe 
visie. De ideologische en programmatische ontwik-
keling, door Frans Becker, geeft het beeld van een 
partij die haar traditionele kiezers in de steek laat 
en toe is aan een fundamentele bezinning.

De relatie tussen de vakbonden en de partij wordt 
door Simon Otjes beschouwd  als complex. De 
FNV neigt steeds meer naar de SP. Joop van den 
Berg betreurt de ontworteling van onze sociaalde-
mocratie. Hij ziet heil in samenwerking met SP en 
Groen Links.

Het geografisch perspectief van Ron de Jong en 
Henk van der Kolk, laat - met mooie foto’s - vooral 

het verschil in aanhang zien tussen het noorden 
en het katholieke zuiden van het land. Het wet-
houdersocialisme in de grote steden komt ook aan 
bod: auteur Pieter Nieuwenhuijsen, verhaalt onder 
andere over Wibaut, De Miranda, Drees, Schaefer 
en de stadsvernieuwing.

Gerrit Voerman vraagt zich af of sociaaldemocratie 
en Europese integratie wel samengaan. En 
Steven Wolinetz zet uiteen dat sociaaldemocrati-
sche partijen in heel Noord-Europa moeite hebben 
met de verzorgingsstaat in tijden van globalisering 
en neoliberalisme.

Kortom: een kritisch en pessimistisch boek.

Zeventig jaar Partij van de Arbeid
Frans Becker en Gerrit Voerman
Uitgeverij Boom
ISBN 9789461055156

Zeventig jaar PvdA geboekstaafd
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Door Lies Opdam

Naar een idee van onze ouderencommissie 
vierde de PvdA Amsterdam op 9 februari het 
70-jarig bestaan van de partij met een keur 
aan sprekers in het Amsterdam Museum. Drie 
aanwezigen in de zaal zijn al 70 jaar lid -waar-
onder meneer Willems-  en allen afkomstig uit 
een rood nest. Het veelstemmig Morgenroodkoor 
zingt bekende strijdliederen, een deel van de 
aanwezigen zingt zachtjes mee.

Job Cohen vertelde dat hij 48 jaar geleden werd 
gelokt door de leuze ‘Eerlijke verdeling van 
kennis, macht en inkomen’. Hij verwierf faam 
als burgemeester die overal thee dronk om de 
boel bij elkaar te houden. Piet Jonker en Walter 
Etty betreden het podium, oude bekenden uit de 
Amsterdamse politiek in de tijd van de maakbare 
samenleving en de compacte stad. Het kostte 
flink wat zetels, maar het kwam vanzelf weer 
goed. Dat geeft hoop.

Hedy d ‘Ancona, Helen Burleson en Mei Li Vos 
spreken over de emancipatiemotor. Helen begon 
destijds het Multi Vrouwennetwerk. Hedy stond 
in 1968  met Joke Smit aan het begin van de 
tweede emancipatiegolf. Zij pleitten voor ‘een 
algehele arbeidsdagverkorting teneinde een ee-
rlijke verdeling van de macht mogelijk te maken’. 
Macht was nog alleen voor mannen. En Mei Li, 
die zich inzet voor de positie van zzp’ers, zou 
misschien ooit minister-president willen worden, 
maar pas over een jaar of twintig, met meer lev-
enservaring. Dat raadt ze ook Rutte aan. 

Ten slotte zingen alle aanwezigen mee met de 
door het koor ingezette Internationale. Sommige 
met tranen in de ogen.

70
PvdA viert 70-jarig bestaan
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Uit de fractie

Een vriendin van mij vroeg zich zuchtend af waarom 
ze nu ineens iets moet vinden van het associatie-
verdrag met Oekraïne. ‘Ik stem toch op iemand om 
diegene namens mij dit soort keuzes te laten maken!’ 
Ik zucht mee. Inderdaad, dat is het principe van 
volksvertegenwoordiging. En dat is ook wat ik in de 
bestuurscommissie doe: in besluiten proberen zo 
goed mogelijk de mensen te vertegenwoordigen die 
op de PvdA hebben gestemd. Omdat de PvdA past 
bij hun gevoel voor rechtvaardigheid. Of omdat ze 
hun visie op Amsterdam Zuid delen met de PvdA. Of 
simpelweg omdat ze niet weten wat ze anders moeten 
stemmen. 

Het makkelijke deel van dit vertegenwoordigen is dat 
mijn morele kompas naadloos aansluit bij dat van 
onze partij. Ik kan erop vertrouwen dat wat ik een 
handig of rechtvaardig besluit vindt, doorgaans past 
bij de overtuiging van een PvdA-stemmer.

Het moeilijke deel van vertegenwoordigen zit voor 
mij in het lokale aspect. Van tevoren dacht ik dat 
het lastig zou zijn dat veel lokale onderwerpen geen 
sociaaldemocratische kant hebben. Daar ben ik van 
teruggekomen. Je kunt straten heel rood herprofi-
leren, daar ben ik nu van overtuigd. Nee, wat het 
moeilijk maakt, is dat de besluiten die je neemt van 
invloed zijn op je directe omgeving. En die directe 
omgeving kan zich direct laten horen. ‘Waarom komt 
er een fontein op het Heinekenplein? Dat willen we 
helemaal niet!’; ‘Waarom komt er geen fontein op het 
Stadionplein? Dat was toch de bedoeling?’;  ‘Ik fiets 
elke dag door de Van Woustraat, waarom mag ik niet 
meepraten over de inrichting van die straat?’ Als we 
alleen naar de insprekers zouden luisteren, zouden 
we moeten concluderen dat we telkenmale precies 
de verkeerde beslissing nemen. Of nog erger: met 
opzet steeds het tegenovergestelde doen van wat de 
bewoners willen.

Door Flora Breemer  (fractievoorzitter PvdA Amsterdam Zuid)

Op dat soort momenten moet ik denken aan de 
zwijgende meerderheid. Mensen die gewoon PvdA 
stemmen en zich verder niet druk maken over loka-
le kwesties. Voor die mensen ben ik er ook, net als 
voor de kleine groep mensen die zich wel uitspreekt. 
Het is  mijn taak om altijd hun belangen in te schat-
ten en zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.

Tegelijkertijd moet ik zelf op zoek naar de zwijgende 
meerderheid. Om te weten wat er speelt, juist bij de 
mensen die dat niet vanzelf komen vertellen. Daar 
heb ik de hulp van de PvdA-leden hard bij nodig! 
Ons stadsdeel is groot, maar onze fractie is klein. 
Onze idealen en ambities daarentegen, zijn weer 
groot. Dus speelt er een kwestie bij u of in uw omge-
ving? Laat het me weten via Flora.Breemer@gmail.com 
Voor een prachtig warmrood stadsdeel Zuid.

De zwijgende meerderheid
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De oranje hesjes op Amsterdam Centraal
Wanneer je ‘s avonds met de trein aan-
komt op het Centraal Station, is de kans 
groot dat je ze ziet staan. In oranje hesjes 
en shirts met daarop ‘Refugees welcome’ 
in zowel het Engels als Arabisch komt een 
grote groep vrijwilligers dagelijks bijeen 
om ‘s avonds laat de vluchtelingen op te 
vangen die door willen reizen naar Ter 
Apel, maar dit pas de volgende dag weer 
kunnen doen. Na acht uur ’s avonds is 
het niet meer mogelijk om nog naar Ter 

Apel te gaan met het openbaar vervoer. 
De groep vrijwilligers, zeer uiteenlopend 
van leeftijd, levensfase, politieke voorkeur 
en afkomst - soms zelf voormalig vluch-
teling, geeft de in  Amsterdam aangeko-
men vluchtelingen een warme kop thee 
of koffie, wat te eten, tijd om hun hart te 
luchten en waar nodig wat warme kleren 
en dekens. Nadat ze even hebben kun-
nen uitrusten brengen de vrijwilligers de 
vluchtelingen naar de slaapplek vlakbij het 

station, zodat ze in ieder geval veilig en 
warm onderdak hebben voor de nacht. 
Een prachtig en belangrijk initiatief.

Ook meehelpen?
Iedereen kan zich via de Facebookpagina 
van Refugees Welcome Amsterdam opge-
ven om een avond mee te komen helpen. 
Je kunt intekenen op de shift van 18:30 
tot 21:00 uur en van 21:00 tot 00:00 uur. 

Zeven dagen per week 
vanaf 18:00 uur staat 
Refugees Welcome Am-
sterdam op de perrons 
waar de internationale 
treinen met vluchtelin-
gen aankomen. Ook 
staan er in de centrale 
hal vrijwilligers, tot de 
laatste internationale 
trein is gearriveerd.

De vrijwilligers wach-
ten de vluchtelingen 
met oranje borden op 
en brengen ze naar 
een hoek van het stati-
on die ingericht is als 
tijdelijke ‘rustplek’.

Op de verzamelplek 
ligt naast thee, koffie, 
voedsel en warme 
kleding ook allerhande 
verzameld speelgoed 
voor de kindervluchte-
lingen. 

Door Kelly Heeren

Foto’s: Kelly Heeren
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De tijden waarop de 
internationale treinen 
zullen arriveren worden 
van tevoren genoteerd 
en opgehangen.
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van Rood Zuid 

PvdA-lid Mark de Vos zet zich niet al-
leen voor ouderen in maar biedt ook, 
samen met vrienden, hulp aan vluchte-
lingen. Een keer per week ontmoet hij 
acht homoseksuele mannen die momen-
teel in het huis van bewaring aan de Ha-
venstraat tijdelijk opgevangen worden. 
Hoe een klein gebaar een wereld van 
verschil maakt voor deze acht mannen.

Het idee om ‘iets’ te kunnen betekenen 
ontstond verleden jaar als tegenreactie op 
de vaak negatieve houding van de bevol-
king jegens de komst van vluchtelingen 
in hun gemeente. Maar hoe en in welke 
vorm? Hij bezocht de PvdA-bijeenkomst 
‘Zet je in voor een vrijwilliger’, kwam in 
contact met diverse organisaties zoals 
Secret Garden (die hulp biedt aan homo-
seksuele  islamitische vluchtelingen) en 
hielp mee aan de inzamelingsactie van 
toiletartikelen voor 450 mannen die op-
gevangen worden in de Havenstraat. Uit-
eindelijk wist Mark de Vos dat hij juist 
structureel en persoonlijk contact met 
vluchtelingen wil.

Koffiedrinken, met elkaar eten en het 
ondernemen van culturele activiteiten: 
het zijn kleine dingen die voor deze ge-
vluchte mannen het verschil uit maken. 
Ze hebben geen of nauwelijks geld, geen 
status, mogen niet leren en zijn in af-
wachting. De groep vrienden rond Mark 
de Vos is creatief en vindingrijk. Het bij 
elkaar leggen van Museumjaarkaarten 
stelt de vluchtelingen in staat musea te 
bezoeken. Heeft een van de acht mannen 
een fiets nodig, Mark regelt het via social 
media. En dat de groep van Mark daarbij 
steun krijgt van organisaties, is hartver-
warmend: de acht konden dankzij de di-
rectie van De Stadsschouwburg genieten 
van een voorstelling. En ook ons stads-
deel droeg een steentje bij en stelde WIFI 

in de Havenstraat ter beschikking zo-
dat de bewoners contact kunnen heb-
ben met hun familie en vrienden.

De noodopvang in de Havenstraat 
stopt in het voorjaar van 2016. Waar 
de mannen dan heen gaan is nog niet 
duidelijk. Mark de Vos hoopt dat een 
burgerinitiatief als ‘Gastvrij Oost’ 
(kleinschalige vluchtelingenopvang) 
ook in ons stadsdeel mogelijk is en 
zal zich hiervoor hard maken in onze 
PvdA-fractie. Mark weet in ieder geval 
wat ze dan nodig hebben: grote tassen 
en koffers om hun spullen weer in te 
pakken (zie oproep).

Een warm hart     
voor  vluchtelingen

OPROEP

De mannen die momenteel 
noodopvang krijgen in het voor-

malig huis van bewaring, moeten 
het pand in het voorjaar van 2016 
verlaten. Er is vooral behoefte aan 

grote tassen en koffers. 

Heeft u deze spullen over, neem 
dan contact op met Mark de Vos 

(markdevos8@hotmail.com)

Noodopvang in voormalig huis van 
bewaring, Havenstraat

Wie: 450 stateloze mannen in 
de leeftijd van 20-40 jaar, twee 
per cel

Nationaliteiten: Syriërs, Iraki & 
Eritreeërs

Beheer: Leger des Heils

Kenmerken huis van bewaring: 
Veel douches, keukens, 24 uur per 
dag vrije in- en uitloop. Bezoekers 
moeten zich melden en krijgen 
een badge.

Door Tanja van Nieuwenhoven
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Foto: Keuken Hoost / Gastvrij Oost

Foto’s: Mark de Vos
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Agenda

Rode tulpenbezorgers gezocht!
De Dag van de Arbeid is een inter-
nationale feestdag op 1 mei die zijn 
oorsprong heeft in de strijd voor de 
achturige werkdag. Op deze dag staan 
we stil bij de rechten van de arbeider.

Traditiegetrouw brengt de afdeling Zuid 
op 1 mei een bosje rode tulpen bij al 
haar 70-plus leden. Hiervoor hebben wij 
een flink aantal vrijwilligers nodig.

U krijgt een lijst met gemiddeld twaaf 
adressen, dicht bij elkaar en zoveel 
mogelijk in  uw eigen buurt.  Omdat 
1 mei op een zondag valt kunt u de 
tulpen vanaf 11.00 uur ophalen op een 
plek in Zuid die nader bekend gemaakt 
zal worden.

Het is leuk om te doen en u maakt er 
veel mensen blij mee.

Graag, i.v.m. de planning, tijdig opge-
ven bij Lies Opdam: 
E-mail: Liz.opdam@gmail.com
Telefoon: 06-15257099

Bij voorbaat hartelijk dank!

30 april / 1 mei
Zeventig jaar geleden, op 9 februari 1946, 

werd de PvdA opgericht in het Krasnapolsky 
in Amsterdam. 70 jaar later hebben we veel 
bereikt, en maken onze vrijwilligers, bestu-
urders en politici zich nog steeds elke dag 

hard voor onze idealen. De PvdA nodigt 
daarom iedereen uit voor het Festival van de 
Arbeid op zaterdag 30 april en zondag 1 mei 

2016 in Utrecht. U vindt meer informatie over 
het festival op de landelijke partij-

website.

2 mei
Politiek café De Rode Werf, aanvang 20.00 

uur. Locatie: Pension Homeland op het 
Marineterrein aan de Kattenburgerstraat 5 in 

Amsterdam.
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Op donderdag 31 maart was er weer een ALV 
in Amsterdam Zuid. Het eerste half uur kwa-
men onder andere het werkplan van 2015 en 
de goedkeuring van de jaarrekening aan bod. 
Daarnaast werd medegedeeld dat twee be-
stuursleden het bestuur gaan verlaten. Na vele 
jaren inzet voor het bestuur besloten Lucien 
Nix en Lies Opdam zich niet verkiesbaar te 
stellen voor een volgende bestuurstermijn. Zij 
werden bedankt voor de vele jaren dat zij zich 
hebben ingezet voor de partij. Tevens werd er 
een nieuw bestuurslid gekozen, Kelly Heeren, 
die zich voornamelijk met de communica-
tie via de website en het blad De Stem gaat 
bezighouden.
 
De avond werd afgesloten een nieuwe vorm 
van discussiëren: Open Space. Open Space 
is een relatief nieuwe (werk)vorm die zeer 
geschikt is voor grotere groepen, en die over 
de hele wereld wordt toegepast. De methode 
is zeer effectief bij het werken met groepen 
personen waarbij vraagstellingen die complex 
en toekomstgericht zijn kunnen worden be-
sproken. Onder leiding van trainer Jelmer de 
Ronde werden de leden gevraagd om zelf op 
een groot bord de onderwerpen te schrijven 
waarover ze wilden discussiëren, allen binnen 

het thema ‘Amsterdam in 2017’. Onderwerpen 
als ‘Blijft wonen in Amsterdam betaalbaar?’, 
‘Onderwijs in Amsterdam’ en ‘Werkloosheid’ 
kwamen voorbij. Elk onderwerp kreeg een 
eigen tafel waaraan gediscussieerd kon wor-
den. De leden die zelf geen onderwerp hadden 
aangedragen konden zelf kiezen aan welke 
tafel zij gingen zitten om een onderwerp dat 
ze het meest aansprak te bespreken. Het was 
ook mogelijk om bij meerdere tafels langs te 
‘hoppen’ om zodoende van verschillende on-
derwerpen iets mee te krijgen en een bijdrage 
te leveren. 

De opzet zorgde voor levendige discussies 
omdat iedereen de keuze kreeg om een on-
derwerp kon kiezen dat ze het beste lag. Ook 
werden er nuttige oplossingen voor problemen 
geopperd en bracht het mensen met elkaar 
in gesprek die elkaar in andere situaties niet 
gauw zouden spreken. 

Wat ons betreft een werkvorm die we gezien 
het succes wel vaker kunnen inzetten op de 
ALV’s.

Verslag ALV 
31 maart

Foto’s: Femke de Roos

Door Kelly Heeren


