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Van de voorzitter 

 
                      Terwijl de wat teruggekeerde kalmte in Nederland prettig is, na 
                      maanden van grote bezorgdheid om het Corona virus, wordt  
                      het steeds duidelijker dat de gevolgen enorm zullen zijn.  In  
                      Schiedam zal dit niet anders zijn. De economische schade van 
                      afgelopen maanden is met recht ‘historisch’ te noemen, en de 
verwachting is dat een echt herstel zich helaas pas zal inzetten bij het 
beschikbaar komen van een vaccin. Er rust daarbij een zware verantwoor-
delijkheid bij de overheid, op zowel nationaal als lokaal niveau. Juist in dit 
soort tijden moet de bescherming van meer kwetsbare groepen de hoogste 
prioriteit hebben. Een verplichte bevriezing van de huren, waar onze fractie 
recent voor pleitte, is een goed voorbeeld  van hoe overheidsingrijpen hierin 
zou helpen. Om een nog grotere versnippering van de maatschappij te 
voorkomen is een actief bijsturen door de overheid essentieel.  
 
Waar wij als PvdA Schiedam ons binnen de raad hier hard voor blijven 
maken, gebeurt er nog steeds veel moois. Zo zetten wij binnen deze editie 
van de Voorwaarts twee leden van ons in het zonnetje: Joke de Haan-
Klaassen, inmiddels 50 jaar lid, en oud-voorzitter Max van Tongeren. 
Daarnaast heeft fractievoorzitter Petra Zwang het over “politiek tijdens de 
Corona Crisis”. Ook stelt fractieondersteuner Auke Borges zich voor, en is er 
een interessant interview te lezen met lid Marion Kramer. Bovendien heeft 
bestuurslid Aad Verbeek weer een mooie bijdrage geschreven.  
 
Tot slot houden wij u op de hoogte van wanneer wij onze activiteiten (zoals  
bijvoorbeeld ALV’s) weer gaan oppakken. De gezondheid van onze leden 
staat natuurlijk voorop, en wij zullen dit alleen doen indien deze kan worden 
gegarandeerd.  
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze goed gevulde Voorwaarts, en 
blijf bovenal gezond!  
                                                                                                  Remko Mooi  
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Een terugblik op 50 jaar lidmaatschap 

 
Joke de Haan-Klaassen vierde afgelopen maand haar 50-jarig 
lidmaatschap van de Partij van de Arbeid. Een mooi moment  
om haar te vragen naar haar beweegredenen om zich al zo  
lang in te zetten voor onze partij.  
 
Joke, van harte gefeliciteerd. 50 jaar lidmaatschap is een  
schitterende mijlpaal, waarom heeft jouw keuze voor de PvdA zolang 
stand gehouden? 
‘Tja, een gewetensvraag. Wel simpel te beantwoorden. De SDAP werd de 
PvdA; er was maatschappelijk gezien (50 jaar geleden) volop aandacht voor 
zelfontwikkeling en deelname aan de maatschappij, zeker als vrouw.  
 

De PvdA kwam voor die idealen TOEN openlijk op; regelmatig benadrukte 
actie punten die resultaat opleverden. In de loop der jaren zijn er veel 
maatschappelijke veranderingen gerealiseerd. Je kon als “vrouw” mee doen; 
je moest kritisch zijn en het verwezenlijken van de idealen steunen. Het 
persoonlijk uitdragen van die idealen was en is voor mij belangrijk. Woord en 
daad.  
Met gelijkgestemden praten en onopvallend in gesprekken je mening geven; 
mensen aan het denken zetten en zelf een beslissing laten nemen… Een 
overwogen besluit nemen was belangrijk voor steun aan PvdA idealen. 
 

Veel strijdpunten van TOEN zijn gerealiseerd, enkele nog steeds niet.    
- Dat 6 weken na de bevalling je ontslag op de mat lag, was gewoon; 
ouderschapsverlof is geregeld, ook voor mannen en wordt nog steeds 
bijgesteld voor ouders.   
- Gelijke beloning voor mensen die hetzelfde werk doen is nog steeds een 
strijdpunt …… je kan onderhandelen…..  dat is mogelijk maar niet voor 
iedereen. Ook blijkt dat inzet om meer vrouwen vertegenwoordigt te zien in 
top functies, moeizaam gaat. 
 
De realiteit werd dat de Partij van de Arbeid, zowel lokaal als nationaal, 
bestuurlijk mee ging doen en meer invloed kreeg. De generatie “ontwaakt 
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verworpene der aarde” betekende veel in de strijd voor verbetering en 
openlijk steun gaven de VARA, dagblad “Het Vrije Volk” en Vakbond NVV. 
 
Voor de Partij van de Arbeid werden bestuurlijke functies realiteit, lokaal en 
nationaal. De generatie van “ontwaakt verworpene der aarde” heeft veel 
bereikt door mensen te interesseren en mee te laten doen.  De politiek is 
veranderd in een politiek bedrijf en is voor velen onherkenbaar geworden. 
De periode “volg de waan van de dag” viert hoogtij.  
Afsplitsingen konden niet voorkomen worden.  
 
Nieuwe ideeën kunnen passen in de huidige maatschappij als mensen 
centraal blijven staan. Die afwegingen maken en realiseren is de reden 
waarom ik nog steeds lid van de PvdA ben. 
 

  
Politiek tijdens de coronacrisis 

 
Op 14 maart maakte Mark Rutte nieuwe vergaande maat-
regelen bekend die een uitbraak zoals in Noord Italië moest 
voorkomen. Dat betekende o.a. dat de scholen sloten, net 
als sportverenigingen, de buurthuizen, huizen van de wijk 

en andere plekken waar Schiedammers elkaar ontmoeten. Voor veel 
Schiedammers waren deze afgelopen weken moeilijk. Gezond zijn was niet 
meer vanzelfsprekend, helaas kent ook Schiedam slachtoffers van het 
coronavirus. Met name mkb’ers en zzp’ers kregen het financieel zwaar. En 
eenzaamheid verspreidde zich razendsnel. Een lichtpuntje voor velen waren 
alle mooie initiatieven die startten. Denk aan Willy die al 14 weken maaltij-
den rondbrengt. Miranda, de Buurtvrouw die samen met René door west 
fietste met een prakkie, boodschappen en een praatje. Soos Blauwhuis die 
regelmatig de leden belde. Mieke van J&S die naast alle bezoekjes, maal-
tijden en boodschappen deed en ook de telefoonlijn startte voor wie om een 
praatje verlegen zit of hulp nodig heeft.   
De fractie werd de afgelopen weken vaker gebeld door Schiedammers die 
knel zaten. Gelukkig hebben we als fractie, in samenwerking met het 
college, veel kunnen helpen. En altijd een luisterend oor kunnen bieden.   
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Het advies was thuisblijven, en alleen als het noodzakelijk is naar buiten, en 
geen bijeenkomsten. Dat betekent de fractievergadering en bestuursverga-
dering vanuit huis gehouden werden. Het was even wennen, maar al snel 
werden we daar steeds handiger in. Waarbij Remko niet alleen een super 
voorzitter is, maar ook reuze geduldig bij het uitleggen van de techniek. 
Helaas hebben we de wijkbezoeken en ledenvergaderingen tot nadere order 
moeten afzeggen. Gezondheid gaat voor alles! 
 
Als gemeenteraad konden we weinig doen. In het presidium was afgespro-
ken geen politiek te bedrijven over zaken die de Corona raken, zodat het 
college zich volledig kon richten op de coronacrisis. Daarom hebben we veel 
vragen achter de schermen gesteld. De commissie vergadering en het 
Stadserf zijn digitaal gehouden. Een mooie, tijdelijke oplossing, maar belem-
mert naar mijn idee het politieke debat.  
Ik kijk dan ook uit naar onze vergaderingen in de raadszaal.  
 
Half mei ben ik geïnterviewd door Schie TV over hoe je als raadslid vanuit 
huis kunt werken. Als u het wil terug zien, kunt u via onderstaande link 
terugkijken.  
https://schie.nu/tv/video/7140/de-politiek-tijdens-de-coronacrisis-petra-
zwang-pvda 
 

Hoe gaat het met… oud-voorzitter Max van Tongeren! 
 
Dag Max, hoe gaat het nu met je? Waar houd je je 
tegenwoordig zoal mee bezig? 
 
Hallo Remko, het gaat eigenlijk uitstekend.  
Ik geef nog steeds les als docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universi-
teit, maar de inhoud van dit werk is, sinds het uitbreken van de Corona 
crisis wel flink aan verandering onderhevig geweest. De dynamiek van een 
fysiek klaslokaal is niet 100% na te bootsen in digitale meetings, maar ik 
moet zeggen dat ik onder de indruk ben van hoe collega's en studenten 
hiermee omgaan. Daarnaast ben ik me, na mijn aftreden als voorzitter van 
de PvdA Schiedam,  vooral op mijn eigen gezondheid  en conditie gaan 

https://schie.nu/tv/video/7140/de-politiek-tijdens-de-coronacrisis-petra-zwang-pvda
https://schie.nu/tv/video/7140/de-politiek-tijdens-de-coronacrisis-petra-zwang-pvda
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focussen en zodoende wandel ik nu iedere week flinke stukken en fiets ik 
iedere dag minimaal 50km. Overigens ook een heel goede manier om in 
deze hectische en onzekere tijden de nodige afleiding en berusting te 
vinden. 
 
Waar kijk je met het meeste plezier op terug van je PvdA-periode? 
Als ik terugdenk aan de PvdA-periode in Schiedam vond ik het voeren van 
campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen toch wel veruit het mooiste. 
De gedrevenheid van de leden om bij weer en wind iedere Schiedammer 
ervan te overtuigen de stad weer rood te laten kleuren vond ik inspirerend. 
Dat we net een derde zetel misliepen, daar heb ik af en toe nog wel wakker 
van gelegen, maar al met al was die tijd toch een heel mooie en leerzame 
ervaring. Daarnaast denk ik met veel plezier terug aan de discussies, 
gesprekken en grappen die we in het campagneteam maakten. Dat hielp 
enorm om de boel af en toe flink te relativeren. 
 
Heb je verder nog een boodschap voor de partij? En zien we je nog een 
keer terug, wanneer de Corona-maatregelen dat toelaten? 
Absoluut. Zorg goed voor jullie zelf en let een beetje op elkaar. We kunnen 
de wereld pas redden als we zorgen dat het ook goed gaat met onze 
vrijwilligers en leden. Ik zie jullie graag zo snel mogelijk na de zomer weer 
terug. Tot die tijd: heel veel succes en maak Schiedam, stapje voor stapje, 
elke dag weer een beetje socialer. 
 
 

Interview met een lid. 
 
Wie ben je? 
 
Ik ben Marion Kramer, 59 jaar en sinds 2018 woon ik in 
Schiedam.  Geboren in Amsterdam, vele jaren in Rotterdam 
gewoond, en nu dus in Schiedam.  

Dit was niet mijn eerste keus, maar inmiddels van de stad gaan houden, er 
gebeurt veel op cultureel gebied, de mensen zijn vriendelijk en de stad 
ademt leven uit. Van huis uit was het niet bepaald het socialisme of de 
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solidariteit dat mij werd meegegeven, maar mijn werk heeft mij tot andere 
inzichten doen komen. Werk dat bestond uit, Jeugdzorg, Maatschappelijk 
werk, en vakbondsonderhandelaar. Hier heb ik genoeg mogen zien om 
blijvend tot ander inzichten te komen. 
 
Waarom de PvdA? 
In 2018 ben ik lid geworden van de PvdA voornamelijk door de verharding 
en de tweedeling in de maatschappij waar ik mij vreselijk aan kan storen.  
Als je, zoals ik, Joop den Uyl nog heb meegemaakt verlang je naar de tijd 
dat politiek nog om argumenten ging en niet, zoals ik de laatste tijd vaak 
moet ervaren, het afbreken en/of zwart maken van iemand met andere 
standpunten en / of ideeën. Ik hecht veel  waarde aan de democratie en zie 
hierin de PvdA als de meest waardevolle Partij in ons land. Deels vanuit 
historisch oogpunt, maar ook om hun ervaring en flexibiliteit.  
Een andere reden voor mij was de afbraak van de zorg. De Nederlandse  
zorg is goed, laat daar geen twijfel over bestaan, echter de zorg overlaten 
aan de markt is mij een doorn in het oog en is zeker niet in het belang van 
de meeste Schiedammers.  
 
Wat wil je bereiken in 2020? 
Ik wil mij inzetten om van Schiedam een stad te maken waar mensen graag 
wonen en werken en recreëren, en waar solidariteit onderling vanzelfspre- 
kend is. Daarvoor wil ik mij in 2020 en 2021 inzetten om de PvdA een grote 
partij te maken in de gemeenteraad. 
Ik heb veel ervaring met campagne voeren op mogen doen in de Verenigde 
Staten, voor diverse Democraten, waaronder Obama en Clinton.  
 
Deze ervaring(en) wil ik graag inzetten voor de PvdA in Schiedam. Waar ik 
mij ook voor wil inzetten is het, op buurtniveau mensen bij elkaar brengen 
met gedeelde belangen, de PvdA in Schiedam is hier al heel actief in, een 
reden te meer om lid te zijn, of te worden.   
Een democratie gevormd van onderaf is waar ik mij voor in wil zetten en de 
PvdA is hierin in mijn ogen de beste partij voor.  
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                Even voorstellen, onze fractie ondersteuner: 
    

 Graag wil ik dit stukje van de Voorwaarts gebruiken om mij  

 zelf even voor te stellen! ☺ Mijn naam is Auke dos Reis 

 Borges Rodrigues, ik ben 26 jaar en werkzaam bij de HR 

 afdeling van de gemeente Rotterdam. Mijn vader is Portu- 

 gees, dus vandaar de lange achternaam! Sinds iets meer 

 dan een jaar ben ik als fractieondersteuner betrokken bij de 

 PvdA Schiedam en help ik hier en daar waar dat nodig is. Petra heb ik leren 

 kennen tijdens mijn stage bij de gemeente en toen Petra vroeg of ik toevallig 

 iemand kende die het leuk zou vinden om de PvdA-fractie te ondersteunen, 

 heb ik gezegd dat ik dat graag wilde doen. Sinds ik me kan herinneren ben ik 

 geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en probeer ik zoveel moge- 

 lijk vanuit verschillende perspectieven hiernaar te kijken. Om die reden heb ik 

 ook Bestuurskunde gestudeerd en ben ik eerder lid geweest van de Jonge  

 Socialisten. Toen Petra dat vroeg, zag ik dat als een mooie kans om dit  

 verder voort te zetten en om een keer van dichtbij mee te maken hoe het  

 politieke proces in de gemeenteraad er in de praktijk uitziet. Als ik nu op het  

 afgelopen jaar terugkijk, zijn er drie lessen die ik hieruit mee kan nemen, nl:  

 1) het politieke proces is complex en stroperig; 2) het soort vraagstukken is  

 ontzettend divers en gelaagd; en 3) de PvdA Schiedam staat klaar voor  

 iedereen in de stad en ik ben dankbaar en blij dat ik daaraan mag bijdragen!  

                                                                
 

Een land is geen bedrijf – Aad Verbeek 
 
Als je, als overheid, zoveel mogelijk aan de vrije markt wil laten en geen 
verantwoordelijkheid wilt nemen, kom je voor verrassingen te staan als de 
samenleving aansturing behoeft bij onverwachte situaties die zich voordoen 
en waar een vrije markt ook geen antwoord op heeft. 
 
We zijn niet klaar als we ons verhalen op één deskundige discipline. Het is 
een toonpunt van zwakte als je je standpunt over laat aan één enkele disci-
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pline. Iedere vakwetenschap berijdt zijn stokpaardje en laat dit vervolgens los 
op de samenleving. Eenzijdige keuzes laten andere mogelijkheden naar de 
achtergrond verdwijnen. 
 
Het gevaar bestaat dat één bepaalde discipline het beleid gaat bepalen 
vanuit één gezichtspunt en waar het reguliere beleid geen afweging wil 
maken en in paniek handelt. En dan vervolgens ook openlijk verklaart: ‘Ik 
weet het ook niet’.  
 
Het is zaak je als beleidsmaker van verschillende kanten te laten adviseren 
om vervolgens een weloverwogen keuze te kunnen maken. Diverse 
adviseurs geven uiteenlopende adviezen waar beleidsmakers hun keuze uit 
moeten maken en een regelmatige bijsturing nodig is aan de hand van 
nieuwe ontwikkelingen.  
 
Van belang is ook de draagkracht binnen de samenleving. Daar is geen 
sprake van als je het hebt in geval de aansturing van een bedrijf. Het is zaak 
om een goede voeling te houden met de bestuurders om hier goed zicht op 
te kunnen hebben. 
 
Een samenleving laat zich niet dwingen in een situatie waar zij geen eigen 
belang bij heeft en vormt hier ook het verschil met een bedrijf. In een 
samenleving spelen meer complexe processen dan in een bedrijf dat zich 
doorgaans richt op één enkel proces. De aansturing van de samenleving 
vraagt om een breed kennisniveau waarbij alle aspecten moeten worden 
overwogen. Een goede voeling met alle delen van de samenleving is een 
voorwaarde om een goede afweging te kunnen maken. 
 
Ervaring in aansturing van een bedrijf is een andere vaardigheid dan 
aansturen van een samenleving waarbij er maatregelen moeten worden 
genomen die iedere inwoner op een andere manier ervaart en waar in de 
samenleving de nodige discussies over bestaan en dat noemen we 
democratie. Tot aan de keukentafel wordt politiek bedreven. 
 

  


