
Europa en linkse samenwerking 

Goedenavond allemaal, beste Anneke, beste 

leden van de afdelingen van PvdA & GL hier in 

Houten,    

Het is een eer dat ik vandaag de Arie Groenevelt-

lezing mag uitspreken.  

En samen met mijn Groen Links maatje Bas 

Eickhout nog wel – volgens mij de eerste keer 

dat deze lezing door een rood-groen duo wordt 

gehouden.  

Velen van jullie hebben Arie goed gekend.  

Ik heb hem natuurlijk niet van dichtbij 

meegemaakt, maar ik ben me wel bewust van 

zijn grote rol in de geschiedenis van de 

naoorlogse vakbeweging. 

De belangen van ‘zijn’ vakbondsleden kwamen bij 

hem altijd op de eerste plaats.  

Hij was niet bang dwars te liggen, schuwde 

radicale taal niet en was zeker niet de 

belichaming van het poldermodel.  

Ik denk dat Wim Kok het hier mee eens zou zijn. 

Noem het de methode Groenevelt. Maar het 

werkte wel. En het maakte hem zeer populair. 

Ik hoef de meesten van u weinig te vertellen over 

de bijzondere carrière van Arie Groenevelt of 

over zijn beweegredenen als vakbondsman.  



Hij kwam uit een milieu gekenmerkt door 

werkloosheid. Als manusje van alles in een 

fabriek – op 14-jarige leeftijd - zag hij van 

dichtbij hoe er met de rechten van arbeiders 

werd gesold.  

Dat botste met zijn grote gevoel voor 

rechtvaardigheid. De behoefte daar iets aan te 

doen werd versterkt door zijn ervaringen in 

Nederlands-Indië.  

Voordat ik verder ga over Europa en linkse 

samenwerking, wil ik daar even bij stil staan.  

Omdat afgelopen week er een belangrijk rapport 

verscheen over de dekolonisatie van Indonesië.  

Daarin wordt gesteld dat Nederland 

verantwoordelijk was en is voor structureel en 

extreem oorlogsgeweld tijdens de 

onafhankelijkheidsoorlog. De conclusies zijn hard 

en pijnlijk.  

Arie zou daar twee jaren doorbrengen. Aan het 

werk gezet op de plantages.  

Hij was duidlelijk geïnspireerd door voormannen 

van de PvdA zoals Vorrink en Drees en wilde - in 

hun spoor - een steentje bijdragen aan de 

opbouw van een jong land tot een rechtvaardige, 

democratische rechtsstaat.  

Maar hij – en met hem vele anderen - kwamen 

bedrogen uit.  



Want met sociaaldemocratie bleek de missie niets 

te maken te hebben.  

Jonge mensen als Arie werden louter ingezet om 

de koloniale macht te handhaven. 

Arie heeft zich zijn hele leven lang misleid 

gevoeld, zoals ook blijkt uit zijn memoires 

‘Lotgevallen van een crisiskind’.  

Ik denk dat hij zich zou kunnen vinden in de 

harde veroordeling van ons koloniale verleden en 

de excuses van premier Rutte aan het 

Indonesisch volk en de nabestaanden van alle 

slachtoffers.  

Arie zag zichzelf als een kind van de crisis van de 

dertiger jaren van de vorige eeuw.  

Als kind van de rekening van de ineenstorting 

van het vooroorlogs kapitalisme. Het maakte 

hem tot een welhaast compromisloze strijder 

tegen sociaal onrecht en ongelijkheid. 

Ook vandaag de dag leven we in een tijd van 

crises.  

- Op sociaal gebied.  

- Door de opwarming van de aarde.  

- Met grote internationale spanningen.  

Zij vergen antwoorden waar we Europa voor 

nodig hebben. En sterke linkse samenwerking.  



Daar bovenop zien we ook scheuren in onze 

democratische samenlevingen. Haarscheurtjes 

die breuklijnen dreigen te worden.  

In Europa worden we met twee fenomenen 

tegelijk geconfronteerd: het afkalvend 

vertrouwen van burgers in de overheid en de 

afbraak van de rechtsstaat in landen als Polen en 

Hongarije. Ze hangen samen.  

Door tegelijk op Europees niveau autoritaire 

regeringen aan te pakken, maar vooral ook thuis 

mensen laten zien dat hun problemen centraal 

staan in de politiek, kunnen we deze crisis 

aanpakken.  

Het laatste speelt in ons land vooral met de 

vragen rond de corona aanpak, de gaswinning in 

Groningen en de toeslagenaffaire – waar de 

bovenste steen wat betreft racisme bij de 

belastingdienst nog lang niet boven is.  

Na jarenlange strijd in het Europees Parlement, 

gesteund door een aantal lidstaten, kunnen nu 

eindelijk rechtsstaatschenders gekort worden op 

Europese fondsen.  

Leiders als Viktor Orban kunnen worden getroffen 

waar het hen pijn doet: in de portemonnee.   

Wij zullen de Nederlandse regering en de 

Europese Commissie er zeker op aanspreken 

daar snel werk van te maken.  



Te lang hebben de lidstaten getreuzeld en te 

vaak elkaar de hand boven het hoofd gehouden.  

Niet beseffende dat hierdoor het betonrot tot ver 

in de Unie zou reiken.  

Progressieve Europarlementariërs zoals 

GroenLinks politica Judith Sargentini en D66’er 

Sophie in ’t Veld hebben zich daar terecht niet bij 

neergelegd.  

Wat vrijwel in alle Europese landen meespeelt is 

de groeiende ongelijkheid op vele terreinen.  

Wij zeggen altijd dat het niet zo mag zijn dat 

waar je wieg staat, je toekomst bepaalt.  

En toch is dat helaas te vaak nog steeds het 

geval. Ongelijkheid komt in meerdere vormen – 

ook in ons land.  

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kans in het 

onderwijs om hun talenten te ontplooien, een 

betaalbare woning voor starters is een illusie 

geworden, en te veel mensen hebben te maken 

met geldzorgen ondanks dat ze werken.  

Amerikaanse toestanden die hier al jarenlang 

gaande zijn.  

Als iets een samenleving ondermijnt - is dat het 

wel. En het voedt het verzet tegen de 

noodzakelijke stappen om de opwarming van de 

aarde tegen te gaan.  



Klimaatbeleid is een natuurlijke hoeksteen van 

rood-groene samenwerking. 

Solidariteit tussen generaties staat daarbij 

voorop, maar ook die daarbinnen is belangrijk.  

Want alleen wanneer de kosten eerlijk verdeeld 

worden – en het beleid de ongelijkheid verkleint 

en niet vergroot - zal er voldoende steun zijn. 

Ook de solidariteit tussen landen speelt een 

belangrijke rol. Dat was het uitgangspunt van de 

oprichters van de Europese Gemeenschap en dat 

moet het nog steeds zijn.  

Sommigen moeten in Nederland wel eens slikken 

als we daarvan de rekening krijgen. Maar dat zou 

niets af moeten doen aan het principe. Want als 

handelsland doen wij namelijk nog altijd zeer 

goede zaken.  

In het recente verleden is Nederland niet altijd 

even toeschietelijk geweest.  

Mark Rutte joeg zijn Europese collega’s op de 

kast door tijdens de onderhandelingen over de 

nieuwe EU begroting een Chopin biografie te 

gaan lezen.  

Hoekstra is zelfs nog verder gegaan. Tijdens een 

bijeenkomst vroeg hij zich hardop af hoe het kon 

dat sommige landen niet klaar waren voor de 

corona-crisis.  



En dat op het moment dat de lijkwagens in 

Noord-Italië naar vrije plekken zochten in de 

mortuaria. 

Het kortzichtige eigenbelang boven het 

solidariteitsidee.  

Beter ten halve gekeerd - hebben Rutte en 

Hoekstra op tijd beseft dat het enige juiste 

antwoord van Europa op de COVID-crisis een 

gezamenlijke is.  

In woord en daad moet ons land aan tafel gaan 

zitten om beleid vorm te geven.  

Als een van de grondleggers van de Unie is 

Nederland op zijn best als bruggenbouwer tussen 

Parijs en Berlijn. 

En dat er genoeg steun voor een pro-Europese 

positie van ons land is, dat hebben de Europese 

Verkiezingen wel aangetoond.  

We mogen ons gelukkig prijzen dat het groene 

front in Europa nu door een rode EU commissaris 

wordt aangevoerd.  

Frans Timmermans en Diederik Samson werken 

hard aan het scheppen van de juiste balans voor 

de Fit for 55 maatregelen en de nodige 

solidariteit tussen lidstaten en mensen als het om 

de verdeling van de rekening gaat.  

Vooral van Groenen en sociaal-democraten 

verdienen zij volledige steun.  



Covid was een hartinfarct – zei Timmermans  - 

en de klimaatcrisis is hoge bloeddruk.  

Voor hoge bloeddruk kun je lang je ogen sluiten, 

maar op de lange termijn sloopt het je hele 

lichaam.  

Eerlijk is eerlijk, GroenLinks besefte dat eerder 

dan wij. Maar we worden snel bijgespijkerd. 

Het is onze gezamenlijke taak om ervoor te 

zorgen dat iedereen de energie transitie kan 

meemaken.  

Dat iedereen in staat wordt gesteld om zijn of 

haar huis te verduurzamen of in de toekomst 

elektrisch kan gaan rijden.  

Maar bovendien moeten we ervoor zorgen dat 

iedereen het einde van de maand kan halen. 

(Want je kunt niet groen doen als je rood staat.)    

Dit is onze taak in Nederland, maar ook in 

Europa.  

Onderdeel van de Green Deal is het zogenaamde 

Just Transition Fund. Dat in het leven is geroepen 

om armere landen in Europa te helpen bij de 

transitie.  

Solidariteit als noodzaak en voorwaarde voor 

resultaat.  

De Europese samenwerking is begonnen als 

vredesproject en is dat nog steeds.  



Nooit meer oorlog, was en is het motto. Maar de 

vrede in Europa staat onder grote druk.   

Poetin heeft Oekraïne omsingeld met 190.000 

soldaten. En uit het recente verleden weten we 

inmiddels dat het niet alleen bij dreiging hoeft te 

blijven.  

Ik was afgelopen weekend in München op de 

jaarlijkse veiligheidsconferentie. De spanning was 

in de zaal voelbaar. Komt er een invasie of niet?  

Het is onwerkelijk dat we anno 2022 nog te 

maken hebben op dit continent met een regime 

dat bereid is met geweld een ander land binnen 

te vallen.  

De gevolgen zullen voelbaar zijn ook ver buiten 

Oekraïne.  

Hopelijk werkt de komende dagen de diplomatie, 

maar we moeten helaas op het ergste scenario 

zijn voorbereid.  

Dit betreft ook onze energievoorraad. Dat Europa 

zijn afhankelijkheid van Rusland rap moet 

afbouwen is weer eens duidelijk geworden.  

Wel is het positief dat Europese landen 

gezamenlijk optrekken en bereid zijn tot harde 

sancties voor het onverhoopte geval dat.  

GroenLinks en de PvdA trekken in de Tweede 

Kamer en in het Europees Parlement een lijn.  



Onder druk wordt alles vloeibaar. In het 

onderhavige geval: Russische.  

Maar zoals verwacht is Europese samenwerking 

op buitenland gebied stroperig.  

Te vaak zijn landen het oneens met als uitkomst 

slappe stellingnames.  

Laten we een les leren en er tenminste voor 

zorgen dat in de toekomst individuele lidstaten 

met veto’s de EU niet langer lam kunnen leggen.  

Dit moet het pad vrij effenen om met 

meerderheden besluiten te nemen en een echte 

waarde-gedreven buitenland politiek vorm te 

geven.  

Ik heb u meegenomen langs een aantal aspecten 

van de Europese samenwerking. En een vraag 

waar we vanavond niet omheen kunnen is 

natuurlijk: Wat zou Arie Groenevelt van de 

huidige Europese Unie gevonden hebben?  

Zijn eerste vraag zou natuurlijk zijn geweest hoe 

het zit met het sociale karakter. Met de rechten 

van zijn mensen. Een ding is zeker: hij zou zeker 

niet voor de problemen zijn weggelopen.  

En links in Europa op de vingers tikken wanneer 

de rekening in zijn ogen oneerlijk verdeeld werd. 

Want naast dat Europa groen zal zijn, zal het ook 

sociaal moeten zijn. 



Het toekomstige succes van de EU rust op deze 

twee pijlers. En dat gaat om meer dan het 

principe van de sterkste schouders die de 

zwaarste lasten dragen.  

Om een fatsoenlijk loon voor goed werk, een 

behoorlijke behandeling van arbeidsmigranten, 

een Europese arbeidsinspectie die uitbuiting van 

werknemers hard aanpakt, een Europees 

minimumloon, het veilig stellen van 

arbeidsrechten in handelsverdragen. Of betere 

garanties voor vakbondsrechten.  

Van Arie zou het allemaal in een sociale unie 

gegoten mogen worden – in het juiste evenwicht 

met de gemeenschappelijke markt.  

Of zoals hij het waarschijnlijk zou zeggen: we 

willen een Europa waarin wij ons vrij kunnen 

organiseren tegen ongelijkheid of kapitalistische 

woestenij.  

En dat kan nog steeds als we in Europa de linkse 

krachten bundelen.  

En op dit vlak is – in Nederland en in Europa – 

nog een wereld te winnen.  

U zult zo langzamerhand uit mijn verhaal wel 

hebben opgemaakt dat ik een groot voorstander 

ben van een hechte samenwerking tussen 

Groenen en sociaaldemocraten.  



Zonder een dergelijke krachtenbundeling kunnen 

we veel prioriteiten maken, maar komt hiervan 

weinig terecht.  

In het Europees Parlement trekken de twee 

fracties al vaak samen op. Bas weet daar alles 

van.  

Maar het multinationale karakter van de fracties 

en uiteenlopende nationale tradities staan grote 

stappen voorwaarts in de weg. Dat vergt dat we 

er een schepje bovenop moeten doen.  

Zeker nu er in Europa weldegelijk momentum is.  

Van de succesvolle samenwerking van 

sociaaldemocraten en groenen in coalitie 

regeringen. Niet in de laatste plaats in Duitsland.  

Laten we kijken hoe we dat in de EU kunnen 

uitbuiten. Onze partijen zouden daar wat mij 

betreft het voortouw in kunnen nemen. 

Groenen en sociaaldemocraten staan er 

allesbehalve slecht voor in de EU. Als onderdeel 

van deze beweging kunnen Groenlinks en de 

PvdA daar in Nederland moed uit putten.  

Want zitten we nu in de put, of in een bouwput?  

Ik ga voor het laatste. Dat wil zeggen bouwen 

aan een samengaan van onze partijen.  

 

 



Als ik inhoudelijk en qua electorale positie naar 

zowel de Kamerfracties als de partijen kijk, zie ik 

dusdanige overeenkomsten en gedeelde 

belangen dat deze ambitie gerechtvaardigd is.  

Onze Eerste en Tweede Kamerfracties werken al 

nauw samen.  

Zo komen onze fracties voor elk belangrijk debat 

bijeen, is er elke maandag overleg tussen de 

fractiebesturen, stemmingen worden op elkaar 

afgestemd, we voeren steeds vaker namens 

elkaar het woord, en onlangs presenteerden 

Lilianne Ploumen en Jesse Klaver het 

progressieve oppositieakkoord.  

Met onze gezamenlijke ambities om Nederland in 

2030 rechtvaardiger te maken.   

Wat mij betreft is de uitkomst van deze 

samenwerking vergaand. Onze leden gaan 

uiteindelijk zelf over de vervolgstappen. Maar wat 

mij betreft mogen die radicaal zijn.  

We staan aan de vooravond van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Een kwart van de 

PvdA-afdelingen gaat samen met GroenLinks de 

verkiezingen in.  

Ik hoop van harte dat we voor de provinciale 

staten verkiezingen volgend jaar één 

gezamenlijke lijst presenteren voor de Eerste 

Kamer.  



En die optie ligt dan natuurlijk ook voor bij de 

volgende nationale verkiezingen.  

Waarom onze samenwerking inhoudelijk van 

belang is heb ik hiervoor al aangegeven. Maar 

ook de vorm doet ertoe.  

Laten we de krachten bundelen in iets nieuws.  

Nederlanders verdienen een linkse beweging die 

niet alleen opkomt voor een rechtvaardigere 

samenleving waarin we naar elkaar omkijken, 

maar ook een vuist kan maken tegen rechts.  

Samen kunnen we dat.  

Dank u wel.  
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