Juryverslag Arie Lemsprijs 2015
Tweejaarlijks buigt een jury zich over de vraag: welke initiatieven in de
Zaanstreek komen in aanmerking om de Arie Lemsprijs te krijgen. Een prijs
voor een initiatief dat opkomt voor de belangen van onderdrukte mensen en
meningen, zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen.
De jury bestaat uit Piet Oudega, die als voorzitter fungeert, Andre
Drost, Jan Duijvis, ikzelf en mevrouw Elly Lems, gelukkig ook vandaag weer
aanwezig in het gezelschap van haar kinderen en kleinkinderen. Een van de
kleindochters van Arie Lems, Dana van den Hof, zal de prijs uitreiken.
De jury constateert dat er dit jaar een verheugend aantal genomineerden zijn,
stuk voor stuk lovenswaardige en maatschappelijk waardevolle activiteiten. Er
was dan ook een zorgvuldige beoordeling nodig om tot een keuze te komen.
Allereerst hebben wij getoetst aan de harde criteria:
Is het een initiatief van en voor Zaankanters?
En Is het een zaak van alleen vrijwilligers?
Vervolgens is getoetst aan de overige criteria die voor de prijs van toepassing
zijn:
bindend, voor iedereen toegankelijk, biedt het een zichtbare verbetering voor
leef‐ of werkklimaat, staat het boven partijen. Criteria die wij in de geest van
Arie Lems hebben vastgesteld.
U zult begrijpen dat een beoordeling nooit helemaal eenduidig kan zijn. Er zijn
genomineerden die wel aan de criteria voldoen, maar hun het belangrijkste
doel al bereikt hebben. Dat staat formeel niet bij de criteria staat, maar vindt
de jury wel een reden om de prijs dan niet toe te kennen. Monumenten
Spreken is bijvoorbeeld een bindend initiatief, dat velen van u zeker zal
aanspreken. Maar het is afgerond en heeft terecht zeer brede waardering
genoten.
De jury heeft overwogen dat het effect van de toekenning van de prijs ook nog
mag meetellen. Een aantal genomineerden zijn onomstreden goede doelen, die
breed gewaardeerd worden en daardoor ook hun financiering goed rond
kunnen krijgen. Toekenning van de prijs zou weinig toevoegen aan de
financiering van de activiteit en aan de reeds bestaande maatschappelijke
waardering.
Er was echter 1 genomineerde die door zijn aard – het steunen van
actiegerichte activiteiten, gericht op verandering van (opvattingen in) de
maatschappij – veel meer moeite met financiering heeft en waarvoor het
ontvangen van de prijs een substantiële toevoeging aan de mogelijkheden zal

bieden. Bovendien draagt dat bij aan de bekendheid van het fonds, wat
eveneens een positieve uitstraling kan hebben.
De jury heeft daarom het bestuur van de afdeling Zaanstad geadviseerd om
de Arie Lemsprijs 2015 toe te kennen aan de Rooie Cent. Het bestuur heeft het
advies van de jury overgenomen.
Wij willen daarbij opmerken dat er vragen waren over de onafhankelijkheid
van een specifieke politieke groepering in de Raad van Zaanstad. Die vragen
verwachten wij ook van uw kant. Wij kunnen ons zelfs voorstellen dat ook bij
de Rooie Cent enige verbazing was over het toekennen van een prijs door de
Partij van de Arbeid…….
De jury is echter van mening dat het een goede zaak is dat in Zaanstad een
fonds actief is dat – in bescheiden mate – financiële steun kan verlenen aan
activiteiten die buiten de gevestigde opvattingen liggen of daar tegenin gaan.
Dat draagt bij aan een levendige democratie en aan de ook door de Partij van
de Arbeid nagestreefde maatschappelijke verbetering. Mevrouw Lems vond
ook dat laatste volledig in lijn met het gedachtegoed van Arie Lems.
Ik wil dan ook graag Dana van den Hof uitnodigen om de Arie Lemsprijs 2015
uit te reiken aan:
De ROOIE CENT.

