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Nieuws uit de partij
Het gaat steeds beter met de PvdA. Zo groeit na jaren van 
daling het aantal jonge leden weer en zindert het in veel 
afdelingen van de energie. Er gebeurt te veel om op te 
noemen, maar dit is een aantal van de belangrijkste dingen:

7 maart Congres
Zet alvast 7 maart in je agenda, want dan 
is ons jaarlijkse congres. De locatie wordt 
later bekend gemaakt, maar het wordt 
een dag vol goede speeches, inhoudelijke 
vernieuwing, ledendemocratie en natuurlijk 
mooie ontmoetingen met elkaar. 

Contact
De snelste manier om contact te krijgen of 
een vraag te stellen? Dat is via WhatsApp. 
Sla 0613444060 op in je telefoon en stuur 
ons een bericht. 

Jaar van de ledenwerving
Laten we van 2020 het jaar van de 
ledenwerving maken. We merken dat weer 
meer mensen lid van de PvdA willen worden. 
Hartstikke belangrijk voor de toekomst van 
onze partij en al onze afdelingen. Daarom 
willen we in 2020 extra werk maken van 
het werven van leden. Zowel online als met 
acties door het land. Dat kunnen we niet 
alleen, daar hebben we alle afdelingen en 
gewesten hard bij nodig. 

Opleidingen en trainingen
Nog iets waar weer extra aandacht en inzet 
voor komt: ons aanbod aan opleidingen en 
trainingen. Voor mensen die overwegen 
politiek actief te worden of die het al zijn, 
organiseren we dit jaar trainingen. Ook biedt 
een aantal afdelingen lokale leergangen 
aan. Op www.pvda.nl/partij/opleidingen vind 
je het meest actuele aanbod.

Mijn PvdA
Mijn PvdA is de digitale omgeving voor 
leden. De komende tijd breiden we 
de mogelijkheden flink uit. Zo kunnen 
afdelingen zeer binnenkort al nieuwsbrieven 
via Mijn PvdA versturen en gaan we medio 
2020 de campagnetool opfrissen. Ook 
kunnen secretarissen en penningmeesters 
hier hun administratie gaan bijhouden. Heb 
je je account nog niet geactiveerd? Doe dit 
dan op www.pvda.nl/mijnpvda.

Toekomstlab
In ons Toekomstlab in Eindhoven werkten 
we op 16 november aan nieuwe antwoorden 
op de belangrijkste vragen van deze tijd. 
Alle leden konden hierbij hun input geven. 
Het was een geweldige dag vol nieuwe 
ideeën, speeches van Nelleke en Lodewijk 
en met meer dan tachtig leden die speciaal 
voor hen ’s ochtends naar het ontbijt waren 
gekomen. Bekijk de hoogtepunten nog eens 
terug op www.pvda.nl/toekomstlab-2019.
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Om maar meteen met de deur in huis te vallen, 
hoe beleef je de wederopstanding van de partij?
‘Hahaha. Wederopstanding is een mooi, maar ook 
wel erg groot woord hoor. Ik ben voorzitter geworden 
tijdens de diepste crisis van de PvdA, kleiner dan in 
maart 2017 zijn we nooit geweest. We hadden vooral 
last van vertrouwensproblemen in onze achterban, 
mensen geloofden niet meer dat de PvdA er voor hen 
was. En dat was het moment waarop ik mezelf de vraag 
stelde: “Ga ik me opmaken voor een campagne voor 
het voorzitterschap?” Het antwoord op die vraag werd 
vooral bepaald door mijn overtuiging dat de partij 
niet kapot was, dat de PvdA niet opgeheven moest 
worden of samen moest gaan met andere partijen. Die 
overtuiging wakkerde de strijdlust bij mij aan, plus de 
wil om het vertrouwen weer terug te winnen. Om weer 
een partij te worden die rust en optimisme laat zien, 
altijd met de sociale gedachte te willen strijden voor 
mensen die daar minder goed toe in staat zijn.’

Was het allemaal zo makkelijk als het klinkt?
‘Ja en nee. Het was best een ingewikkelde periode met 
boosheid en verdriet, maar toch denk ik dat het ons met 
z’n allen echt gelukt is om de rust te bewaren en weer 
te bouwen aan onze partij. Waar ik vooral heel gelukkig 
van werd, was dat ik om mij heen bij partijgenoten 
diezelfde strijdlust zag. Dat iedereen zichzelf herpakte, 

de straat opging, door heel het land aan de slag ging 
in gemeenteraden. Die veerkracht en dat optimisme is 
ook het dna van de PvdA. En dat maakt ook dat we 
de toekomst weer aan kunnen en laten zien dat we niet 
klein te krijgen zijn.’

Hierbij ben je ongetwijfeld tegen veel dingen aan 
gelopen, zoals gemaakte keuzes binnen eerdere 
coalities.
‘Nou, het was wel echt nodig om eens goed naar onszelf 
te kijken. Om te achterhalen waar we onze kiezers 
verloren zijn. Ook was het soms nodig te zeggen van 
welke keuzes we als partij spijt hebben. Bijvoorbeeld 
de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor mensen 
in de problemen zijn gekomen. En het leenstelsel. Bij 
het afsluiten daarvan hadden we als randvoorwaarde 
gesteld dat het niet ten koste mocht gaan van de 
ruimte en vrijheid die mensen – uit welke laag van de 
bevolking of met welke achtergrond dan ook – ervaren 
om te studeren. Nu blijkt dat het leenstelsel wel een 
drempel opgeworpen heeft en er een ongelijke toegang 
tot studeren is, moeten wij gewoon aan de bel trekken 
en terugkomen op het eerder genomen besluit. We 
mogen sorry zeggen, maar moeten ook een alternatief 
presenteren. We moeten dan met elkaar werken aan een 
alternatieve vorm van het leenstelsel die moet leiden tot 
(her)invoering van een nieuwe vorm van basisbeurs. 

Op zijn 21e werd Habtamu de Hoop twee jaar geleden raadslid van de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Habtuma is nog steeds het jongste raadslid in Friesland. 
In die functie en als lid van de PvdA heeft hij veel vragen, zoals hoe betrek je 
jongeren beter bij de politiek en hoe ziet de toekomst van onze partij eruit? In 
een interview met PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar kwamen de antwoorden.

Interview

Over Hemelbestormers, 
veerkracht & optimisme

Tekst
Beeld

Habtamu de Hoop 
Dirk Schreuders
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Een ander voorbeeld is het pensioenakkoord. We 
moeten werken aan een beter akkoord, waarbij mensen 
met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met 
werken.’ 

‘Het is belangrijk dat we terugkijken naar de keuzes 
die we gemaakt hebben toen we verantwoordelijkheid 
namen in een tijd van zware economische crisis 
met grote bezuinigingen die heel veel pijn hebben 
gedaan. Nu het beter gaat, is het wel erg zuur om te 
zien dat er door de coalitie andere keuzes worden 
gemaakt. Maar dan is het ook aan ons om te knokken, 
verantwoordelijkheid te nemen en goede alternatieven 
te presenteren op een manier waarop we de mens 
centraal stellen.’ 

Je zegt ook wel eens dat de PvdA meer 
activistisch zou moeten zijn.
‘Als ik activistisch zeg, denken andere partijgenoten 
weleens dat ik wil dat wij de nieuwe SP worden, dat is 
helemaal niet zo. Ons activisme is wat mij betreft zorgen 
voor een daadwerkelijke verandering in het dagelijkse 
leven van mensen, het “vooruitgangsdenken’’. Het kan 
gewoon beter! Het gaat erom dat mensen in de basis 
zeker kunnen zijn: een dak boven hun hoofd hebben, 
veiligheid hebben, kleren voor hun kinderen kunnen 
kopen, eten op de plank hebben, hun kinderen op 
schoolreisje kunnen laten gaan. Als die basisdingen er 
zijn, dan kun je ook weer dromen.’ 

‘Joop Den Uyl zei ooit dat je de vrijheid moet hebben 
om je te mogen ontwikkelen tot volwaardig burger. Nou 
die vrijheid om je te ontwikkelen zit in de zekerheid die 
je nodig hebt. Want als je ’s nachts wakker ligt van de 
stress omdat je de rekeningen niet kunt betalen, waar 
kun je dan nog over dromen? Pas als je dat benodigde 
stukje zekerheid hebt, ben je weer in staat om plannen 
te maken voor de toekomst en een rol te vervullen in de 
samenleving.’

Hoe kijk jij als oud-wethouder van Zwolle naar de 
zo veel besproken kloof tussen de provincie en 
de randstad?
‘In de partij moet het over ons allemaal gaan en moet 
het zich niet alleen afspelen op de vierkante meters van 
het binnenhof. Als je in Den Haag werkt, merk je wel dat 
de waan van de dag allesomvattend kan zijn, waardoor 
je veel bezig bent met Haagse politiek. Daarom probeer 
ik vaak op werkbezoek te gaan door het hele land en 
in gesprek te gaan met onze vertegenwoordigers over 
wat er in de regio speelt. Dat zijn soms specifieke 
vraagstukken, bijvoorbeeld in Harderberg en in Drenthe 
hoor ik van partijgenoten dat jongeren er enorm 
gestimuleerd worden om juist zo snel mogelijk aan het 
werk te gaan en niet te studeren. Dat is een heel ander 
vraagstuk dan wat je in een studentenstad als Nijmegen 
tegenkomt. Daar is het bijna niet meer mogelijk om 

aan een betaalbare woning te komen, en is het voor 
onze partij ongelofelijk moeilijk om de verkamering 
ter discussie te stellen. In Limburg zie je wat krimp, 
armoede en uitzichtloosheid doen. Het gaat er voor mij 
vooral om dat wat in ons verkiezingsprogramma staat, 
wat we landelijk en zelfs in Europa doen, gevoed is met 
de vraagstukken waar mensen uit heel ons land tegen 
aanlopen.’

De afgelopen tijd is er ook een aantal 
projecten totstandgekomen: Hemelbestormers, 
Toekomstlab, Project 20 en de Taskforce 
Verjonging. Vanwaar deze initiatieven vanuit de 
partij?
‘Een van de belangrijkste speerpunten van het 
partijbestuur is de verjonging van de partij. We hebben 
veel oude leden en daar ben ik trots op, zij dragen de 
PvdA. Zij zijn sinds jaar en dag vrijwilliger, gaan de straat 
op, zijn met een flyer op de markt te vinden en vormen 
onze besturen. Als we de oude leden kwijt zouden 
raken, valt de PvdA om. Maar wij zijn ook bezig met de 
toekomst van de partij en het is nodig om de jongeren 
in onze partij de ruimte te geven. Ik ben ervan overtuigd 
dat jongeren het op hun manier goed gaan invullen, 
maar we moeten ze daar ook bij helpen. Dat doen we 
bijvoorbeeld met Project 20, waarin we ze begeleiden 
bij de verwezelijking van hun eigen droomproject. 

We gaan op zoek naar de talenten binnen onze partij, 
maar investeren ook in jonge mensen die lid willen 
worden. Daarvoor hebben we Hemelbestormers, 
waarin we alle jonge leden kennis laten maken met 
elkaar en ze ook vooral aanzetten om na te denken 
over inhoudelijke vraagstukken. We hebben ook de 
Taskforce Verjonging, zo’n dertig jonge mensen die 
vooral meedenken wat het voor ons als partij vraagt om 
jongeren de ruimte te bieden en zich welkom te laten 
voelen. Hieruit kwam het Toekomstlab voort, waarvoor 
alle nieuwe leden uitgenodigd werden. Het begon met 
een ontbijt waarin ik alle nieuwe leden welkom heette en 
later die dag brachten we de oude en nieuwe leden bij 
elkaar. Het bij elkaar brengen van de ervaren rotten en 
de jonge frisse types, dat is waar het mij om draait, een 
partij die zijn blik op de toekomst richt.’ 

Merk jij al wat van die inzet op verjonging? 
‘Het belangrijkste resultaat is dat we sinds de zomer 
een toename zien van het aantal lidmaatschappen van 
jonge mensen. Dat is niet alleen erg leuk, het geeft ons 
ook een boost om te laten zijn wie we zijn als PvdA. 
Dat was ook voelbaar bij de uitslag van de Europese 
Verkiezingen in Den Haag, waar we de grootste van het 
land werden en het bomvol stond met jonge mensen.’

Het bij elkaar brengen van de 
ervaren rotten en de jonge frisse 
types, dat is waar het mij om draait.“
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Deniz Dönmez 
Bestuurskundestudent en jongste raadslid van Nederland

Deniz Dönmez is geen gewone bestuurskundestudent. Als achttienjarige kwam 
hij namens de PvdA in de gemeenteraad van Enschede en werd daarmee het 
jongste raadslid van Nederland. Inmiddels is Deniz Dönmez negentien en vol 
ambitie. Hij laat hij zich niet afschrikken door raadsleden van andere partijen 
die meer ervaren zijn. ‘Behandel me gewoon als iedereen hier, ik heb net zoveel 
ambitie als jij.’ 

Zijn missie is om jongeren te bereiken en politiek bewust te maken. Daarom zit hij 
in de politiek. ‘Iedere dag heb ik te maken met wat de gemeente doet en dat is heel 
veel. Als jongere mag ik daar ook wat over vinden en die mening moet worden 
gehoord.’ Dönmez gaf de Jongerenraad meer aandacht en mogelijkheden om de 
afstand tussen de gemeenteraad en jongeren te verkleinen. Het resultaat is dat 
er bij alle onderwerpen ‘altijd wordt stilgestaan hoe jongeren daarin betrokken 
kunnen worden’.

Ook buiten de raadszaal probeert Dönmez jongeren met social media-posts te 
betrekken bij zijn raadswerk. Lukt dat? ‘Soms wel, soms niet. Maar ik bereik wel 
een grote groep jongeren die al een idee hebben hoeveel invloed politiek heeft 
op hun leefomgeving.’
Hij geniet van zijn raadswerk en heeft veel aan de levenservaring van zijn oudere 
fractiegenoten. ‘Ik moet af en toen een stapje terug doen, eerst kijken en dan pas 
handelen in plaats van gelijk te snel willen gaan.’ Hij is ‘supertrots’ op de PvdA, 
vindt dat de partij op de goede weg is. ‘Ik pleit voor meer jongeren in de politiek,’ 
zegt hij, in de hoop dat velen zijn voorbeeld volgen.

Interview

Tekst Julian Verbeek 

Verjonging in politiek en bestuur, een even onmiskenbare als positieve trend van 
de afgelopen jaren. Rood sprak drie vertegenwoordigers van de jonge generatie: 
Raadslid Deniz Dönmez, burgemeester Joyce Vermue en stadsdeelcommissielid 
Bastiaan Minderhoud. Wat zijn hun drijfveren? 
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Joyce Vermue
Jongste burgemeester van Nederland 

Joyce Vermue (34) werd na een loopbaan in het maatschappelijk werk, 
in het sociaal domein en een Kamerlidmaatschap, in juli burgemeester 
van de Brabantse gemeente Zundert. Daarmee is ze op dit moment de 
jongste burgemeester van Nederland. 

Haar burgemeesterschap noemt ze ‘een voorrecht’, waarin voor haar drie 
belangrijke elementen samenkomen: ‘De menselijke kant, mijn politiek-
bestuurlijke ervaring en een affiniteit met openbare orde en veiligheid.’ 
Vermue besteedde haar eerste honderd dagen als burgemeester aan het 
leren kennen van de gemeente en haar inwoners. ‘Ik ben verrast door de 
gemeenschapszin, de snelheid waarmee iets in ons dorp georganiseerd 
kan worden, omdat we elkaar weten te vinden.’ 

Vermue’s verkiezing is extra bijzonder, omdat Zundert momenteel geen 
PvdA-raadsleden heeft. ‘Dat betekent dat ik ben gekozen op basis van 
wie ik ben en wat ik kan.’ Partijpolitiek past voor haar sowieso niet bij het 
ambt dat zij nu vervult. ‘Maar de waarden waarom ik lid ben geworden 
van de PvdA, neem ik mee in mijn ambt als burgemeester en zal men 
altijd in mij herkennen.’ 
Met een jonge burgemeester en een ambitieuze verduurzamingsagenda 
toont Zundert zich vooruitstrevend. Iets waarvan ze hoopt dat het overslaat 
naar jongeren. ‘Ik zie voor mij als burgemeester altijd een rol in het 
enthousiasmeren en wegwijs maken van jongeren in onze democratie.’

Tot slot nodigt ze iedereen uit om haar prachtige gemeente eens te 
komen bewonderen. Zo vind je in Zundert het grootste bloemencorso ter 
wereld en de Oude Buisse Heide. Dit natuurgebied werd, zo vertelt ze, 
regelmatig bezocht door onder anderen Willem Drees. 

Beeld Gemeente Zundert



8

Bastiaan Minderhoud 
Stadsdeelcommissielid in Amsterdam-Oost. 

Sinds 2018 kent Amsterdam stadsdeelcommissies, een bestuurslaag die 
de voormalige deelraden vervangt. Bastiaan Minderhoud (28) zit in de 
stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost namens de Indische Buurt en 
het Oostelijk Havengebied. ‘Het is constant campagne voeren, waarbij je 
zaken voor je achterban gedaan probeert te krijgen.’

Het door het college aangestelde dagelijks bestuur in zijn stadsdeel geeft 
hij ‘zwaarwegende adviezen’. Het college kan hier zelf om vragen, zoals 
bij de huisvesting van ongedocumenteerden, maar hij kan ook op eigen 
initiatief een ongevraagd advies geven. ‘Doordat je stem formeel niet 
zwaar weegt, moet je juist met mensen uit de buurt dingen organiseren.’ 
Dat doet hij door zichtbaar te zijn in de buurt en zo veel mogelijk op 
te trekken met lokale organisaties. ‘Het is namelijk moeilijker om nee te 
zeggen tegen een hele buurtcoalitie, dan tegen een iemand die geen 
formele verantwoordelijkheid heeft.’
In samenwerking met de buurt vroeg Minderhoud bijvoorbeeld aandacht 
voor de hoge langdurige jeugdwerkloosheid, terwijl er bij werkgevers een 
grote de vraag naar personeel is. ‘Daar gaat dus iets verkeerd.’ Op basis 
van Bastiaans advies organiseerde stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter 
(PvdA) een bijeenkomst, met als resultaat verbeterde samenwerking 
tussen jongeren, organisaties en werkgevers. ‘Het leuke aan mijn rol is 
dat je wordt aangezet tot het verrichten van politiek handwerk.’
 
Het is zijn missie om mensen in zijn buurt de weg te wijzen naar de 
voorzieningen die er zijn. ‘Breng de zorg naar mensen, in plaats van de 
mensen naar de zorg. Dat kan alleen als je de buurt kent en weet wat er 
speelt.’ Zijn boodschap aan anderen is dan ook simpel: Ga er zo veel 
mogelijk op uit.’
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Het is de ambitie van het partijbestuur om alle leeftijden breed in de partij 
vertegenwoordigd te hebben. De Taskforce Verjonging, een groep geïnspireerde, 
jonge PvdA’ers uit alle geledingen van de partij – van lokaal tot nationaal –, zet 
zich in om dit te verwezenlijken.

Join the 
Taskforce!

Actie

Voor de brede volkspartij die de PvdA 
wil zijn, is het van groot belang om een 
brede achterban te hebben, met daarin 
iedereen die wil strijden voor een eerlijker en 
socialer Nederland. Tot nu toe zijn jongeren 
helaas nog ondervertegenwoordigd in de 
vereniging en onder de kiezers van de PvdA. 
De Taskforce Verjonging zet zich daarom 
specifiek in om jongeren te betrekken bij de 
sociaaldemocratische politiek.

De Taskforce Verjonging is een groep 
aanpakkers die op praktische manieren de 
PvdA wil helpen jongeren enthousiast te 
maken voor de sociaaldemocratie. De groep 
werkt projectmatig, gelijktijdig lopen er zo’n 
4 acties, evenementen of andere initiatieven, 
waarbij nadrukkelijk samenwerking wordt 
gezocht met alle geledingen van de partij. 
Het gaat bijvoorbeeld om trainingen en 
praktische brainstormsessies voor jongeren 
en voor mensen die jongeren willen 
aantrekken en activeren. Maar ook om 
zichtbaarheidsacties, communicatietips en 

het organiseren van evenementen voor onze 
leden gericht op gezelligheid, netwerken 
en ontmoeting. Met wat inzet, kan er veel. 
Kortom: voor en door de leden!

Leden van de Taskforce zijn actief op het 
onderwerp verjonging, zetten samen met 
anderen een actie, evenement of ander 
initiatief op en werken hun idee van begin tot 
einde uit binnen een groep van zo’n 4 tot 7 
actieve jonge leden. Om deel te nemen aan 
de groep is geen vast lidmaatschap vereist. 

Ben je enthousiast geworden en wil je met 
ons in gesprek? Dat kan. De Taskforce was 
de afgelopen tijd op verschillende plekken 
te vinden: in het Toekomstlab in Eindhoven, 
bij Brabant Bijeen in Tilburg en op 13 
december bij het Benefietfeest. Heb je deze 
bijeenkomsten gemist, maar heb jij ook nog 
goede ideeën of wil je actief worden op het 
thema verjonging?  

Stuur dan een mail naar Nbaali@pvda.nl.

Beeld Wouter Zaalberg
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De Rotterdamse wethouder Economie, Wijken en 
Participatie, Barbara Kathmann, werd politiek actief 
omdat ze het systeem wilde veranderen. Nu ze zelf aan de 
knoppen zit, is dat haar grootste drive. 

‘Ik ben ooit de politiek ingegaan, omdat ik zelf tegen het systeem 
aanliep. Als sociaal ondernemer probeerde ik het verschil te maken 
voor kinderen in armoede. Maar dan loop je tegen regels aan en 
denk je: Ik zou dat anders willen. Dan ontdek je dat die regels 
afkomstig zijn van de politiek, de beleidsmakers en de bestuurders. 
Daarom ben ik politiek actief geworden en ben ik nu wethouder. Ik 
ben van de actie. Actie om de systeemwereld en de wereld van de 
Rotterdammers samen te brengen.’

‘Neem mijn portefeuille Wijken. De helft van de Rotterdammers 
zegt meer invloed op hun omgeving te willen. Maar steeds minder 
mensen stemmen. Die oude systemen voldoen niet meer voor hen. 
Dus dan help ik mensen om wel mee te denken over bijvoorbeeld de 
brug die bij hen in de buurt wordt aangelegd. Het is de taak van de 
PvdA om te zorgen dat we altijd het algemene belang in de gaten 
houden. Je hebt al zo veel versnippering, terwijl juist het grote plaatje 
belangrijk is.’
 
‘Ik ben er trots op dat ik kan werken aan de toekomst van Rotterdam 
en Rotterdammers. Wat betekent de nieuwe economie voor hun 
banen? Hoe zorgen we dat mensen goed opgeleid worden voor de 
toekomst? En dat lukt. Door echt samen met de stad op te trekken. 
Met ondernemers, kennisinstellingen en mensen die willen.’ 

‘Zo sluit ik leer-werkakkoorden voor de haven en de bouw. 
Dat betekent dat we mensen opleiden om zonnepanelen en 
warmtepompen te installeren. Iemand die nu langs de kant staat, 
leiden we op en helpen we om zonnepanelen op zijn dak aan te 
leggen, waardoor hij én energiekosten bespaart en ook nog eens 
een goede baan heeft. Het is zo gaaf als dat lukt.’

Barbara Kathmann

Bevlogen bestuurders
Tekst

Foto

Sebastiaan Timmermans 

Gemeente Rotterdam

Interview

Onder activisme verstaat PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar 
het zorgen voor een daadwerkelijke verandering in het 
dagelijkse leven van mensen. Hoe doe je dat? Tanja 
Jadnanansing, Wouter Struijk en Barbara Kathmann 
vertellen over hun aanpak.
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Tanja Jadnanansing
Kansen creëren voor iedereen. Dat is altijd de rode draad geweest in het leven 
van Tanja Jadnanansing. Als Kamerlid, vervolgens als programmamanager op 
het Albeda College en ook nu weer als voorzitter van stadsdeel Zuidoost in 
Amsterdam. Wat is voor haar actiegerichte politiek?

‘Actie begint voor mij met luisteren. Dus niet bepalen wat jíj goed vindt voor mensen, maar 
in samenspraak tot iets komen. Het gaat er niet om of iets leuks is voor mij, maar of iets 
goed is voor anderen.
We hadden hier bijvoorbeeld de opening van een groot ING-kantoor. Er was een mooie 
openingsborrel. Ik wist natuurlijk dat iedereen ging zeggen dat ze vooral ook een plek 
wilden bieden aan mensen uit de wijk. Maar na die borrel zou het business as usual zijn. 
Nou, dat laat ik natuurlijk niet gebeuren. Ik heb van tevoren honderd cv’s verzameld van 
mensen uit de wijk en heb die ter plekke op het podium overhandigd. De dag erna werd ik 
gebeld dat ze wijkbewoners gingen uitnodigen voor een gesprek. Dat was geweldig van 
ING.’

‘Kansen voor mensen creëren, dat is mijn doel in de politiek. En het hoeven er echt niet elke 
dag honderd te zijn. Als het er vijf zijn, is het al mooi. En als het me elke dag lukt vijf mensen 
een kans te geven, kijk dan eens wat je in één jaar of wat je in vier jaar bereikt.’

‘In Zuidoost zijn er veel mooie en prachtige dingen, veel medestrijders willen met elkaar 
dit stadsdeel nog beter maken. Dat begint met fantastisch onderwijs in ons stadsdeel. Dat 
onderwijs is nog niet goed genoeg, daar hebben we nog een lange weg te gaan. We doen 
ons best, maar we moeten toch het gesprek aangaan waarom het niet lukt. Er moet echt 
nog een tandje bij. We moeten ervoor zorgen dat juist in Zuidoost de beste leraren werken 
en ouders en docenten hand in hand gaan staan voor het kind. Want het gaat uiteindelijk 
om de kinderen.’

Foto

Foto

Gemeente Nissewaard

Gemeente Amsterdam

Hij is wethouder Jeugd, Onderwijs, Armoedebeleid, Volksgezondheid, 
Emancipatie, Dienstverlening en ICT bij de gemeente Nissewaard. Wouter Struijk 
wil mensen met elkaar verbinden, deuren openen en drempels wegnemen.

‘Als wethouder heb ik een prachtige baan en ben ik enorm bevoorrecht. Ik kan veel voor 
elkaar krijgen voor de stad. Daar moet ik me bewust van zijn en gebruik van maken. Ze 
zeggen dat je als politicus er altijd voor moet waken dat je agenda niet door anderen voor 
je gevuld wordt. Dat je “geleefd wordt”. Juist als wethouder vind ik dat ik zowel de politieke 
agenda als mijn eigen agenda moet bepalen. Dat geeft me meer vrijheid om daar iets te 
betekenen waar ik het verschil kan maken.’ 

‘Zo maak ik extra tijd vrij om bij basisscholen langs te gaan en tijdens de lunchpauze te 
praten met de leraren. In de landelijke politiek gaat het bij het lerarentekort vooral over extra 
geld, het aannemen van meer docenten en het verhogen van het salaris. Maar ik spreek 
met de mensen over wat ik op korte termijn kan doen. Vaak blijkt dan dat de gemeente veel 
meer voor ze kan betekenen dan ze denken. Het repareren van een hek of extra materialen 
voor bij de gym, dat kan je dag ook makkelijker maken en zo de werkdruk verminderen.’ 

‘Ook kan ik veel expertise en kennis brengen. Als de gemeente, zoals bij ons, een nieuw 
armoedepreventie-team opzet, dan kun je daar in een nieuwsbrief naar scholen over 
communiceren. Maar je kunt het team ook meenemen als je op bezoek gaat en ervoor 
zorgen dat mensen die elkaar kunnen helpen, kennis met elkaar maken. Zo kan ik deuren 
openen en drempels wegnemen.’ 

Wouter Struijk
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Lerarenstaking

Foto ANP

Kirsten van den Hul

‘Wie in staat is de portemonnee te trekken, 
merkt niets van dat lerarentekort. En wie 
dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit.’
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‘Wie in staat is de portemonnee te trekken, 
merkt niets van dat lerarentekort. En wie 
dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit.’
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‘Ik kijk tegenwoordig meer series 
dan films. De opbouw, de spanning, 
het werkt verslavend. Zeker na een 
hectische dag in het Europees Parlement kan ik dan even mijn gedachten verzetten. Drie van mijn favoriete 
series zijn The Wire, The Sopranos en uiteraard House of Cards. In de laatste serie herken ik veel van het 
politieke spel dat ik dagelijks in het EP tegenkom, zoals het continue netwerken en de strategische gesprekken. 
Gelukkig wel met een stuk minder intriges. In mijn studententijd keek ik de hele zomer door naar maffiafilms 
als The Godfather. Ik bestelde dan een pizza Pollo en keek vervolgens uren achter elkaar. Het is meermaals 
voorgekomen dat ik tijdens het kijken in slaap viel en de volgende ochtend mijn ontbijt al had klaar staan: koude 
pizza Pollo. En dan weer de playknop indrukken.’

Mohammed Chahim

De nieuwe aanwas

‘Dit jaar won God exists, her name is Petrunya de LUX filmprijs, 
die jaarlijks door het Europees Parlement wordt uitgereikt om 
de Europese filmindustrie te stimuleren - alsmede het debat 

over Europese integratie. Na de zoveelste mislukte sollicitatie struint Petrunya, afgestudeerd in geschiedenis 
en werkloos, langs een traditionele, Noord-Macedonische viering van Driekoningen. Een groep mannen staat 
klaar om in een ijskoude rivier te springen en er een kruis op te vangen dat door een priester in het water 
wordt geworpen. Petrunya springt ook het water in en wint, tot woede van de mannen. De gebeurtenis leidt tot 
commotie en zelfs een aanhouding, maar Petrunya geeft het kruis niet terug. Haar halsstarrigheid maakt haar 
gaandeweg een held en een voorvechter. Omdat Petrunya op geheel eigen wijze het patriarchaat op de hak 
weet te nemen, is de film zowel grappig als politiek relevant.’

Lara Wolters

Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie

Cultuur, Onderwijs, Juridische zaken, Begroting EU

Tijdens de Europese Verkiezingen hebben we onder leiding van Frans 
Timmermans gewonnen en zijn wij in Europa verdubbeld. Agnes Jongerius, 
Paul Tang en Kati Piri zijn oude bekenden, maar wie zijn de nieuwe drie? 
Een kort voorstelrondje aan de hand van hun filmvoorkeur.

Een film die mij enorm inspireerde was Bohemian Rhapsody. Een jongeman 
(Freddie Mercury) immigrant en homoseksueel, die zichzelf moest vinden terwijl 
zijn muziek zo enorm populair werd. De film laat zien hoe hij met tegenslagen 

moest omgaan in zijn leven in de aanloop van het bekende Live Aid concert. Ik weet nog dat ik het concert zag 
als 13-jarig meisje, thuis op de bank in Venlo, en hoeveel indruk dat toen op mij maakte. Dat hij zijn platform 
gebruikte om zoveel mensen te helpen. Deze film en zijn thema – het leven is niet makkelijk en al helemaal niet 
voor mensen die niet de norm zijn – raken mij altijd. Dan weet ik waarom ik wil werken in de politiek en dat het 
belangrijk is om je te blijven inzetten voor anderen.

Vera Tax
Transport, Regionale Ontwikkelingen, Vrouwenrechten, gendergelijkheid en LHBTI

Beeld Wouter Zaalberg
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De nieuwe aanwas

Het vertrouwen 
is weer terug

Parlementair journalist en radiomaker Max van Weezel overleed op 
11 april 2019. De maanden voor zijn dood sprak hij regelmatig met 

Lodewijk Asscher. De band die dochter Natascha van Weezel daardoor 
heeft met Lodewijk Asscher resulteert in een mooi gesprek tussen de 

journaliste en de politicus.

Interview

Tekst Natascha van Weezel
Beeld Wouter Zaalberg
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Op de ochtend van 11 april 2019 stond Michiel Zonneveld, die heeft 
meegewerkt aan het boek Opstaan in het Lloyd Hotel, voor de deur van 
mijn ouderlijk huis. ‘Lodewijk wil graag een van de eerste exemplaren aan je 
vader geven,’ zei hij. Ik keek hem glazig aan. ‘Max is een paar uur geleden 
overleden,’ mompelde ik. Met het boek in mijn hand ging ik naar boven. Daar 
las ik de opdracht: ‘Beste Max, dit boek gaat over thema’s die jou zeer nabij 
zijn. De politiek, de joodse geschiedenis, vallen en opstaan. In deze zware 
dagen wil ik vooral benadrukken hoe trots je mag zijn: op je werk, op je gezin, 
op je leven. Met hartelijke groet, Lodewijk.’ Nu, een aantal maanden later, 
zitten Lodewijk Asscher en ik tegenover elkaar in datzelfde Lloyd Hotel voor 
een gesprek over onze vaders, verlies, doorgaan en de toekomst van de PvdA.

Je bent regelmatig bij mijn vader op bezoek geweest tijdens de laatste 
maanden van zijn leven. Waar hadden jullie het over? ‘Mijn vader is aan 
dezelfde ziekte (alvleesklierkanker) overleden en daarom kon ik jouw vader 
tips en tricks geven. In een van de eerste gesprekken zei ik tegen hem: “Je 
moet zorgen dat je geniet van ieder moment, want het wordt alleen maar 
minder.” Verder praatten we vooral over politiek. Voor een deel voelde jouw 
vader vertrouwd door een gedeelde achtergrond: het Joods-Amsterdamse, 
de sociaaldemocratie, dat maakt dat je iemands stem herkent. Daarnaast 
vond ik zijn nieuwsgierigheid enorm aanstekelijk. Zolang je nieuwsgierig bent 
en kunt praten, leef je. In die zin vond ik het zonde om alleen te praten over de 
dood. Dat wilde hij bovendien zelf ook niet.’ 

Jouw eigen vader was ziek tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 
2017. Hoe reageerde hij op de uitslag? ‘Mijn vader bleek ziek tijdens de 
lijsttrekkersstrijd. In de tijd die daaraan voorafging, sprak ik veel met hem of 
ik daaraan mee moest doen. Natuurlijk zag hij, net als de rest van Nederland, 
dat de voortekenen voor de PvdA niet gunstig waren. Toch vond hij het mooi 
dat ik me verkiesbaar stelde. Voor hem was het belangrijk dat je er staat, ook 
als het moeilijk is. Misschien zelfs juíst dan.’

Was je vader blij toen je politiek actief werd? ‘Hij vond het doodeng. Een 
van zijn levensdoelen was om zijn gezin te beschermen en veiligheid te 
bieden. Zelf had hij namelijk ervaren hoe het was om op te groeien zonder 
die zekerheid en veiligheid. Aan de ene kant vond hij het een afschuwelijk 
vak. Aan de andere kant was hij verschrikkelijk trots op het feit dat ik het 
durfde en dat ik in zijn ogen op een fatsoenlijke manier politiek bedreef. In die 
campagnetijd, waarin hij dus al ziek was, zat ik veel bij hem. Ik probeerde hem 
te troosten, maar eigenlijk beurde hij mij op. In het AMC voerde hij campagne 
voor mij: “Ik lig hier nu naast een dakdekker, een hele aardige vent, hij gaat 
op je stemmen!”’

Hoe reageer jij op antisemitische opmerkingen die je op sociale media 
over je heen krijgt, zoals aSScher? ‘Ik kan me daardoor beter verplaatsen 
in mensen met een migratieachtergrond. Het is zo beklemmend om de hele 
tijd op slechts één deel van je identiteit te worden aangesproken. Ik accepteer 
haat, racisme en antisemitisme simpelweg niet en ik wens het op geen enkele 
manier te bagatelliseren of te relativeren. We moeten het behandelen als een 
gif dat wel degelijk gevaarlijk is.’
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Heb je ooit in de moeilijkste tijd, vooral ook rondom de verkiezingen, 
gedacht: ik stop gewoon met die hele politiek?
‘Alleen op de verkiezingsavond zelf. Kijk, de campagnetijd die daaraan 
voorafging, was een vorm van zelfbedrog. Het maakt niet uit hoe je ervoor 
staat, je zult toch optimistisch op dat podium moeten klimmen. Maar daarna 
is er een uitslag en die is definitief. Dat is echt het moment waarop je denkt: 
Wat nu? Uiteindelijk heb ik de nederlaag gebruikt als een moment om mezelf 
opnieuw af te vragen: Wat is nou mijn taak? Wat kan ik toevoegen? Een groot, 
essentieel gedachtengoed mogen dragen, beheren, nieuw leven inblazen, is 
adembenemend spannend en mooi werk.’

Tijdens de laatste weken van zijn leven had mijn vader een 
nachtverpleegster. Zij had altijd op de PvdA had gestemd, maar was 
daar in 2017 mee gestopt. Ze baalde van de bezuinigingen in de zorg en 
stemde nu helemaal niet meer. Snap jij dat? 
‘Politiek vertrouwen is net als al het andere vertrouwen: broos en kwetsbaar. 
In gesprekken – bijvoorbeeld tijdens mijn boekentour – heb ik geleerd 
dat veel mensen de politiek zien als iets dat niet over henzelf gaat. Als je  
’s nachts iemand verzorgt in de kwetsbaarste uren van zijn leven, ben je 
extreem gemotiveerd en heb je voor een vak gekozen waarbij je puur liefde en 
zorg aan een ander geeft. Dan is de politiek een kille, technocratische 
wereld. Drie op de vier mensen die in de zorg werken, overwegen daarmee te 
stoppen. Dat heeft met werkdruk te maken, met het gevoel tekort te schieten. 
Ze hebben te weinig tijd en krijgen te weinig waardering. Dergelijke verhalen 
motiveren me om daar wat aan te doen.’

Maar begrijp je dat deze nachtverpleegster het de PvdA en jou persoonlijk 
kwalijk neemt? ‘Ja. Zeker. In de crisisjaren heb ik medeverantwoordelijkheid 
gedragen voor ingrijpende bezuinigingen die mensen diep geraakt hebben. 
Deels onontkoombaar, deels verkeerd. Ik ga de confrontatie met mensen die 
teleurgesteld zijn niet uit de weg, integendeel. De afgelopen twee jaar heb ik 
rondgereisd door het hele land. Daarbij stelde ik altijd de vraag: Waar staan 
we nu en hoe gaan we samen verder? Wat verwacht je van de politiek? Wat 
zou je wensen dat de PvdA doet? De rode draad is een verlangen naar meer 
zekerheid, meer vaste grond onder de voeten zodat mensen weer durven 
dromen. Dat is in wezen waarom ik ooit lid werd van de PvdA: vanuit een 
beweging strijden voor essentiële waarden.’ 

En het werkt kennelijk, want de PvdA stijgt weer een beetje in de 
peilingen. ‘Mensen herkennen ons weer. Tegenwoordig organiseren we het 
Toekomstlab, waarbij nieuwe leden worden uitgenodigd om mee te denken 
over de toekomst van de partij. Ik kreeg een hele aardige mail van een 

‘We moeten haat, racisme en 
antisemitisme behandelen als een 
gif dat wel degelijk gevaarlijk is’
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Een dag 
met Marcouch

‘Ik werd ooit lid van de PvdA om 
vanuit een beweging te strijden voor 
essentiële waarden’
meneer. Hij schreef: “Ik steun jullie en daarom ben ik nu lid geworden. Maar 
mijn toekomst is eigenlijk te kort voor zo’n Toekomstlab.” Die man was 94 jaar. 
Maar er zaten op de ochtend van het Toekomstlab ook 75 jonge, nieuwe leden 
vol nieuwe ideeën aan het ontbijt.’

Over anderhalf jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Waar zet je 
op in met de PvdA? ‘De PvdA moet vooropgaan in het vormgeven van een 
nieuwe economie die het goede beloont. Het interessante van de tijd waarin we 
nu leven, is dat rechtse partijen en hun kiezers erkennen dat er een probleem 
is ontstaan met het kapitalisme en de neoliberale wereldorde. Omdat de 
belofte die daarin zat – als het met de top goed gaat, komt het met iedereen 
goed – gewoon niet waar blijkt te zijn. Een belofte die wij overigens nooit 
hebben geloofd. Er ontstaat nu meer ruimte om daar echt andere keuzes in te 
maken, na een lange periode waarin het geloof in de markt een hele orthodoxe 
vorm had. Dat biedt ook kansen voor een heel ander soort regering. Ik zou het 
mooi vinden om een groot blok te vormen van linkse en progressieve partijen. 
Samen kunnen we de publieke zaak weer belangrijk maken: de publieke 
sector zelf, maar ook in de manier waarop we het bedrijfsleven reguleren.’

Veel van mijn (millennial-)vrienden zeggen: waar stáát die PvdA nou 
precies voor? ‘Voor een eerlijke toekomst. Maar het gaat nooit om alleen 
een paar woorden, maar om de ideologie eronder. Ik hoop dat de millennial-
generatie, maar ook alle andere generaties, hun stem niet reduceren tot één 
issue. De manier waarop je naar de wereld kijkt, zou gebaseerd moeten 
zijn op je ideologie, op je samenlevingsvisie. En daar vloeit uit voort hoe je 
denkt over het onderwijs of over het klimaat. Het is uiteindelijk niets meer 
dan een goedkope marketingtruc als je zegt: “Wij zijn de partij voor dit of dat 
onderwerp.” Wij hebben heel bewust de principiële keuze gemaakt om een 
brede volkspartij te willen zijn. Binnen onze ideologie en ons ideaal is het 
logisch dat je strijdt voor gelijke kansen voor kinderen en daarom investeert in 
onderwijs. Maar niet omdat wij “onderwijspartij” als “stickertje” willen. Ik geloof 
niet in hypes en valse beloften.’ 

Ben je zelf weer opgestaan na de verkiezingen van 2017? ‘Miljoenen 
mensen moeten steeds weer opstaan na een val – metaforisch gezien. Dat 
geldt ook voor de PvdA. Als ik naar onze negenkoppige fractie kijk, ben ik 
waanzinnig trots: zo veel kwaliteit, strijdlust en goede ideeën. Dat gevoel van 
trots kwam ook op tijdens de uitslagenavond van de Europese verkiezingen. 
Honderden jonge mensen, waaronder nieuwe leden die jonger waren dan 35, 
liepen rond in totale euforie. Dus ja, ik ga met vertrouwen naar de volgende 
verkiezingen.’



December 2019

Een dag 
met Marcouch
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Tekst Wouter Booij

Wilders kwam hem persoonlijk ‘welkom heten’ in Arnhem 
– ‘deze man willen we hier niet’. Maar die tijd ligt lang 
achter ons. Ahmed Marcouch is de burgervader van 
Arnhem. De man die veteranen alsnog een plek geeft op 
de Airborne herdenking, die alle verenigingen in de stad 
bezoekt en wordt toegejuicht door Vitesse-supporters als 
hij de tribunes van het GelreDome op loopt. Tijd om hem 
op te zoeken.

Stipt om elf uur komt hij aanrijden. Samen met chauffeur 
Eddie en zijn kabinetschef Susanne. Vakkundig 
drapeert Eddie de ambtsketen van Arnhem om de nek 
van Ahmed Marcouch. ‘Zo zit-ie goed burgemeester.’ 
De burgervader gaat op verjaardagsvisite bij de 
100-jarige mevrouw De Ruiter-Steinfort, inwoonster van 
een woonzorgcentrum in de stad. 

Marcouch: ‘Goedemorgen. Heeft u allemaal goed 
geslapen?’  ‘Hallooo!,’ roepen de inwoners van het 
centrum terug. We nemen de lift naar de derde 
verdieping, waar mevrouw De Ruiter-Steinfort haar 
verjaardag viert. Het is een drukke bedoening in haar 
kleine appartement. Maar Marcouch heeft meteen 
de volle aandacht voor de jarige. Ze praten over het 
kinderboek Alleen in huis dat Ruiter-Steinfort op haar 
18e schreef. ‘Een soort voorloper van Home Alone,’ 
reageert de burgemeester, ‘moet ik harder praten?’ Als 
Marcouch vraagt naar haar heldhaftige verzetsverleden 
reageert mevrouw abrupt en enthousiast: ‘Wat een 
prachtige ketting draagt u, burgemeester.’ 

Mooi vak, burgemeester! ‘Ja, ik vind het mooi dat je 
viert wat er te vieren valt met de mensen in de stad. 
Maar ik wil er juist ook zijn voor mensen als er leed is 
in de stad. Als iemand slachtoffer is van een straatroof 
of er brand uitbreekt. Ook dan vind ik het belangrijk om 
persoonlijk contact te hebben. Dan ga ik langs of bel ik.’

Dus de rol van burgemeester bevalt je goed? ‘Ja, 
het is boeiend werk, omdat je een gemeenschap van 
160.000 Arnhemmers vooruit kunt helpen. Arnhem 
is een veelbelovende stad met de uitdagingen en de 
potentie van een hele grote stad. Het is een echte 
energiestad, met trolleybussen en energiefabrieken. 
Dat had tot voor kort iets ouderwets, maar nu met de 
klimaatdiscussie en de situatie in Groningen wordt het 
per dag relevanter.’

Wat is je favoriete plek in de stad? ‘Als je vanuit het 
station het Sonsbeekpark inloopt en rechtdoor blijft 
lopen, dan kom je nooit meer de natuur uit. Zo groot is 
het park. En er zijn veel heuvels. Voor een jongen die 
uit de bergen komt, is dat natuurlijk één en al nostalgie.’

Ja, voelt dat zo? ‘Zeker, tot mijn tiende woonde ik in 
Boughafer (in de kustprovincie Nador, Marokko. Red.) 
omgeven door heuvels en stromende beekjes, tussen 
de druivengaarden en vijgenbomen. Ik werd er al heel 
snel volwassen. Op mijn zesde moest ik dagelijks 
met allerlei tankjes op een ezeltje water halen uit het 
ravijn. Als ik hier langs de Sint-Jansbeek loop, denk 
ik er met nostalgie aan terug. Het kan heel goed een 
geromantiseerde nostalgie zijn, maar het prikkelt me 
wel. Als tiener kwam ik hier al met vrienden van de 
Amsterdamse jongerenvereniging. Dan kampeerden 
we in de omgeving in bungalows. Ik vond het heel 
bijzonder om het Nationale Park in te lopen, een fiets te 
pakken en rond te fietsen.’

De Veluwe?  ‘Ja de Hoge Veluwe. Die hoort ook bij ons.’

Met welke opdracht voor jezelf begon je hier als 
burgemeester?  ‘De opdracht die ik voor mezelf zie, is 
in essentie niet veranderd: ik wil dat mensen vanuit hun 
eigenwaarde hun leven mooi vorm kunnen geven, zoals 
ik zelf daar ook de kans voor kreeg. Zodat zij zichzelf 
kunnen zijn. Daar is voor nodig dat mensen veilig en 
vrij zijn, prima onderwijs krijgen en het vooruitzicht op 
werk hebben. 
Mensen moeten zelf hun kans zien en waar maken. 
Velen lukt dat, anderen hebben echt een zetje omhoog 
nodig. Ik zie mijn rol in die zin ook als een soort van 
ombudsman, die aan de ene kant het systeem 
bekritiseert en daarbuiten wil kunnen treden en aan 
de andere kant ook de burger aanspreekt op de 
contributie aan de samenleving die van iedereen wordt 
verwacht. Dat doe je net als ikzelf door te werken, naar 
school te gaan, te participeren in de samenleving. 
Bijdragen aan de samenleving is niet alleen belasting 
betalen. Burgerschap is geen kerk waar je bij een 
collecte wat in een zakje doet en vervolgens denkt: ik 
ga achteroverleunen.’ 

Gebeurt dat?  ‘Er zijn mensen die de neiging hebben 
te zeggen: “Ik betaal belasting, zorg ervoor dat ik 
niet geconfronteerd word met alle maatschappelijke 
problemen.” Maar zo werkt het niet, dat is niet genoeg. 
We hebben aandacht, betrokkenheid nodig. Want hier 
zitten de verbindingen die uiteindelijk onze samenleving 
het weefsel geven dat niet met geld te realiseren is.’

We lunchen en praten in café-restaurant JANS’ in 
het centrum van Arnhem, pal voor het beroemde 
Musis Sacrum, het huis van het Gelders Orkest. 
‘Een echt Arnhems icoon, waarvan de geschiedenis 
met grote musici teruggaat tot 1847,’ vertelt 
de overtuigende stad-verkoper Marcouch.  

Beeld Wouter Booij & Gemeente Arnhem



Na drie kwartier benen we in straffe draf naar 
het stadhuis. In de statige burgemeesterskamer 
concentreert Marcouch zich op zijn verhaal. De 
burgemeester onthult die middag het Joods monument 
op de Jonas Daniël Meijerplaats. Met het monument 
herdenkt Arnhem het wegvoeren van 1500 Arnhemse 
Joden naar concentratiekampen. Slechts weinigen 
keerden terug. 

Hoe belangrijk is de onthulling van dit monument 
voor je?  ‘Toen ik hier twee jaar geleden kwam, 
ontdekte ik dat we een synagoge hebben in Arnhem. De 
synagoge en de Joodse gemeenschap zijn in de stad 
echter vrijwel onzichtbaar. Dat deel van de geschiedenis 
van Arnhem kwam niet heel sterk terug in de manier 
waarop we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. Onze 
herdenkingen van de oorlog zijn grotendeels gericht 
op de Airborne, de Slag bij Arnhem en het bedanken 
van de veteranen voor hun inzet. Maar dat gaat niet 
over het leed van de Arnhemmers, over hun evacuatie 
en het offer dat ze hebben gebracht in de oorlog. Het 
verhaal van de joodse gemeenschap hoort daar voor 
mij ook bij. Met dit herdenkingsmonument maken we 
de gemeenschap en haar verhaal zichtbaar in het 
centrum van de stad. Die zichtbaarheid betekent ook 
kunnen zijn wie je bent. Je kunt een leven in eigenheid, 
dat ook van waarde is voor anderen alleen maar leven 
als je jezelf kunt zijn, als je bestaat en niet verdwijnt 
in onzichtbaarheid. Als bestuurder moet je betekenis 
geven aan die vrijheid.’

Wat heeft ervoor gezorgd dat je jezelf kunt zijn? ‘Het is 
een ontwikkeling die je doormaakt, waarin je uiteindelijk 
jezelf leert kennen. Waarbij je ook heel bewust afscheid 
neemt van een aantal ketens.’

Zoals? ‘Bepaalde vastgelopen tradities, gebruiken die 
doel op zichzelf werden, achterhaalde opvattingen over 
dingen. Als je opgroeit met het idee dat je leven bepaald 
wordt door de reactie van anderen, ontstaan er taboes. 
Vanaf mijn tienerjaren tot het einde van mijn twintiger-
jaren heb ik geworsteld en veel nagedacht over die 
beknellingen en hoe ik er los van moest komen. Ik 
leerde te relativeren wat anderen van mij vonden. Ik heb 
op een gegeven moment zelf de conclusie getrokken: 
“Ik doe noch laat dingen om wat anderen ervan zouden 
kunnen zeggen.” Marcouch zit ondertussen op de punt 
van zijn stoel. 

Ik hoor strijd in je stem als je hierover vertelt. ‘Vrijheid 
betekent dat je je eigen keuzes moet kunnen maken. 
Een ander heeft niet het recht om ongevraagd een 
wijze van leven aan jou op te leggen. Het kan je leven 
cruciale fases ontnemen. Denk aan een jongen die niet 
kan kiezen om bij de politie te gaan werken omdat zijn 
omgeving dat niet accepteert. Of aan een vrouw die 
op haar 35ste nog thuis woont en niet de vrijheid heeft 
gekregen om eigen keuzes te maken. Ik vind dat wij 
met ons allen deze mensen elke keer moeten laten zien 
dat zij er niet alleen voor staan. Dat is verheffing, ons 
sociaaldemocratische ideaal. Mensen in staat stellen 
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vanuit hun diepe kracht keuzes te laten maken. Als je gelooft, moet 
je kunnen vertellen dat je gelovig bent. Als je homo bent, moet je 
kunnen liefhebben. En als je als Nederlands-Marokkaans voetballer 
de keuze maakt om te gaan voetballen voor het Nederlands elftal, 
dan moet dat kunnen. Dan mogen we niet toestaan dat hij beschimpt 
wordt. Dat maakt indruk op zo’n jongen, dat raakt hem diep. Ik 
weet dat, ik voel het. Dan voel ik de noodzaak en de urgentie op te 
komen voor de vrijheid van zo’n jongen om zichzelf waar te maken.’  
Marcouch zet zijn keppeltje op zijn hoofd. ‘Op Twitter krijg ik 
natuurlijk weer veel negatieve reacties als ze de foto’s straks zien.’ 
Hij herhaalt zijn adagium: ‘Ik wil dit doen. Ik doe noch laat dingen 
vanwege de mening van anderen.’ 

Burgemeester Marcouch en opperrabbijn Binyomin Jacobs 
lopen voorop in de indrukwekkende stoet inwoners richting het 
monument. Tweehonderd mensen verzamelen zich rondom de 
plek, waar Marcouch midden tussen de mensen plaatsneemt. 
Tijdens het interview zit hij op de punt van zijn stoel met aandacht 
te luisteren naar de sprekers. Tot hij zelf moet spreken. 

‘Beste mensen, ik sta hier als vrij man, geboren in Marokko en draag 
een keppeltje. Uit eerbied, respect en de broederschap die ik met 
u voel. Mijn verworvenheid te kunnen zijn wie ik ben, te geloven 
wat ik geloof en te zeggen waar ik voor sta, is niet vrijblijvend. Het 
verplicht mij deze ook te verdedigen voor de ander. Laten we dit 
nieuwe monument als vertrekpunt nemen om al kijkend onder ogen 
te zien wat hier gebeurd is en al luisterend onder de huid te krijgen 
dat alles van waarde verloren gaat als wij onze vrijheid niet ook 
aan anderen gunnen. Dan lopen we straks allemaal anders door 
Arnhem, onze stad waar wij elkaars eigenheid beschermen.’

Als burge-
meester is 
Ahmed 
Marcouch 
op zijn best
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Wie?
Een politiek bevlogen vriend of 
familielid die volgens jou thuishoort 
bij de PvdA. Het is ook mogelijk 
om voor iemand die lid wil worden, 
maar dit niet kan betalen, de 
contributie te betalen. Ook als je 
zelf al lid bent.

Waarom?
Omdat de partij sterker wordt van 
nieuwe gezichten en geluiden. 
Met meer leden en middelen 
kunnen wij samen onze idealen 
verwezenlijken.

Hoe werkt het?
1) Scan de onderstaande QR-code 
of ga naar pvda.nl/cadeau.

2) Vul de naam en e-mailadres 
in van jou en degene die je het 
cadeau geeft. 

3) Na de feestdagen nemen wij 
contact op met jou en de ontvanger 
om het aanmelden af te ronden.

Doe met de feestdagen 
een lidmaatschap cadeau!
Weer eens wat anders dan een douchepakket
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Geen socialisme op 
een dode planeet
Als je voor de klas staat, zie je het gelijk: de jeugd maakt 
zich zorgen. Frans Timmermans heeft gezegd dat in elke 
klas een Greta Thunberg schuilt, die zich hard wil maken 
voor het klimaat en voor zijn of haar eigen toekomst. 
Waar hij geen gelijk in had, is dat er maar eentje is: er 
zijn duizenden scholieren in dit land die zich hard willen 
maken voor moeder aarde. Per klas is het er niet één, 
het zijn er meer, stiekem zijn ze het bijna allemaal. En 
zelfs als ze niet allemaal staken voor het klimaat, zijn ze 
er nog steeds allemaal in hun hoofd mee bezig. Dat is 
de kracht van generatie Z, de post-millenials.Waarheid 
is waarheid, ik kan het ze niet kwalijk nemen. De wereld 
stort om hen heen in elkaar. De droogte in Oost-Afrika, 
orkanen in de Golf van Mexico, overstromingen in Zuid-
Azië en de vele hittegolven van Europa tot het Midden-
Oosten zijn slechts voorbeelden van rampen die mede 
door de klimaatcrisis zo’n enorme impact hebben. In 
totaal zullen er tussen 2030 en 2050 minstens een kwart 
miljoen mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van 
de klimaatcrisis. Daar sta je dan, als zestienjarige. Je 
hoort dat je kinderachtig bent, te radicaal. Geen besef 
hebt van de echte wereld. 

Terwijl dit gebeurt zijn er hier politici die keihard op de rem 
trappen bij elke poging om de klimaatcrisis in te perken. 
Het minste en geringste is een ‘rotmaatregel’, terwijl er 
in andere delen van de wereld mensen doodgaan door 
de enorme CO2-uitstoot waar wij medeverantwoordelijk 
voor zijn. Wie is er dan kinderachtig? Het is dan ook 
totaal niet verbazingwekkend dat ‘ok boomer’ zo’n 
fenomeen is geworden. Volwassenen schreeuwen met 
volle overtuiging dat ze niet gehoord worden, terwijl de 
politieke status quo vrijwel meteen naar hen luistert. 
Tegelijk wordt de aarde naar de knoppen geholpen 
over de rug van de tieners en kinderen van vandaag.

Daarom is het tijd voor een oproep. Kameraden, neem 
deze groep serieus. Hun – onze – zorgen zijn écht. 
Ze zijn reëel. De manier waarop wij met onze aarde 
omgaan is onacceptabel. Begin bij het begin: erken dat 
we een probleem hebben. Spreek de waarheid. Roep 
de klimaatnoodtoestand uit. Dan begrijpen we elkaar en 
dan kunnen we samen werken aan de oplossing. Als 
sociaaldemocraten kijken we naar het klimaat en naar 
de mensen. Verlies dan niet de mensen van morgen uit 
het oog. 

Luna Koops,
Voorzitter Jonge Socialisten

Beeld Stan Peters


