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Stoomcursus politiek Marokkaanse werkloze buurtvaders worden voorzichtig warm gemaakt voor

vrijwilligerswerk

Gids Brahim Fattah – zelf van Marokkaanse afkomst – neemt Marokkaanse Amsterdammers op sleeptouw in politiek Den Haag, hier op het kantoor van Pro Demos.

Buurtvaders gaan op Haagse tour
Ze kunnen alle partijen
opsommen en weten dat
Lodewijk Asscher inmiddels
minister is. Toch bezoekt een
groep Marokkaanse,
merendeel werkloze
buurtvaders uit West het
Binnenhof om meer te leren
over de politiek.

V

HEIBA TARGHI BAKKALI
eertien paar bruine ogen
speuren het straatverlichte Binnenhof af, op zoek
naar het Torentje van
Mark Rutte. “Kijk, daar is
het,” zegt gids en cursusleider ‘politiek in vogelvlucht’ Brahim Fattah
van Pro Demos tegen een groep Marokkaanse buurtvaders uit Amsterdam-West. “Herkennen jullie het van
tv?” “Natuurlijk,” mompelen de
mannen die om Fattah heen staan,
weggedoken in hun capuchons tegen
de regen.
“Het licht brandt, dus is Rutte waarschijnlijk nog aan het werk. Elke vrijdag komen de ministers hier bijeen
om – ” Fattah kijkt de mannen vragend aan. “Couscous te eten!” zegt
één van hen grijnzend, refererend
aan het Marokkaanse gebruik om de
avond na het vrijdaggebed couscous

op tafel te zetten. De anderen gniffelen.
Dit uitje naar het hoofdkwartier van
de Nederlandse politiek maakt deel
uit van de tienweekse cursus ‘Meer
Man(s)’ die is georganiseerd door
stichting Kantara-Brug en gefinancierd door onder meer het Oranjefonds en stadsdeel West.
De cursus omvat lessen over gezondheid,
vrijwilligerswerk
en
opvoeding. Desgevraagd gaat het ook
over religie, politiek en computers.
“Het doel van deze cursus is migranten van vijftig jaar en ouder vanuit

‘We zijn bijna allemaal
werkloos. Ik solliciteer
veel, maar het lukt niet’
buurthuizen, moskeeën of voetbalverenigingen in de stad op een laagdrempelige manier uit hun sociale
isolement te halen door ze te activeren,” zegt projectleider Magdy Khalil.
“Op twee van ons na is iedereen
werkloos,” zegt Souliman Bouazzate
(47) in de pauze op het Haagse kantoor van Pro Demos, een organisatie
die zestien keer per dag groepen een
tour geeft over het Binnenhof, als ze
terug zijn van de rondleiding.
Ze zijn via de plenaire vergaderzaal
van de Tweede Kamer, langs de Ridderzaal naar het Torentje gegaan.

Sinds het distributiebedrijf waar
Bouazzate werkte in 2009 ging verhuizen, is hij werkzoekend. “Ik solliciteer ontzettend veel, maar ik krijg
overal een afwijzing. Vroeger kon je
in Nederland overal aan de slag.”
Volgens projectleider Khalil zijn oudere migranten vaak gefrustreerd
door, bijvoorbeeld, taalachterstand
en ontslag. “Die frustratie proberen
we met de cursus weg te nemen.” Zijn
doel is de mannen warm te maken
voor vrijwilligerswerk, zoals bij een
eerdere groep na wat vervolgcursussen is gelukt. “Ervaring leert dat tien
weken daarvoor te kort is.”
De cursisten op het Binnenhof volgen de cursus bij buurtcentrum de
Horizon in de Spaarndammerbuurt.
Ze vroegen zelf om meer verdieping
in de Nederlandse politiek. Pro Demos maakt op verzoek aangepaste
programma’s.
Zo ook voor de buurtvaders. Fattah
is zelf ook van Marokkaanse origine.
Het voordeel is dat hij moeilijke begrippen desgewenst in het Marokkaans kan herhalen of vragen van
een enkeling in het Marokkaans kan
beantwoorden.
De keus voor politieke verdieping
heeft voor een sommigen met het
land van herkomst te maken. “Ik ben
geïnteresseerd in hoe het zit met het
besluit om in Marokko de uitkeringen
te korten,” zegt Mohamed.
Tijdens de stoomcursus politiek op
het hoofdkantoor van Pro Demos, vier

etages boven café Dudok, die voorafgaat aan de rondleiding en waarbij
Fattah zich tot een ware quizmaster
ontpopt, blijkt dat de mannen aardig
op de hoogte zijn van hoe het reilt en
zeilt in politiek Den Haag.
De mannen zitten gedrieën in de
met smaragdgroen leer beklede
bankjes, oud interieur uit de vorige
vergaderzaal van de Tweede Kamer.
De mannen kunnen alle politieke
partijen opsommen, ook de kleintjes,
en weten dat voormalig wethouder
Lodewijk Asscher sinds kort minister
is van Sociale Zaken. Mokum beteADVERTENTIE

kent Amsterdam, roepen ze in koor.
Het gezelschap kent veel trouwe
PvdA-stemmers. “Jullie zijn echte ingeburgerde Amsterdammers,” stelt
Fattah vast.
“Dit is de eerste keer dat ik voet zet
in Den Haag, ik ben er alleen met de
auto langs gereden,” zegt Abdel Kodad (53) – jampotglazen, 35 jaar in
Nederland – terwijl hij over het Binnenhof naar de bezoekersingang van
het Tweede Kamergebouw wandelt.
Hij knippert verbaasd met zijn ogen
als er een fietser rakelings langs hem
scheert. “Mag je hier fietsen? In Amsterdam zou dat dus echt niet mogen.”
Eenmaal binnen gaan de mannen
goedgeluimd langs de beveiliging. Ze
leggen hun portemonnee, riem en
huissleutels in oranje bakken die
door de handbagagescanner gaan en
stappen door de beveiligingspoort.
Tien minuten staat Fattah met de
mannen voor de deur van de publieke
tribune die uitkijkt op de plenaire
zaal.
“Er is nu een vergadering gaande,”
fluistert hij. De mannen schuifelen
zwijgend naar een klapstoel. Na afloop overhoort Fattah de mannen
waar het debat over ging. “Over thuiszorg voor mensen met een beperking,” zegt de één. “Met een chronische ziekte,” vult de ander aan. Fattah knikt. “Heel goed, en? Hoe vonden jullie het?” Abdel Kodad: “Het
was heel anders dan op tv.”
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Zuster dood gevonden
Verpleegster die neptelefoontje doorverbond, pleegde mogelijk zelfmoord
Van onze redactie buitenland
LONDEN – De verpleegster die in
een Londens ziekenhuis een neptelefoontje doorverbond naar Kate
Middleton is dood gevonden.
Mogelijk pleegde ze zelfmoord.
De 46-jarige Jacintha Saldanha werd
gevonden in haar huis vlak bij het
King Edward VII-ziekenhuis, het ziekenhuis waar de zwangere vrouw van
prins William begin deze week enkele
dagen verbleef voor een zware vorm
van ochtendmisselijkheid.
De getrouwde moeder van een tienerzoon en -dochter werd gisterochtend rond half tien door politie en
ambulancepersoneel gevonden. Ze
werd ter plaatse dood verklaard. Volgens de Britse politie wordt haar
dood op dit moment niet beschouwd
als verdacht.
Saldanha is afkomstig uit Bristol,
maar werkte sinds vier jaar in het ziekenhuis in Londen. Aanvankelijk
werd gedacht dat de vrouw die dinsdagochtend de telefoon opnam en
twee Australische radiopresentatoren naar de kamer van Kate Middleton doorverbond een receptioniste
was. Saldanha was echter één van
Kates verpleegsters en nam de telefoon op omdat er op het tijdstip van
het telefoontje – half zes ’s ochtends – nog geen receptioniste aanwezig was.
Prins William en zijn vrouw hebben
laten weten zeer bedroefd te zijn door
het nieuws van Saldanhas overlijden.
In een verklaring die het stel uitgaf,
staat dat hun gedachten en gebeden
zijn bij Jacintha Saldanhas familie in
deze treurige tijd. Een woordvoerder
van de koninklijke familie zei dat de
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familie op geen enkel moment haar
beklag heeft gedaan over het incident
van dinsdag.
De Australische radiopresentatoren
Mel Greig en Michael Christian van
Sydneys 2DayFM belden dinsdagochtend het ziekenhuis op waar Kate verbleef. Tijdens het gesprek deden ze
zich voor als koningin Elizabeth en
prins Charles. Op de opnames is te
horen hoe Greig met overdreven Brits
accent aan Saldanha vraagt of ze met
haar kleindochter Kate kan spreken.
Saldanha verbindt haar daarop door
naar de dienstdoende zuster die
meerdere details over Kates toestand
vrijgeeft.
De echte prins Charles grapte daarna nog tegen journalisten of ze wel
zeker wisten dat hij geen radiozender
was.

Greig en Christian hebben laten weten enorm geschrokken te zijn door
de dood van Saldanha. Hun Twitteraccounts zijn verwijderd en het radiostation zei dat de twee voorlopig
niet op de radio te horen zullen zijn
‘uit respect’. Opnames van het gesprek zijn verwijderd van de website
van de zender.
Het ziekenhuis zei eerder deze week
dat Saldanha en haar collega geen
sancties opgelegd hadden gekregen.
‘Onze verpleegsters zijn niet gewend
aan dergelijke journalistieke trucjes,’
stond in een verklaring. De directeur
van het ziekenhuis zei gisteravond
dat iedereen ‘erg geschrokken en verdrietig is over het verlies van een zeer
geliefde en gewaardeerde collega’.
Saldanhas familie heeft aangegeven
graag met rust gelaten te worden.
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Kamp van
asielzoekers
Den Haag
moet weg
DEN HAAG – De tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers die in
Den Haag op de Koekamp (bij het
Malieveld) bivakkeren, moeten
voor donderdag hun tentenkamp
hebben weggehaald.
Volgens burgemeester Jozias van
Aartsen levert het permanente verblijf een gezondheidsrisico op, zeker
nu de winter is aangebroken. Bovendien bestaat het risico van wanordelijkheden en hebben de betrokkenen
zich niet aan eerder opgelegde voorwaarden gehouden. Zo zou er niet
constant iemand aanspreekbaar zijn.
De afgewezen asielzoekers, die aandacht vragen voor hun situatie, mogen wel demonstreren, maar dan alleen van zes uur ’s ochtends tot tien
uur ’s avonds. De circa veertig uitgeprocedeerde asielzoekers, van wie de
meesten uit Irak komen, staan sinds
16 september op de Koekamp.
Vorige week vrijdag werd een soortgelijk tentenkamp in AmsterdamOsdorp ontruimd. Daar verbleven
sinds eind september meer dan honderd afgewezen asielzoekers. Veel
van hen zitten nu in de gekraakte Sint
Jozefkerk in West. (ANP)

herstel

De zwangere Kate kon donderdag het ziekenhuis verlaten.
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 Niet architect Lidewij Lenders,
maar haar vakgenoot Mariëtte Adriaanse stond op de foto in de rubriek
Het huis van … in PS Wonen van gisteren. De foto van Lidewij Lenders in
haar huis op IJburg staat vrijdag in
PS Wonen.

analyse het sterrenteam van Samsom is toch niet geheel onfeilbaar

Ook knappe koppen maken fouten

K

ernfysicus Diederik Samsom
heeft op het eerste oog briljante mensen om zich heen
verzameld. Ingenieurs en
doctoren die blaken van ambitie en
zelfvertrouwen. Een garantie voor
succes is dat niet, maakt de val van
staatssecretaris Co Verdaas pijnlijk
duidelijk.
Hoe kon hij zo stom zijn? Een vaalbleke Co Verdaas (Economische Zaken) droop deze week af uit Den
Haag. De doctor in de planologie was
volgens bewonderaars een bruisende denker en een imponerende bestuurder. Zelf was hij één brok zelfverzekerdheid. “Wat heb ik dan verkeerd gedaan?” beet hij onlangs een
journalist toe na vragen over zijn declaratiegedrag. “Niks.”
Nu is hij te pletter geslagen op zijn
eigen verleden. De PvdA’er bleek
minder onfeilbaar dan hij zelf dacht.
Een veelbelovende loopbaan in gruzelementen, strafrechtelijke vervolging dreigt. Verdaas is een briljante
man die blijkbaar in staat was een
oliedomme inschattingsfout te maken.
De ondergang van de staatssecretaris ‘hakt er goed in’, aldus één
PvdA’er. Binnen de partij bestond
het beeld dat Samsom een team van
robuuste zwaargewichten om zich
heen had verzameld. Mensen die
zich qua denkkracht en ambitie kunnen meten met de partijleider zelf.
Dat is nogal een opgave, want kernfysicus Samsom is een politieke omnivoor. Als hij een gesprek voert met

iemand op zijn kamer, luistert hij tegelijkertijd naar een debat op televisie. Hij volgt bijna alles en weet bijna
alles. Als een oppositielid hem om de
oren slaat met enkele cijfers, voegt
Samsom nog wat cijfers achter de
komma toe. “Om precies te zijn.”
Zijn vertrouweling en minister van
Financiën, Jeroen Dijsselbloem –
landbouweconoom en postdoctoraal
milieujurist – is ook van alle markten
thuis. Samen met Samsom beheerst
de PvdA alle dossiers ‘twee keer’, zo
wil Dijsselbloem intern nog wel eens
zeggen.
Een ander imponerend zwaargewicht is minister van Buitenlandse
Zaken en renaissanceman Frans
Timmerman, die vloeiend Frans,
Duits, Engels, Russisch en Italiaans
spreekt. “Frans is briljant en dat
vindt Frans zelf ook,” aldus een Kamerlid.
Op Binnenlandse Zaken zit Ronald
Plasterk. De voormalige topwetenschapper zei ooit met enige zelfspot
dat zijn ego zo groot is dat het niet gekwetst kan worden.
En dan haalde Samsom ook nog de
bewierookte Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher naar Den
Haag. De doctor in de rechtswetenschappen bestiert het ministerie van
Sociale Zaken. Hij maakt meteen indruk op zijn ambtenaren als ‘een hele snelle denker’.
Het sterrenteam doet denken aan
het in 1972 verschenen boek The best
and the brightest van de Amerikaanse journalist David Halberstam over

het kabinet van de Amerikaanse president John Kennedy. De titel was
spottend bedoeld omdat de beste en
slimste koppen uiteindelijk in het
Witte Huis ten onder gingen aan zelfoverschatting en gebrek aan realiteitszin. “Was er maar één ooit sheriff
geweest in een klein dorp,” verzuchtte een criticus over het gebrek aan
praktisch verstand bij al die briljante
geesten.
Diploma’s getuigen van kennis,
niet van beoordelingsvermogen. Verdaas is daar aan ten onder gegaan,
maar uiteindelijk was hij maar een
kleine vis. Voor de PvdA is crucialer
dat Asscher de verwachtingen waarmaakt. De vicepremier, die volgende
week de begroting van Sociale Zaken
verdedigt in de Kamer, wacht een
ADVERTENTIE

helse klus. Hij moet de WW versoberen en het ontslagrecht versoepelen.
Een PvdA’er met enige zelftwijfel zou
met een boog om zo’n opgave heen
lopen, maar de ambitieuze Asscher
denkt het te kunnen uitleggen. Hij
wil daarnaast ook nog de verhouding
tussen zorg en werk verbeteren en de
positie van kleine zelfstandigen versterken.
Asscher is door ambtenaren al gewaarschuwd dat hij misschien te veel
wil, maar de PvdA’er laat zich daar
niet door afschrikken.
Zelfvertrouwen of zelfoverschatting? Zelfs de slimste PvdA’er kan
daar nog geen zinnig antwoord op
geven.
FRANK HENDRICKX

