
Ze kunnen alle partijen
opsommen enweten dat
Lodewijk Asscher inmiddels
minister is. Toch bezoekt een
groepMarokkaanse,
merendeelwerkloze
buurtvaders uitWest het
Binnenhof ommeer te leren
over de politiek.

HEIBA TARGHI BAKKALI

Veertien paar bruine ogen
speurenhet straatverlich-
te Binnenhof af, op zoek
naar het Torentje van
Mark Rutte. “Kijk, daar is

het,” zegt gids en cursusleider ‘poli-
tiek in vogelvlucht’ Brahim Fattah
van Pro Demos tegen een groep Ma-
rokkaanse buurtvaders uit Amster-
dam-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 Ruttewaar-

schijnlijk nog aan het werk. Elke vrij-
dag komen de ministers hier bijeen
om – ” Fattah kijkt de mannen vra-
gend 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 gniffe-
len.
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 gefinan-
cierd door onder meer het Oranje-
fonds en stadsdeelWest.
De cursus omvat lessen over ge-

zondheid, vrijwilligerswerk en
opvoeding.Desgevraagdgaat het ook
over religie, politiek en computers.
“Het doel van deze cursus is migran-
ten van vijftig jaar en ouder vanuit

buurthuizen, moskeeën of voetbal-
verenigingen in de stad op een laag-
drempelige manier uit hun sociale
isolement te halen door ze te active-
ren,” zegt projectleiderMagdyKhalil.
“Op twee van ons na is iedereen

werkloos,” zegt Souliman Bouazzate
(47) in de pauze op het Haagse kan-
toor 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 Rid-
derzaal naar het Torentje gegaan.

Sinds het distributiebedrijf waar
Bouazzate werkte in 2009 ging ver-
huizen, is hij werkzoekend. “Ik solli-
citeer ontzettend veel, maar ik krijg
overal een afwijzing. Vroeger kon je
inNederland overal aan de slag.”
VolgensprojectleiderKhalil zijn ou-

dere migranten vaak gefrustreerd
door, bijvoorbeeld, taalachterstand
en ontslag. “Die frustratie proberen
wemet de cursusweg te nemen.” Zijn
doel is de mannen warm te maken
voor vrijwilligerswerk, zoals bij een
eerdere groep na wat vervolgcursus-
sen is gelukt. “Ervaring leert dat tien
weken daarvoor te kort is.”
De cursisten op het Binnenhof vol-

gen de cursus bij buurtcentrum de
Horizon in de Spaarndammerbuurt.
Ze vroegen zelf om meer verdieping
in de Nederlandse politiek. Pro De-
mos maakt op verzoek aangepaste
programma’s.
Zo ook voor de buurtvaders. Fattah

is zelf ook van Marokkaanse origine.
Het voordeel is dat hij moeilijke be-
grippen desgewenst in het Marok-
kaans 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 inMarokkodeuitkeringen
te korten,” zegtMohamed.
Tijdens de stoomcursus politiek op

hethoofdkantoorvanProDemos,vier

etages boven café Dudok, die vooraf-
gaat 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 politiekDenHaag.
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 bete-
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Gids Brahim Fattah – zelf vanMarokkaanse afkomst – neemtMarokkaanse Amsterdammers op sleeptouw inpolitiek DenHaag, hier op het kantoor van ProDemos.

Stoomcursus politiek Marokkaansewerkloze buurtvadersworden voorzichtigwarm gemaakt voor

Buurtvaders gaan op Haagse

‘We zijn bijna allemaal
werkloos. Ik solliciteer
veel,maar het lukt niet’

vrijwilligerswerk

tour
kent Amsterdam, roepen ze in koor.
Het gezelschap kent veel trouwe
PvdA-stemmers. “Jullie zijn echte in-
geburgerde 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 Ko-
dad (53) – jampotglazen, 35 jaar in
Nederland – terwijl hij over het Bin-
nenhof naar de bezoekersingang van
het TweedeKamergebouwwandelt.
Hij knippert verbaasdmet zijn ogen

als er een fietser rakelings langs hem
scheert. “Mag je hier fietsen? In Am-
sterdam zou dat dus echt niet mo-
gen.”
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
mannenvoordedeurvandepublieke
tribune die uitkijkt op de plenaire
zaal.
“Er is nu een vergadering gaande,”

fluistert hij. De mannen schuifelen
zwijgend naar een klapstoel. Na af-
loop overhoort Fattah de mannen
waarhetdebatoverging. “Over thuis-
zorg voor mensen met een beper-
king,” zegt de één. “Met een chroni-
sche ziekte,” vult de ander aan. Fat-
tah knikt. “Heel goed, en? Hoe von-
den jullie het?” Abdel Kodad: “Het
was heel anders dan op tv.”



KernfysicusDiederik Samsom
heeft op het eerste oog bril-
jantemensen omzich heen
verzameld. Ingenieurs en

doctoren die blaken van ambitie en
zelfvertrouwen. Een garantie voor
succes is dat niet,maakt de val van
staatssecretaris CoVerdaas pijnlijk
duidelijk.
Hoe konhij zo stom zijn? Eenvaal-

bleke CoVerdaas (Economische Za-
ken) droop dezeweek af uit Den
Haag. De doctor in de planologiewas
volgens bewonderaars een bruisen-
de denker en een imponerende be-
stuurder. Zelf was hij één brok zelf-
verzekerdheid. “Wat heb ik danver-
keerd gedaan?” beet hij onlangs een
journalist toe na vragen over zijn de-
claratiegedrag. “Niks.”
Nu is hij te pletter geslagen op zijn

eigen verleden. De PvdA’er bleek
minder onfeilbaar danhij zelf dacht.
Een veelbelovende loopbaan in gru-
zelementen, strafrechtelijke vervol-
ging dreigt. Verdaas is een briljante
mandie blijkbaar in staatwas een
oliedomme inschattingsfout tema-
ken.
De ondergang van de staatssecreta-

ris ‘hakt er goed in’, aldus één
PvdA’er. Binnen de partij bestond
het beeld dat Samsomeen teamvan
robuuste zwaargewichten omzich
heenhad verzameld.Mensen die
zich qua denkkracht en ambitie kun-
nenmetenmet de partijleider zelf.
Dat is nogal een opgave,want kern-

fysicus Samsom is een politieke om-
nivoor. Als hij een gesprek voertmet

iemand op zijn kamer, luistert hij te-
gelijkertijd naar een debat op televi-
sie. Hij volgt bijna alles enweet bijna
alles. Als een oppositielid hemomde
oren slaatmet enkele cijfers, voegt
Samsomnogwat cijfers achter de
komma toe. “Omprecies te zijn.”
Zijn vertrouweling enminister van

Financiën, JeroenDijsselbloem–
landbouweconoomenpostdoctoraal
milieujurist – is ook van allemarkten
thuis. Samenmet Samsombeheerst
de PvdA alle dossiers ‘twee keer’, zo
wil Dijsselbloem intern nogwel eens
zeggen.
Een ander imponerend zwaarge-

wicht isminister vanBuitenlandse
Zaken en renaissancemanFrans
Timmerman, die vloeiend Frans,
Duits, Engels, Russisch en Italiaans
spreekt. “Frans is briljant en dat
vindt Frans zelf ook,” aldus eenKa-
merlid.
OpBinnenlandse Zaken zit Ronald

Plasterk. De voormalige topweten-
schapper zei ooitmet enige zelfspot
dat zijn ego zo groot is dat het niet ge-
kwetst kanworden.
En danhaalde Samsomooknog de

bewierookte Amsterdamsewethou-
der Lodewijk Asscher naar Den
Haag. De doctor in de rechtsweten-
schappen bestiert hetministerie van
Sociale Zaken. Hijmaaktmeteen in-
druk op zijn ambtenaren als ‘een he-
le snelle denker’.
Het sterrenteamdoet denken aan

het in 1972 verschenen boekThe best
and the brightest van deAmerikaan-
se journalist DavidHalberstamover

het kabinet van deAmerikaanse pre-
sident JohnKennedy. De titelwas
spottend bedoeld omdat de beste en
slimste koppenuiteindelijk in het
WitteHuis ten onder gingen aan zelf-
overschatting engebrek aan reali-
teitszin. “Was ermaar één ooit sheriff
geweest in een klein dorp,” verzucht-
te een criticus over het gebrek aan
praktisch verstand bij al die briljante
geesten.
Diploma’s getuigen van kennis,

niet van beoordelingsvermogen. Ver-
daas is daar aan ten onder gegaan,
maar uiteindelijkwas hijmaar een
kleine vis. Voor de PvdA is crucialer
dat Asscher de verwachtingenwaar-
maakt. De vicepremier, die volgende
week de begroting van Sociale Zaken
verdedigt in deKamer,wacht een

helse klus. Hijmoet deWWversobe-
ren en het ontslagrecht versoepelen.
Een PvdA’ermet enige zelftwijfel zou
met een boog omzo’n opgave heen
lopen,maar de ambitieuzeAsscher
denkt het te kunnenuitleggen. Hij
wil daarnaast ook nog de verhouding
tussen zorg enwerk verbeteren en de
positie van kleine zelfstandigen ver-
sterken.
Asscher is door ambtenaren al ge-

waarschuwddat hijmisschien te veel
wil,maar de PvdA’er laat zich daar
niet door afschrikken.
Zelfvertrouwen of zelfoverschat-

ting? Zelfs de slimste PvdA’er kan
daar nog geen zinnig antwoord op
geven.

FRANKHENDRICKX

Van onze redactie buitenland

LONDEN – De verpleegster die in
een Londens ziekenhuis een nep-
telefoontjedoorverbondnaarKate
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 zie-
kenhuiswaarde zwangere vrouwvan
prinsWilliambegindezeweekenkele
dagen verbleef voor een zware vorm
van ochtendmisselijkheid.
De getrouwde moeder van een tie-

nerzoon en -dochter werd gisteroch-
tend rond half tien door politie en
ambulancepersoneel gevonden. Ze
werd ter plaatse dood verklaard. Vol-
gens de Britse politie wordt haar
dood op dit moment niet beschouwd
als verdacht.
Saldanha is afkomstig uit Bristol,

maarwerkte sinds vier jaar in het zie-
kenhuis in Londen. Aanvankelijk
werd gedacht dat de vrouw die dins-
dagochtend de telefoon opnam en
twee Australische radiopresentato-
ren naar de kamer van Kate Middle-
ton doorverbond een receptioniste
was. Saldanha was echter één van
Kates verpleegsters en nam de tele-
foon op omdat er op het tijdstip van
het telefoontje – half zes ’s och-
tends – nog geen receptioniste aan-
wezigwas.
PrinsWilliam en zijn vrouw hebben

latenweten zeer bedroefd te zijn door
hetnieuwsvanSaldanhasoverlijden.
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

familie op geen enkel moment haar
beklagheeft gedaanoverhet incident
van dinsdag.
DeAustralische radiopresentatoren

Mel Greig en Michael Christian van
Sydneys 2DayFMbeldendinsdagoch-
tendhet ziekenhuis opwaarKate ver-
bleef. Tijdens het gesprek deden ze
zich voor als koningin Elizabeth en
prins Charles. Op de opnames is te
horen hoe Greigmet overdreven Brits
accent aan Saldanha vraagt of zemet
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 daar-

na nog tegen journalisten of ze wel
zekerwisten dat hij geen radiozender
was.

Greig en Christian hebben laten we-
ten enorm geschrokken te zijn door
de dood van Saldanha. Hun Twitter-
accounts zijn verwijderd en het ra-
diostation zei dat de twee voorlopig
niet op de radio te horen zullen zijn
‘uit respect’. Opnames van het ge-
sprek zijn verwijderd van de website
van de zender.
Het ziekenhuis zei eerder dezeweek

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 ver-
drietig is over het verlies van een zeer
geliefde en gewaardeerde collega’.
Saldanhas familie heeft aangegeven
graagmet rust gelaten teworden.
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De zwangere Kate kon donderdag het ziekenhuis verlaten. FOTO AP

FOTORUUDVANZWET

vrijwilligerswerk

tour

herstel
Niet architect Lidewij Lenders,
maar haar vakgenootMariëtte Adri-
aanse stond opde foto in de rubriek
Het huis van… inPSWonen van giste-
ren. De foto van Lidewij Lenders in
haar huis op IJburg staat vrijdag in
PSWonen.

Zuster dood gevonden
Verpleegster die neptelefoontje doorverbond, pleegdemogelijk zelfmoord
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analyse het sterrenteam van Samsom is toch niet geheel onfeilbaar

Ook knappe koppen maken fouten
kent Amsterdam, roepen ze in koor.
Het gezelschap kent veel trouwe
PvdA-stemmers. “Jullie zijn echte in-
geburgerde 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 Ko-
dad (53) – jampotglazen, 35 jaar in
Nederland – terwijl hij over het Bin-
nenhof naar de bezoekersingang van
het TweedeKamergebouwwandelt.
Hij knippert verbaasdmet zijn ogen

als er een fietser rakelings langs hem
scheert. “Mag je hier fietsen? In Am-
sterdam zou dat dus echt niet mo-
gen.”
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
mannenvoordedeurvandepublieke
tribune die uitkijkt op de plenaire
zaal.
“Er is nu een vergadering gaande,”

fluistert hij. De mannen schuifelen
zwijgend naar een klapstoel. Na af-
loop overhoort Fattah de mannen
waarhetdebatoverging. “Over thuis-
zorg voor mensen met een beper-
king,” zegt de één. “Met een chroni-
sche ziekte,” vult de ander aan. Fat-
tah knikt. “Heel goed, en? Hoe von-
den jullie het?” Abdel Kodad: “Het
was heel anders dan op tv.”

Kamp van
asielzoekers
Den Haag
moet weg
DEN HAAG – De tientallen uitge-
procedeerde asielzoekers die in
Den Haag op de Koekamp (bij het
Malieveld) bivakkeren, moeten
voor donderdag hun tentenkamp
hebbenweggehaald.

Volgens burgemeester Jozias van
Aartsen levert het permanente ver-
blijf een gezondheidsrisico op, zeker
nu de winter is aangebroken. Boven-
dien bestaat het risico van wanorde-
lijkheden en hebben de betrokkenen
zich niet aan eerder opgelegde voor-
waarden gehouden. Zo zou er niet
constant iemand aanspreekbaar zijn.
De afgewezen asielzoekers, die aan-

dacht vragen voor hun situatie, mo-
gen wel demonstreren, maar dan al-
leen van zes uur ’s ochtends tot tien
uur ’s avonds. De circa veertig uitge-
procedeerde asielzoekers, vanwie de
meesten uit Irak komen, staan sinds
16 september op deKoekamp.
Vorige week vrijdag werd een soort-

gelijk tentenkamp in Amsterdam-
Osdorp ontruimd. Daar verbleven
sinds eind september meer dan hon-
derd afgewezen asielzoekers. Veel
vanhen zittennu indegekraakte Sint
Jozefkerk inWest. (ANP)


