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Opinie&Debat

Marianne Thieme verlaat de Tweede Kamer. Ze heeft
veel om met voldoening op terug te kijken.

Elke poging om de waarde van de politieke carrière
van Marianne Thieme op waarde te schatten, begint
met een blik over de schouder. De ontvangst van de
‘Dieren’ op het Binnenhof in 2006 was zachtgezegd

niet mals. Thieme had al een vergeefse en weggehoonde
gooi naar een Kamerzetel achter de rug en toen het dan toch
lukte, raakte ook de Volkskrantniet uitgeschreven over de
buitenissigheid van deze ontwikkeling. ‘Strikt genomen kun
je ze natuurlijk niet een one-issuepartij noemen’, schreef bij-
voorbeeld Jan Blokker. ‘Er zijn geloof ik alleen al meer dan
een miljoen insectensoorten.’
Toen vervolgens bekend werd dat Thieme was toegetre-

den tot de Zevendedags Adventisten, werd de toon hier en

daar ronduit vijandig. Tot haar verbijstering kreeg ze te
maken met pogingen om haar politieke integriteit te on-
dermijnen door kritiek op haar religieuze opvattingen. Uit
die tijd dateert haar bezweringsformule die ze ontleende
aan Mahatma Gandhi: ‘Eerst word je genegeerd, dan uitge-
lachen, dan bevochten, maar uiteindelijk win je.’
Die winst kan Thieme nog niet op haar conto zetten,

maar de fase van het negeren en het uitlachen heeft ze
ruimschoots achter zich gelaten. Veel concrete resultaten
waren er niet – met de op het nippertje mislukte poging
om de rituele slacht te verbieden kwam ze het dichtste in
de buurt – maar het debat is wel een heel eind in haar rich-
ting opgeschoven. Waar haar thema’s in 2006 nog tame-
lijk marginaal waren op het Binnenhof, vormen ze nu het
hart van het politieke debat. Van het klimaatbeleid tot aan
de stikstofcrisis: milieu, natuur en leefbaarheid van de pla-
neet zijn van de achterste bankjes helemaal naar voren ge-
kropen. Intussen bouwde Thieme haar partij uit tot een
beweging die op alle politieke niveaus aan de weg tim-
mert, met nu ook al achttien zusterpartijen over de grens.
Zo heeft Thieme veel om met voldoening op terug te kij-

ken. De toekomst zal leren of het ook zonder haar lukt,
maar de omstandigheden ogen gunstig. Als haar opvolger
nou ook nog iets meer ontspanning weet te brengen in
het contact met de buitenwereld én wat meer ruimte
schept voor intern debat, kan de politieke potentie van de
Partij voor de Dieren eigenlijk alleen maar verder stijgen.

Raoul du Pré

In flink wat zelfhulpboeken
kun je lezen dat het men-
selijk brein zich nog niet
heeft aangepast aan de
moderne tijd. Dat brein is
nog ingesteld op aanval-
len van wilde dieren en
vijandige stammen.
Een gevolg is dat men-
sen op bijvoorbeeld
het faillissement van hun
reisorganisatie reageren
alsof ze door een buffel op
de hoorns worden geno-
men. Deze krant bracht
een reportage over een ho-
tel op Kreta dat, kon je
denken op grond van ad-

jectieven als ‘desastreus’
en ‘verschrikkelijk’, niet
door het bankroet van
Thomas Cook was getrof-
fen, maar door een aanval

van de mythische Mino-
taurus die al sinds de
oudheid op dit eiland
woont. Toeristen aan

het zwembad voelden
zich niet minder aan hun

lot overgelaten dan ge-
wonde jager-verzamelaars.
Volgens de hersenweten-
schap duurt het nog mil-
lennia voor we de Minotau-
rus niet meer vrezen.

Olaf Tempelman
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Lekker Fouad!

445agenten wil
de politie
voor een
nieuwe

drugsbrigade tegen de Hollandse
maffia, à honderd tot driehonderd
miljoen euro per jaar – nou, succes
ermee, ga ik even kijken in West
waar ze werken voor minder. En
waar je nooit wat over hoort want
dit is de softe sector, en die is uit de
mode.
Luister: daar komt Jürgen op z’n

Harley, parkeert ‘m goed dwars op
de stoep. Baardje, staartje – Jürgen
Cools is jongerenwerker en dat al
jaren en als je ‘m hoort praten, als je
ziet hoe zijn ogen contact maken,
daar zou elke drugsunit jaloers op
zijn. Hé man hoe is het - ‘hun ni-
veau levellen, beetje streetwise,
beetje onorthodox’. Klinkt simpel.
Is het niet.
Jongerencentrum 4West is in

principe alle dagen open met altijd
wat te doen: koken, meidendingen,
kickboksen. Doelgroep vanaf 12
jaar, ‘rond die leeftijd worden ze
door de grote jongens op pad ge-
stuurd om eten te halen en zo’, zegt
Jürgen, ‘en dan rollen sommigen er
langzaam in’.
West is een ‘kraamkamer’ voor

drugscriminaliteit, concludeerde
de gemeente vorig jaar, met als
dieptepunt twee doden en met als
epicentrum een pleintje met een
shishalounge. Voorheen had de
stad nog jeugdpolitie, zegt coördi-
nator Marlies Molenaar, ‘drie of vier
fulltime-agenten, die gingen de
jongerengroepen af’. Nu is het voor
de politie ‘een taakje erbij’, zegt
Jürgen. Jammer, want tegen het
snelle drugsgeld is weinig opge-
wassen behalve echt luisteren, thee
drinken en ‘het spel begrijpen dat
ze aan het spelen zijn’. Niks soft -
het is hard werken met het vizier
omhoog.
Den Bosch bezuinigde het jonge-

renwerk zo’n beetje weg, zoals
bijna alle gemeenten. Gelukkig
kwam de inkeer: sinds twee jaar
heeft de stad vier jeugdhonken en
is er weer geld voor het werk van
Jürgen, Marlies, Geahir en Reggae,
onder de naam PowerUp073.
Sociaal beheerder Geahir Strick

begon als stagiair, ‘ik kreeg te ho-
ren: West is een moeilijke wijk, wij
zijn hier ánders, maar dat valt ei-
genlijk hartstikke mee.’ Goed: ‘ze
hebben allemaal wel iets’, de één is
gameverslaafd, de ander jat bij de
Jumbo, en Geahir praat met ze, laat
ze dat vertellen, gewoon, in ver-
trouwen, want thuis lukt dat niet.
‘Als wij het niet doen, wie doet het
dan?’
De eerste jeugd is inmiddels bin-

nen en chillt languit op de banken,
ze komen rechtstreeks uit school.
Kom op dan, gaan we smoothies
maken – Reggae Coutinho neemt ze
mee ter voorbereiding op de kick-
boksles van Hicham el Gaoui, meer-
voudig kampioen. ‘Smoothies!’
roept Reggae, ‘jongens onthou: be-

Jürgen Cools

Besma (l), Carolijn en Geahir

Sparren met Hicham
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ter dan een kapsalon’.
Tegen mij: ‘Iedereen kan zeggen:

die jongens moet je hard aanpak-
ken. Maar ik ken de verhalen erach-
ter.’
De vraag die wij steeds krijgen,

zegt Marlies: ‘is waarom we die jon-
gens leren vechten’. Nou, omdat je
ze ermee bereikt. Geen illusies: Ne-
derland is en narcostaat en dat
slaat hier neer op straat – het enige
wat ze kunnen proberen is het
doorbreken van de cirkel, van
steeds die nieuwe generaties.
Geahir, later: ‘dat groepje, dat

zijn lieve jongens. Maar weet je…
soms moeten ze de afweging ma-
ken hè.’
Nog later zal Irfan me vertellen

over de shishalounge.
Carolijn Kwezi en Besma Asser-

kah zijn stagiair, geboren buurtbe-
woners van zestien en vijftien. Caro-
lijn werkt aan een excursie naar de
gevangenis, ‘ze denken: o supertof,
we gaan kijken naar echte crimine-
len, maar als we daar zijn komt de
waarheid naar boven.’ Besma wil
Kempi uitnodigen, de rapper die de
gevangenis goed kent. Rolmodel-
len, daar luistert de jeugd naar, voor
agenten rennen ze weg.
Te soft voor de minister natuur-

lijk, dat subsidiegedoe. Al leidde de
harde aanpak van een hele reeks
ministers vooralsnog tot weinig.
Driehonderd miljoen per jaar –
hoeveel jongerencentra kun je
daarvan betalen? Jeugdwerkers
zijn de elitetroepen van de straat,
maar politiek en publicitair helaas
niet interessant.
Zo zit ik me op te vreten in de

sportschool waar Reggae en Hi-
cham de jongens laten zweten en
Irfan vertelt. Hij was erbij toen café
Starlight door vijftig agenten werd
binnengevallen, ‘iedereen gooide
alles op de grond’ – drugs, veel
drugs. Dat zijn plekken… ‘ze zijn
duister man, het is voor jongens
die niks te doen hebben, ik ken ze
wel, die jongens die dat doen… ik
heb die fase ook gehad.’
We kijken naar Fouad en de rest:

opdrukken, squatten, sparren. Met
Hicham, het rolmodel.
Maar vanavond gaat Irfan toch

naar de Evergreen, ‘dat is… moei-
lijk uit te leggen… chillen in een
shishalounge…’
Reggae zegt: ‘sport is het mid-

del.’
Fouad vecht met Hicham.
Reggae roept: ‘kom op, kom op!’

En Fouad haalt uit.
‘Lekker Fouad! Lekker!’


