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VERSLAG MEET, GREET EN EAT MET LOKALE POLITICI, 25 FEBRUARI 2014 

  

 Op dinsdag 25 februari stond de avond geheel in het teken van de 

komende gemeenteraadsverkiezingen. Gastsprekers waren 

Gülteking Ceber-Dönmez CDA (foto links boven op de pagina),  Mariët 

Herle Groen Links, Fatima Faïd De Stadspartij (hiernaast links),  Jan-

Peter Mout D66,  Joy Bindraban SP, Jeltje van 

Nieuwenhoven PvdA en Laurens van Doeveren 

VVD (foto’s van links naar rechts en van boven 

naar beneden). 

 

Korte presentaties 

Na de ontvangst met een drankje opende om 18 uur de avond met een pitch 

van 1 minuut per politicus in het restaurant van Resto van Harte aan de 

Diamanthorst in Mariahoeve. Ruim 50 geïnteresseerden waren aanwezig  en 

het was gezellig druk.  Er was voor deze gelegenheid een podium opgezet in 

het restaurant waarop iedere verkiesbare politicus als kennismaking vertelde 

over een eigen bijdrage aan de stad, een activiteit om trots op te zijn en over 

de eigen inspiratie voor het politieke werk. 

 Joy Bindraban die Winwide goed kent en beetje een thuiswedstrijd 

speelde, stak een vlammend betoog af over samenwerking en 

maatschappelijke actie, ook met verschillende culturen. Hij bleef daarmee 

net binnen de minuut maar kreeg extra tijd toen hij door de 

gespreksleider, Marianne Beelaerts,  aan zijn eigen rol in Den Haag 

herinnerd werd. Jeltje van 

Nieuwenhoven houdt er niet zo van 

haar eigen rol te benadrukken. Zij 

heeft in de loop van de jaren bovendien zoveel met anderen 

gedaan dat zij liever inging op de progammapunten van de 

PvdA. Mariet Herle en Fatima Faid wonden zich op over de 

manier waarop in Den Haag tegenstellingen tussen 

bevolkingsgroepen worden vergroot en in de  Gemeenteraad 

http://www.winwide.nl/


over de  Schilderswijk wordt gezegd dat drones moeten worden ingezet, terwijl dat voor 

vluchtelingen traumatisch is. Gülteking Ceber ging in op haar eigen migratiegeschiedenis waardoor 

duidelijk werd waarom ze zich inzet voor anderen en dat haar zoon in 

twee werelden thuis  is. Volgens Laurens van Doeveren is vrijheid en eigen 

verantwoordelijkheid, met name economisch, essentieel voor de toekomst 

van Den Haag.   

Dat laatste leverde de eerste reacties op van het publiek, met name van de 

jongeren. Het is niet zo makkelijk voor jongeren om werk te vinden en 

maatschappelijk mee te doen. Heeft de politiek daar volgens de VVD dan 

geen enkele taak? Ook een oudere deelnemer mengde zich in het 

gesprek, nadat Yhan Hui Phoa, antropologe en deelnemer aan de 

Meet,Greet en Eats van Winwide, een korte bijdrage had geleverd 

over de vraag of kandidaten waar integratie over gaat in de eis te 

assimileren aan de hand van de discussie over het gebruik van de 

eigen taal (Chinees of Turks) door kandidaat gemeenteraadsleden. 

Moeten zij alleen in het Nederlands propaganda voeren? Deze 

meneer vertelde het schrijnende verhaal van zijn echtgenote die veel 

moeite had gedaan om Nederlands te leren maar nergens terecht 

kon. 

In gesprek bij de maaltijd 

Vervolgens gingen de gasten met de politici aan tafel. Tijdens de maaltijd hadden zij een  

tafelgesprek over:  inspiratie voor Den Haag in de toekomst. Inspirerende mensen, plaatsen, 

momenten en mooie voorbeelden van andere steden in Nederland of daarbuiten. Intussen was er 

voor de niet Nederlands sprekende gasten een aparte tafel ingericht met een Engelse vertaler. Drie 

mensen maakten gebruik van deze voorziening. Huri Sahin Projectleider van Pro Demos Huis voor 

democratie en rechtsstaat,  ondersteunde de gesprekken. Mooi moment was het toen  een van de 

jongeren al  haar moed had verzameld om Fatima Faïd te vragen hoe en waarom zij politica was 

geworden. In het gesprek dat volgde drong het tot haar door dat iedereen politicus kan worden, ook 

hele gewone mensen zoals zijzelf. Een verrassende uitkomst die tot veel gelach leidde. Deze 

persoonlijke ontmoetingen met politici waren heel geanimeerd en liepen aan elke tafel anders.  

Haagse Markt  

Na de maaltijd verplaatste het gezelschap zich naar de hal. Daar heeft iedere politicus een eigen tafel 

gekozen, wat verkiezingsmateriaal neergelegd en laten horen wat hij of zij te bieden heeft. De 

deelnemers shopten. Zij kozen een tafel en praatten mee zolang het interessant voor ze was. 

Intussen werd er ook koffie en thee geserveerd. De gesprekken bespreken een breed terrein, van de 

belastingen tot de nieuwe collegebesprekingen, van de integratie tot de kansen voor hoger opgeleide 

migranten op de arbeidsmarkt, van de eigen ervaringen met Taoïsme tot de rol van de Islam in de 

strijd van de PVV in de Gemeenteraad. Oude bekenden vonden elkaar, nieuwe contacten kwamen 

tot stand. Ook de politici onderling hadden af en toe nog een appeltje met elkaar te schillen. 

Tot slot was er een discussiespel: Aan welke kant sta je?  

Op de vloer in de hal waren  vier vakken afgezet met: helemaal voor/ tegen, beetje voor, beetje 

tegen. Steeds twee andere politici beantwoorden heel kort een vraag uit het publiek. De aanwezigen 

gaven vervolgens aan of ze het eens waren met wat een van beide stelde door een positie te kiezen 



in een van de vakken. Al snel bleek het goede gesprek echter de overhand te krijgen. Doorpraten 

over de stelling wilden de meeste mensen liever dan steeds een nieuw punt aan de orde stellen.  

Huri Sahin loofde namens Pro Demos voor de winnaars van de discussie vrijkaartjes uit voor een 

Europees Debat met NRC/Handelsblad in Amsterdam.  Massoud Wala, Dev Sukhra, Meinard Eekhout, 

en Farida Bouchar waren de trotse winnaars. We sloten de avond af met een drankje en de laatste 

vraag voor de aanwezige politici: Welke rol zou Winwide kunnen spelen voor de stad met haar 

Emancipatieprogramma  en haar thema Wereldgodsdiensten/filosofische stromingen? Zij waren het 

er over eens dat begrip voor elkaars levensbeschouwing belangrijk is, net als elkaar ontmoeten. Het 

is duidelijk dat Winwide met haar interculturele programma’s een belangrijke rol speelt voor de 

integratie en emancipatie van Hagenaars afkomstig uit alle werelddelen. We leven samen in Den 

Haag en kunnen iets goeds van de stad maken. Ook de politici zijn daarvoor onmisbaar.  

Daarmee kwam een einde aan een inspirerende avond, luchtig en leerzaam, met ruimte voor 

persoonlijke en politieke ontmoeting, vragen, twijfels en verschil van inzicht. Het ging niet om 

winnen maar om het zoeken naar coalities en moedige keuzes. Kortom, een geslaagde bijeenkomst. 

Marianne Beelaerts 

Programmaleider Winwide 

 

 

 

 


