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Alptekin Akdogan, kandidaat-Kamerlid voor de PvdA. ©
Angeliek de Jonge

Alptekin groeide op met
tramschutter: ‘Er lopen daar nog
steeds mensen rond die knettergek
zijn’
In zijn jeugd
speelde hij op straat met de latere
tramschutter Gökmen Tanis en blowde en
dronk hij met z’n vrienden. Nu woont hij met
vrouw en kinderen in een Vinexwijk in
Houten en wil Alptekin Akdogan (39) voor de
PvdA de Tweede Kamer in. ,,Ik weet hoe
belangrijk het is een helpende hand te
krijgen.”
KANDIDAAT KAMERLID PVDA
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Knettergek was-ie, ook toen al. Hoe klein de
jonge Alptekin Akdogan ook was, één ding wistie zeker: voor Gökmen Tanis moest je
oppassen. ,,We zijn leeftijdgenoten’’, zo blikt
Akdogan terug op zijn jeugd in de Utrechtse wijk
Kanaleneiland. Een jeugd waarin hij op straat
speelde met de man die later de bloedige
tramaanslag op het 24 Oktoberplein zou plegen.
,,Je portemonnee moest je niet bij Gökmen in
het zicht houden, anders was-ie weg. Later was
hij de eerste die aan de drank en de drugs ging.
Een blinde kon zien dat hij dringend hulp nodig
had. Onbegrijpelijk dat destijds alle signalen
over die ontspoorde jongen niet zijn opgepakt.
Zo zie je hoe belangrijk het is om als overheid in
de haarvaten van de wijk te zitten.’’

Lees ook
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Beest, zielepoot, doorgesnoven
gek: Gökmen Tanis is het allemaal
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Lilianne Ploumen moet PvdA uit
het slop trekken

Het is een les die Akdogan z’n hele leven met
zich mee heeft gedragen. Sterker, het is één van
de redenen waarom die kleine jongen uit
Kanaleneiland voor de PvdA over een paar
weken meedoet aan de Tweede
Kamerverkiezingen. ,,Jongeren in wijken als
Kanaleneiland en Overvecht moeten meer
perspectief krijgen. Ik wil er voor zorgen dat de
overheid ze weer de hand reikt, in plaats van de
andere kant op kijkt. Het wantrouwen moet
weg.”

Ik ben in Kanaleneiland opgevoed met
dezelfde conservatieve normen en waarden
als in Turkije. Thuis
werd geen woord
Nederlands gesproken
Wie had dat twintig jaar geleden kunnen
denken, toen Akdogan blowend voor snackbar
Santa Fe hing in de Kanaalstraat, of met zijn
vrienden zat te drinken in het park. Het contrast
met 2021 kan niet groter zijn: mooie baan bij de
Nederlandse Spoorwegen, rijtjeshuis in Houten,
getrouwd en twee prachtige dochters. ,,Ja,
huisje, boompje, beestje”, lacht Akdogan.
,,Stiekem de droom van heel veel mensen, juist
ook in Kanaleneiland. Als ze de kans maar
krijgen.’’

Alptekin Akdogan op de hangplek bij winkelcentrum Rijnbaan in
Kanaleneiland, waar hij in zijn jeugd vaak kwam. © Angeliek de
Jonge

Opgegroeid in een traditioneel Turks gezin,
wees er ook bij Akdogan niets op dat hij ooit
Kanaleneiland zou verlaten. ,,Het is het
klassieke gastarbeidersverhaal. Mijn ouders zijn
geboren in een klein dorpje op het platteland
van Turkije. Mijn vader is op z’n 20ste naar
Nederland gekomen, waar mijn opa al eerder
naartoe was getrokken. Hij werkte bij de Demka
in Zuilen en liet na een aantal jaar zijn kinderen
overkomen. Mijn vader had via via zijn oog op
mijn moeder laten vallen. Die is op haar 16de bij
mijn vader ingetrokken, ze zijn eind jaren
zeventig getrouwd. Ik kwam in 1981 ter wereld,
precies op het moment dat m’n ouders een klein
flatje aan de Marshalllaan in Kanaleneiland
kregen.’’

Op de Lukasschool
hadden we één kind in
de klas met een
Nintendo. Dat was de
beste vriend van
iedereen. De rest had
niks, zelfs geen Lego
Het was de tijd dat de oorspronkelijke bewoners
van Kanaleneiland de wijk verlieten. Daarvoor in
de plaats kwamen voornamelijk mensen met
een Turkse of Marokkaanse achtergrond. ,,Niet
alleen in Kanaleneiland, ook in Overvecht en
delen van Hoograven zag je concentraties van
migranten. Allemaal bij elkaar, met het idee dat
het juist goed zou zijn voor de integratie. Die
buitenlanders zouden elkaar dan wegwijs
maken in Nederland. Later is men daar hard van
teruggekomen. Je kreeg een samenleving in
een samenleving, waarbij de mensen in een
kringetje ronddraaien.’’
Ook in de Utrechtse flat van de Akdogans werd
het dorpsleven uit het verre Turkije gewoon
voortgezet. ,,Ik ben opgevoed met dezelfde
conservatieve normen en waarden als daar.
Thuis werd geen woord Nederlands gesproken.’’
(De tekst gaat verder onder de tweet)

Alptekin
@AlptekinAkdogan
Geboortegrond
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Hoewel Kanaleneiland lange tijd als een
probleemwijk te boek stond, kijkt Akdogan terug
op een zorgeloze jeugd. ,,Je had tussen de flats,
op de pleintjes en de parken, lekker de ruimte.
Het was de hele dag buitenspelen, lekker
voetballen. Iedereen om me heen was
hetzelfde, vrijwel iedereen had een
migrantenachtergrond. We spraken gebrekkig
Nederlands, maar we verstonden elkaar. Wat we
gemeen hadden, was de sociaal-economische
achterstand. Op de Lukasschool hadden we één
kind in de klas met een Nintendo. Dat was de
beste vriend van iedereen. Iedereen wilde bij
hem SuperMario spelen. De rest had niks, zelfs
geen Lego.’’

De wijkagent hield ons
een spiegel voor: wat
wil je nu eigenlijk met
je leven? Dat leidde tot
inzichten
Hoe ouder Akdogan werd, hoe meer hem
andere dingen in de wijk begonnen op te vallen.
,,We hingen rond bij winkelcentrum Rijnbaan en
daar zagen we ze: de dure auto’s, de mooie
schoenen, de gouden kettingen. Een klasgenoot
kreeg van zijn broer allemaal Nikes, terwijl wij op
schoenen van de Scapino liepen. Hoe ze aan
die spullen kwamen, daar hielden we ons niet
mee bezig. Maar ik nam me heilig voor dat ook
ik later zo zou leven.’’

Winkelcentrum Rijnbaan in 2001. © Jaap de Boer

Zo ver is het nooit gekomen. ,,Ik heb het geluk
gehad dat ik daarna naar een middelbare school
buiten de wijk ging, het De Bruyne Lyceum in
Lombok. Ik kwam in een andere omgeving. Dat
heeft me goed gedaan. Het was een groot
verschil met de jongeren die wél in dezelfde
bubbel naar school gingen. Zij zijn veelal in de
criminaliteit beland. Ineens zag ik hen in dure
kleding lopen. Hoe ze daaraan kwamen, dat wist
je toen nog niet. Daar werd niet over gepraat.’’
Bent u nooit gezwicht voor alle
verlokkingen?
,,Nee, ik had geluk én een goed stel hersenen.
Ik ging naar een huiswerkklas en was gefocust
op school. Mijn vrienden oefenden geen druk op
me uit, ik was de student, mij lieten ze met rust.
Ik profiteerde wel van de drank en wiet.’’

Ik ben een sociaaldemocraat in hart en
nieren. Ik ben voor een
eerlijke verdeling,
gelijke kansen en een
fatsoenlijke toekomst
voor ieder kind
Later veranderde dat. ,, Rond de eeuwwisseling
werd het allemaal extremer. Ineens hoorde je de
verhalen van het intikken van autoruiten, het
inbreken en het stelen van computers. De
jongens met wie ik opgroeide, deden dat ook.
De wijkagent zocht vaker contact met ons. Hij
hield ons een spiegel voor: wat wil je nu eigenlijk
met je leven? Dat leidde tot inzichten. Zeker
nadat ik een vriendin kreeg.’’
(De tekst gaat verder onder de tweet)

Alptekin
@AlptekinAkdogan
#avondklokrellen
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Hoe is het afgelopen met uw vrienden van
toen?
,,De meesten zijn goed terechtgekomen. De
anderen, die in de criminaliteit zijn gebleven, die
verslaafd zijn geraakt, die heb ik één voor één
zien wegvallen. Ik zag er laatst eentje, die is 180
graden gedraaid en bekeerde zich tot het
salafisme. Eerst radicaal in de criminaliteit, nu
radicaal in zijn geloof. Nu ik er op terugkijk, zie
ik dat het vooral een levensfase is waar je
doorheen moet. Het zoeken naar identiteit. Je
moet die jongeren daarbij helpen, in plaats van
ze af te schrijven.’’
Is dat niet tegen muren oplopen? Hebben die
jongeren niet een diep wantrouwen tegen
hulpverleners?
,,Dat is een marginaal groepje. Ze schreeuwen
het hardst, daardoor lijkt het alsof alle jongeren
in Kanaleneiland zo zijn. Maar dat is onzin. De
grootste groep wil wat van z’n leven maken. Ja,
ze zitten misschien in de shishalounge, maar ze
werken keihard voor hun autootje. Waarna ze
zes keer achter elkaar langs de kant worden
gezet door de politie, ‘hey hoe kom je aan die
auto’. En aan dat Guccipetje en Valentinotasje?
Als dat zijn stijl van kleden is, dat moeten we
accepteren.”

Winkelcentrum Rijnbaan aan de Van Heuven Goedhartlaan in
Utrecht. © Ruud Voest

Akdogan wil zeggen: je kunt met je
migratieachtergrond nog zo hard je best doen,
toch stuit je soms op een muur van achterdocht.
Hijzelf heeft het ook meegemaakt. ,,Ik werd
geweigerd bij discotheken, dat voelde als
discriminatie. Gelukkig heb ik nooit institutioneel
racisme ervaren, al is het duidelijk dat het er is.
Er is veel wantrouwen naar mensen toe. Mijn
moeder zat in de stress toen ze naar het UWV
ging, puur en alleen vanwege de manier waarop
ambtenaren met haar gesprekken voerden. Heel
intimiderend.”
En na twee nare ervaringen denk je dan: heel
Nederland is tegen me?
,,Ja, al is die slachtofferrol soms te makkelijk.
Als ik als controleur in de trein een boete
uitdeel, is de eerste reflex: dat doe je omdat ik
buitenlander ben. Totdat ze mij eens goed
aankijken en zien wat mijn afkomst is. Ik denk
niet dat het echt gemeend is, het is meer om
onder die boete uit te komen.”
(De tekst gaat verder onder de tweet)

Alptekin
@AlptekinAkdogan
Urk, Veen, Staphorst. Had daar Overvecht,
Kanaleneiland en Schilderswijk gestaan, hadden
we drie dagen van ophef in dit land. Was de
integratie mislukt en werd er geroepen dat er
gekort moet worden op de uitkeringen van de
ouders.

Groep van honderd jongeren daagt politie uit
met vuurwerk in Staphorst
nu.nl
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Het wederzijdse begrip wordt daar niet groter
van.
,,Nee, maar je moet er doorheen prikken.
Professionals, zoals een wijkagent of buurtteam,
kunnen dat. De overheid moet veel meer de
hand uitsteken.”
Is dat niet veel te simpel. Het moet toch ook
uit jezelf komen?
,,Je moet eerst de mogelijkheden creëren.
Investeer in stageplekken, rolmodellen en
netwerken. En pak de ondermijning keihard aan,
haal de dealers van de straat. Wijkagenten
weten precies wie de goede en slechte
voorbeelden zijn. In wie moet je investeren? Wie
moet je juist kort houden? We moeten meer
luisteren naar de professionals op straat.”

De combinatie van
drank, drugs en
religieuze invloeden
kan tot een giftige
cocktail leiden
Opnieuw haalt Akdogan het voorbeeld van
Gökmen Tanis aan. ,,Die jongen hadden ze
moeten behandelen. Die signalen zijn toen ook
gegeven door wijkagenten, maar er is nooit wat
mee gedaan. Ik denk dat er in Kanaleneiland
nog steeds mensen rondlopen die knettergek
zijn. En dat de combinatie van drank, drugs en
religieuze invloeden tot een giftige cocktail kan
leiden. Giftig genoeg voor een nieuwe aanslag?
Ik weet het niet, maar je moet ze helpen. Begin
met luisteren naar de wijkagenten, laat hen één
focus hebben: de mensen in hun wijk.”
Het is één van de speerpunten van het
kandidaat-Kamerlid. ,,Ik ben een
sociaaldemocraat in hart en nieren. Ik ben voor
een eerlijke verdeling, gelijke kansen en een
fatsoenlijke toekomst voor ieder kind. Het
wantrouwen tussen de overheid en de burger
moet weg. Dat doe je door te investeren in
wijkagenten, in buurthuizen en huiswerkklasjes,
zoals ik dat zelf destijds heb kunnen volgen.’’

Alptekin Akdogan vijf jaar geleden, toen hij flyers uitdeelde voor
GeenPeil. © De Jonge Angeliek

Het is niet de eerste keer dat Akdogan probeert
een gooi te doen naar het Kamerlidmaatschap.
Vier jaar geleden stond hij op de kieslijst van
GeenPeil, een nieuwe beweging die met directe
invloed van de burger de Tweede Kamer wilde
opschudden. ,,Ik vind dat politici meer moeten
luisteren naar de bevolking, daarom meldde ik
me aan voor GeenPeil. Daarmee hebben we
destijds het Oekraïne-referendum voor elkaar
gekregen. De doorstart als partij was geen
succes, ik kreeg nog minder stemmen dan hier
bij verkiezingen voor de ondernemingsraad van
de NS”, lacht Akdogan.
(De tekst gaat verder onder de tweet)

Alptekin
@AlptekinAkdogan
Een dikke shoutout naar @Ritaweeda die
vandaag op het congres mijn naam in 1 keer
goed uitsprak
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U voert, naast uw baan, een intensieve
campagne. Wat vinden ze daar thuis van?
,,Ow, man, dat is lastig. Mijn vrouw heeft een
fulltimebaan in de zorg. We hebben twee
dochters van 9 en 4. Gelukkig kunnen we
gebruikmaken van de noodopvang. Ik probeer
tussenuurtjes in te lassen, waarin ik ze veel
aandacht geef. Al blijft het hartstikke druk en
schipperen met de tijd.”
Dat zal er in de Kamer straks niet beter op
worden.
,,Ik sta op plek 25, niet meteen verkiesbaar,
maar ik hoop met voorkeursstemmen binnen te
komen. Als het zover komt, ga ik er uiteraard vol
voor. Ik weet zeker dat we thuis dan een goede
balans weten te vinden.”
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Fans bestormen
trainingscomplex Marseille
en Saint-Étienne

Er is zaterdagmiddag een ongekende
situatie ontstaan bij Olympique Marseill…
en Saint-Étienne. De Franse
voetbalclubs hebben op hun
trainingscomplex bezoek gehad van boze
supporters. Bij Marseille stichtten zo’n
Gekozen
tweehonderd fans brand bij de ingang
van het complex. Ze staken ook
vuurwerk af en probeerden volgens
Fans
Het 'LegoFransebestormen
media het complex
te betreden. Kinde
trainingscomplex drielandenpunt' over
Marseille en
en…
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Nog even dit…
In deze onzekere tijden is de behoefte aan
betrouwbare informatie minstens zo groot
als aan ontspanning. Het AD, het grootste
multimedia nieuwsmerk van Nederland,
biedt deze unieke combinatie als geen
ander. Want bij het AD is het glas altijd
halfvol en wordt er zonder poespas, maar
altijd met fatsoen, geschreven. Want wij zijn
de krant voor de mensen die mee willen
doen, in plaats van langs de zijlijn te staan
schreeuwen.
Je leest het AD al voor 1,20 per week.
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Is Ploumen de nieuwe verlosser? Dit
zijn haar kansen
23 januari

