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Bij Mitchell Esajas begon het met vragen
stellen. Als kleine jongen al wilde hij alles
weten over zijn eigen geschiedenis en cultuur, over die van Suriname, schrijft Karin
Sitalsing in het indrukwekkende portret
dat ze maakte van de oprichter van The
Black Archives (p. 14), schatkamer van
zwarte geschiedenis.
Daarna kwam het doen. ‘Ik kan het
bijna niet meer bijhouden, al die exposities
en activiteiten,’ zegt Esajas.
Bij cybersecurity-expert Astrid Oosenbrug begon het met voor zichzelf opkomen.
Dat ze dat moest doen, werd haar al snel
duidelijk door een jeugd die volgens Els
Quaegebeur, die haar portretteert (p. 46),
‘integraal in een Yvonne Keuls-boek past’.
Toen er in haar wijk geen ruimte was
voor haar kinderen om buiten te spelen,
ging ze maar de politiek in omdat dáár over
dat soort dingen bleek te worden besloten.
Met voorkeursstemmen kwam ze in de
gemeenteraad, en twee jaar later in de
Tweede Kamer. Maar daar viel ze buiten de
boot ‘als die rare vrouw die altijd maar zat
te zeuren over privacy’.
Zeuren over privacy doet ze nog steeds,
nu in een mede door haar opgerichte stichting die het ministerie van VWS namens
een groep gedupeerden ter verantwoording
roept voor het feit dat privacygevoelige
informatie van miljoenen Nederlanders uit
de coronasystemen van de GGD werd verhandeld door medewerkers van een door
de GGD ingehuurd callcenter. ‘Veilige
ruimtes,’ zegt ze, ‘daar is het mij om te
doen, in de tastbare wereld en online.’
Bij de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (p. 64) begon het met een
schuld die ze erfde van haar ouders. ‘Ik had
de mentale capaciteit om de afhandeling
van die schuld te regelen. Maar hoe is dat
voor een ander die deze pech heeft? Dat
gevoel van oneerlijkheid, dat rechtvaardigheidsgevoel, is er toen ingeslopen.’ En nu
zet ze zich in voor kansengelijkheid in het
onderwijs. ‘Waarom verdient een vwoleraar meer dan een vmbo-leerkracht?
Waarom is het vmbo vier en het vwo zes
jaar? Het is niet zo dat alles en iedereen
hetzelfde moet zijn, maar wat moet tellen?

Dat begint al bij het stellen van dat soort
vragen.’
Vragen stellen, en dan ergens iets aan
doen.
Waarom betalen we bijvoorbeeld niet
voor de verborgen kosten van wat we
consumeren: de schade die door de productie wordt aangericht aan mens en
milieu (p. 36)?
Waarom hebben we parallelle samenlevingen gecreëerd voor mensen met een
beperking (p. 84)?
Waarom is er zo weinig solidariteit
binnen het Koninkrijk der Nederlanden
(p. 94)?
Waarom doen Haagse politici, en
in hun kielzog de media, toch altijd alsof
de gemeenteraadsverkiezingen een peil
momentje zijn voor de landelijke politiek
(p. 94)?
Waarom bestaat de Benelux eigenlijk
nog steeds (p. 74)?
En waarom, o waarom, maken we onszelf toch steeds wijs dat je alleen kritiek
mag hebben op de gang van zaken als je
zelf consistent en zuiver bent (p. 28)?
Het zijn dat soort vragen die we inVrij
Nederland willen opwerpen. Niet dat we
altijd de definitieve antwoorden hebben.
Maar het begint met vragen stellen. ■
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