
A
lle voortekenen wijze erop dat Khadija Arib
de nieuwe Tweede Kamer zal gaan voorzit-
ten. Een goede zaak. Arib is een zeer ervaren
en zeer kundig Kamerlid en ervaring is in de
relatief onervaren nieuwe Kamer van we-

zenlijk belang. 
De kandidatuur van Arib, die het voorzitterschap in ja-
nuari 2016 overnam van Anouchka van Miltenburg, ligt
op zich niet onmiddellijk voor de hand. Na de zware ne-
derlaag van haar partij, de PvdA, zal het moeilijk zijn al
het werk over de resterende negen Kamerleden te ver-
delen. Een voorzitter is van dat werk vrijgesteld, waar-
door meer op de schouders van de resterende acht
wordt neergelegd. 
Het valt in de PvdA te prijzen dat die omstandigheid
niet het zwaarst gewogen heeft en dat Arib de kans
kreeg een nieuwe termijn als voorzitter te ambiëren. 
Khadija Arib vervulde het voorzitterschap de afgelopen
periode met verve. Zij nam vooral haar taak serieus om
het parlement naar de samenleving te vertegenwoordi-
gen en daarbij vooral het belang van een representatieve
democratie te benadrukken. Juist de grote bezwaren,
die de PVV destijds had toen Arib kandidaat stond voor
het voorzitterschap zijn een belangrijke reden om haar

herbenoeming van harte toe te juichen. Geert Wilders
stelde destijds (opnieuw) dat mensen met een dubbele
nationaliteit geen verantwoordelijkheid kunnen dragen
als lid van een kabinet en niet als voorzitter van de ge-
kozen volksvertegenwoordiging. Volgens de ijzeren lo-
gica van de PVV betekent een dubbele nationaliteit op
zijn minst ook een dubbele loyaliteit. 
Arib, maar ook de toenmalige bewindslieden Ahmed
Aboutaleb en Nebahat Albayrak, hebben uitputtend de
onjuistheid van die stelling aangetoond. Het zou de PVV
sieren bij de komende verkiezing van de voorzitter dat
bezwaar dan ook niet te herhalen. 
Vooral de wijze waarop Arib omging met het nieuwe fe-
nomeen van een partij met een op herkomst van de ach-
terban gebaseerd programma, maakte indruk. Zij liet bij
meerdere gelegenheden blijken van mening te zijn dat
de wijze waarop de Kamerleden van Denk, Tunahan
Kuzu en Selcik Öztürk, hun collega’s bejegenden en via
sociale media de maat namen bij ongewenst stemgedrag
parlementariërs onwaardig is. 
Arib staat symbool voor al die massa’s mensen van niet-
Nederlandse afkomst, die hun vaste voornemen mee te
gaan doen in de samenleving waargemaakt hebben. Zij
is het voorbeeld van wat er allemaal van kan komen als
voornemens ook omgezet worden in daden. 
Alleen al daarom is haar mogelijke herverkiezing een
prachtige, ook symbolische daad.

De mening van de krant, verwoord door leden van de
hoofdredactie en senior redacteuren.

Het zou de PVV sieren als ze haar
bezwaar tegen een voorzitterschap
van Khadija Arib niet zou herhalen

COMMENTAAR

Redactie Opinie Trouw
Postbus 859, 1000 AW, Amsterdam 

t 020-5629444, opinie@trouw.nl

De oude Grieken wisten
beter wat liefde is dan
wat de ondertoon van
‘Boer zoekt Vrouw’ pre-
dikt, stelt Eva-Anne Le

Coultre in ‘Boer zoekt liefde’ (Let-
ter&Geest, 18 maart). Ik deel de kritiek;
seizoenen lang keek ik geërgerd naar de
needy boeren en briefschrijvers die in
de vooralsnog illusionaire ander vervol-
making van hun leven hopen te vinden.
Zoek het heil lekker in jezelf, dacht ik
dan. Maar of de Grieken een oplossing
bieden?
Het huidige seizoen van Boer zoekt
Vrouw ontvang ik, jaren en nuance rij-
ker, met meer mildheid. En ik zie dat
mijn uitgesproken individualisme van
toen een reactie op vroeger was. Mijn
werkelijkheid thuis, in de kerk en op
school, was doorspekt met de ‘Boer
zoekt Vrouw’-mentaliteit. Disney’s As-
sepoester kende ik eerder uit mijn
hoofd dan de getallen 1 tot en met 10.
Van mijn vader, organist in de dorps-
kerk, eiste ik dat hij mij meenam naar
huwelijken die hij musicerend ‘inze-
gende’. In het klaslokaal genoten kinde-
ren die wél verkering hadden veruit het
meeste aanzien. 
Liefde betekende: een man die een
vrouw uitkiest en haar tot bruid neemt.
Een bruid die wit gesluierd richting het
altaar loopt, op naar haar enige ware be-
stemming. 

Onbevredigd door de romantische
dwangbuis creëerde ik als vroege twin-
tiger een nieuw beeld van de liefde. Ik
zou de Queen of my Castle zijn: perfect
gelukkig met mijn eigen persoon. Al
het andere was extra. ‘Verslaafd aan
Liefde’ van spiritueel Jan Geurtz (ook
genoemd door Le Coultre) was mijn in-
spiratiebron.
Illustratief voor de kijk van generatie-
genoten. Want naast het feit dat we de
romantische liefde in Boer zoekt
Vrouw verorberen als kleffe, afgehaalde

bami, zijn velen van ons niet te beroerd
om vanaf de pluchen eetkamerstoel te
wachten op een vijfgangendiner dat de
volmaaktheid verdubbelt. Tijdens een
date met persoon A chatten met B en
hopen op C – geen uitzondering in het
Tinder-tijdperk.
Nee, dan de oude Grieken, aldus Le
Coultre. Erken de liefde in al haar veel-
kleurigheid: van vurige hartstocht tot
jarenlange vriendschap, van diepe naas-
tenliefde tot liefde voor jezelf. 
Is dat een oplossing? Wat moet een
boer met die wijsheid als hij op het door

God verlaten platteland de eenzaam-
heid voor even wil opheffen met een
warm vrouwenlijf? Wat kunnen indivi-
dualisten ermee, die vanuit hun perfec-
te paleis een andere kasteeleigenaar
proberen te benaderen? 
Waar wij anno 2017 nog het meest naar
snakken, is de erkenning dat liefde,
naast de grond van ons bestaan, vaak
ook gewoon geploeter is. Want op de
extase op de hooizolder van de boerde-
rij volgt onontkoombaar het gemis van
wat zo prachtig was. Niets duurt eeu-
wig. En een passionele relatie onder-
houden vanuit je comfortabele, afge-
sloten kasteelkamer, is een onmogelij-
ke ambitie. 
Genieten van periodes van weelde en
strubbelingen niet overanalyseren, zou
je kunnen zeggen. Of, zoals een dierba-
re vriend laatst zei, na mijn hoogdra-
vende relaas over een ideale vorm van
liefde: “Zou je voor iemand een bran-
dend huis in lopen? Moeilijker moet je
het niet maken.” 
Zonder perfectionisme kijken naar het
geploeter op zondagavond NPO1 ervaar
ik nu als zeer troostrijk. Net zoals – de
ironie – de christelijke traditie waarin
ik opgroeide troostrijk blijkt. Ook in de
Bijbel bloeit immers de onvolmaakte
liefde op. Denk je in: je bent een vol-
wassen vent, hebt een eigen timmer-
manszaak en wordt verliefd op een pu-
bermeisje uit Nazareth. Op een avond
komt ze thuis: “Schat, ik moet je iets
vertellen. Ik ben zwanger. Het is niet
van jou. Ik moet hier weg en heb geen
rooie cent. Ga je mee..?”

Kijken naar Boer zoekt Vrouw is
troostrijk, want liefde is ploeteren
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Arib leidt Tweede
Kamer uitstekend

Tijdens een date met
persoon A chatten met B
en hopen op C – geen
uitzondering in het
Tinder-tijdperk
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