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De drijfveer van het GroenLinks-talent Inge Vianen

‘Iedereen heeft recht op ontwikkeling’

‘Ik wil mensen het gevoel geven dat ze gehoord worden 
en invloed hebben. Dat inspireert mij’

{INTERVIEW

op de overvolle terrassen van de 
Grote Markt in Den Haag nipt Inge 
Vianen aan een cola light. Ze ziet 
iemand voorbij sjokken met lang haar 
dat voor zijn ogen hangt, een abces 
op zijn neus. Als coördinator van het 
straatpastoraat namens de organisatie 
Stek (opgericht door de protestantse 
kerk) kent ze inmiddels heel veel 
daklozen. ‘Deze man heb ik nog niet 
eerder gezien. Dat moet ik wel even in 
de gaten gaan houden.’ 
Armoedebestrijding maakt een be-
langrijk deel uit van het leven van Inge 
Vianen. Aanvankelijk in het buitenland 
(ontwikkelingswerker in Afrika en 
Indonesië en lobbyist voor ICCo) en 
nu concreet in eigen stad. ‘Ik vind dat 
iedereen recht heeft op ontwikkeling. 
Je moet kunnen worden wie je wilt 
zijn.’

Katholieke roots
Ze is geboren in het Afrikaanse Mon-
rovia waar haar vader destijds werkte. 
Ze heeft katholieke roots en voelt zich 
daarbij nog altijd thuis. ‘Ik groeide op 
in een huis vol met Afrikaanse schil-
derijen, wandkleden en muziekinstru-
menten. Dat zorgde ervoor dat ik me 
al vroeg bewust was van het feit dat de 
wereld groter was dan onze achtertuin. 
en dat er een ongelijke verdeling van 
welvaart is. Dat drijft mij nog steeds.’ 
Ze twijfelt bij de vraag of ze zich nog 
steeds katholiek noemt. ‘Ik voel mij 
er nog steeds mee verbonden, maar 
ben ook teleurgesteld wat er gebeurt 
binnen de rooms-katholieke kerk. In de 
kerk in Woerden waar ik ben gedoopt 

Inge Vianen – gemeenteraadslid in Den Haag en in die stad 
coördinator van het straatpastoraat – stond voor GroenLinks 
op de 18e plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-
verkiezingen. Ze voerde als een van de weinige kandidaat-
Kamerleden géén campagne om hoger op de lijst te komen. 
‘Ik ben erg trots op die plek en ik vind het een hele eer dat 
ik door de kandidatencommissie werd uitgenodigd voor een 
gesprek.’

en waar ik mijn eerste communie 
deed, werd de brief waarin de kerk 
excuus aanbiedt tegen het seksuele 
misbruik niet voorgelezen. Zoge-
naamd omdat het  pijnlijk zou zijn 
voor de jeugd in de kerk. Dat maakt 
mij boos. Dan vraag ik mij wel af: wil ik 
daar nog bijhoren?’
Sinds kort is ze coördinator van het 
straatpastoraat bij Stek, een organisa-
tie die opkomt voor onder andere dak- 
en thuislozen. elke vrijdag is er in het 
stadsklooster in het centrum van Den 
Haag een maaltijd voor dak- en thuis-
lozen. Inge stuurt vrijwilligers aan en 
zorgt dat alles in goede banen wordt 
geleid. Voordat de maaltijd begint, is 
er onder leiding van de straatpastor 
een dienst met gebed en wordt er een 
kaart naar iemand gestuurd. ‘Dat kan 
iedereen zijn. een tijdje terug werd er 
een kaart gestuurd naar een politie-
agent die een zelfmoord had mee-
gemaakt. Die agent was zeer geraakt 
door dit gebaar van de daklozen.’ 
Inge Vianen maakt duidelijk dat 
daklozen er in alle rangen en standen 
zijn en dat je soms aan de buitenkant 
niet eens kunt zien of iemand geen 
vaste verblijfplaats heeft. ‘We proberen 
dak- en thuislozen de rust te geven om 
over zichzelf na te denken: wie ben ik 
en wat wil ik? Ze moeten het gevoel 
krijgen dat ze een directe bijdrage kun-
nen leveren aan de samenleving.’ 

Moskeeënstop
Als GroenLinks-raadslid in Den Haag 
heeft ze veel te maken met de felle 
oppositie van de PVV, niet alleen ge-
richt tegen moslims, maar ook tegen 
Poolse werknemers. Het geeft haar 
een enorme motivatie het juist voor 
die groepen op te nemen. Zo werd 
in de gemeenteraad een motie van 
haar tegen het PVV-Polenmeldpunt 
aangenomen. Ze legt uit hoe ze haar 
werk als raadslid doet. ‘Ik zoek altijd 
de verbinding met de plaatselijke 
bevolking. Zo heb ik rond het Polen-
meldpunt contact gezocht met de 
Poolse gemeenschap. Dat werd enorm 
op prijs gesteld. In de gemeenteraad 
is spreekrecht en op die manier kregen 
de Polen een podium. Ik heb ook rab-
bijn Soetendorp gesproken over het 
PVV-voorstel voor een moskeeënstop 

in Den Haag. Hij is de gemeenteraad 
toen komen toespreken. Hetzelfde 
heb ik gedaan met de alleenstaande 
minderjarige asielzoekers. Het is mij 
gelukt dat ze niet op straat werden 
gezet. In mijn werk als raadslid wil 
ik mensen het gevoel geven dat ze 
gehoord worden en dat ze invloed heb-
ben. Dat inspireert mij.’

Goed verhaal
Ze wil als raadslid ook weten wat er in 
de stad leeft en ging daarom mee met 
de zedenpolitie. opeens stond ze mid-
denin het kamertje van een prostituee. 
‘Ik woon in de binnenstad, maar je 
weet gewoon niet goed wat er dichtbij 
jou in de buurt allemaal gebeurt. Je 
hoort dan vreselijke verhalen van 
vrouwen. over de mensenhandel en 
over de mishandeling. bij een vrouw 

was het licht uit haar oog geslagen. 
Maar er kwam ook een vrouw voorbij 
om te informeren hoe ze een kamer 
kon huren. Het meeste indruk op mij 
maakte het verhaal van een jonge 
vrouw. Zij zei dat het moeilijkste 
moment van haar leven als prostituee 
was toen ze voor het eerst het rode 
gordijn van haar kamer opentrok. Je 
krijgt dan koude rillingen over je lijf als 
je dat hoort.’
In de zomer was er weinig politiek 
nieuws, maar GroenLinks slaagde 
er wel in op een negatieve manier 
de krantenkolommen te halen. Het 
leidde tot het beeld van een verdeeld 
huis en dat zorgde voor slechte 
opiniepeilingen en uiteindelijk een 
slecht verkiezingsresultaat. Inge wil er 
eigenlijk niet te veel over zeggen. Ze 
heeft op het moment dat dit gesprek 
plaatsvindt nog hoop op een goed 
resultaat. 
‘Laten we het alsjeblieft over de 
inhoud hebben. Ik popel om met de 
campagne te beginnen en aan debat-
ten mee te doen. We hebben zo’n 
goed verhaal!’ Ze is dan ook bijzon-
der trots op de bereikte resultaten 
in het Lenteakkoord. ‘We hebben 

enorm veel binnengehaald. Het is 
toch geweldig dat wij in 48 uur meer 
groen hebben binnengehaald dan 
minister Cramer in vier jaar tijd als 
milieuminister. We zijn duidelijk de 
winnaar van de onderhandelingen.’ 
Ze hoopt op veel voorkeursstemmen, 
maar gaat gewoon door met haar 
werk in de Haagse gemeenteraad als 
GroenLinks niet voldoende zetels 
binnenhaalt. 
‘Sinds ik kandidaat ben, word ik voor 
veel bijeenkomsten gevraagd. Zo mag 
ik het wijkfeest van wijkorganisatie 
Vrederust openen. ook doe ik mee 
aan een aantal discussiebijeenkom-
sten.’ Ze hoopte op een kabinet waar-
in in ieder geval naast GroenLinks 
ook PvdA en D66 zouden meedoen, 
zo vertrouwde zij De Linker Wang 
tijdens het zomerse interview toe. 

‘De SP vind ik veel te anti-europees. 
De ChristenUnie is echt goed bezig 
op het gebied van duurzaamheid, 
maar samenwerken wordt moeilijk op 
ethische onderwerpen.’
tot slot het religieuze klimaat binnen 
GroenLinks. Ze staat voor de volle 
honderd procent achter het wets-
ontwerp van de fractie in de tweede 
kamer om een einde te maken aan 
het fenomeen van ‘weigerambtena-
ren’ door het benoemen van nieuwe 
onmogelijk te maken. Ze is wel tegen 
een verbod op het ritueel slachten. 

Groene moslims
‘Wat in de partij beter zou kunnen 
is meer over dit soort onderwerpen 
met elkaar praten. Het is nu soms erg 
polariserend. Zoek bij ritueel slachten 
contact met bijvoorbeeld de groene 
moslims. Je moet altijd in contact 
blijven met mensen.’

Jan Spijk


