Wie denkt
Femke Halsema
wel dat zij is?

Wat vinden
anderen van
Femke
Halsema?
het nadenken over waar
mensen hun motieven vandaan halen. Dat vind ik een
frisse manier van tegen dingen aankijken, ook al wordt
die kwaliteit haar niet uit alle
hoeken van het politieke
speelveld toegedicht.’

PROFIEL — Femke Halsema vierde
eind april voor de 53ste keer haar
verjaardag, maar deed dat voor het
eerst als burgemeester van Amsterdam. Als eerste vrouw met de hoofdstedelijke ambtsketting om haar nek
schreef ze direct geschiedenis, maar
om nu te zeggen dat ze net zo geliefd
is als voorganger Eberhard van der
Laan? Daarvoor moeten nog flink
wat meters gemaakt worden.
T E K S T F R A N K WA A L S F O T O G R A F I E B S R , G E T T Y

Je kan veel van haar zeggen, maar niet
dat ze een onbekende is in de Randstad.
In 1985 verliet ze geboorteplaats Haarlem om in
Utrecht een lerarenopleiding Nederlands en
geschiedenis te volgen, maar nog voor het behalen van haar diploma stapte ze over op criminologie. Het onderzoeken van oorzaak en gevolg van
criminaliteit wisselde ze af met een bijbaantje bij
De Balie in Amsterdam, gevolgd door schrijfklussen voor de PvdA in Den Haag en de IKON in Hilversum. In 1998 nam ze uiteindelijk voor GroenLinks zitting op het Binnenhof.
Wat leverde dat op?
Halsema ontpopte zich, na het vertrek van fractievoorzitter Paul Rosenmöller in 2003, als nieuwe leider van de partij en maakte zich hard voor
een ruime mate van vrijheid voor burgers, zonder
continue inmenging van de politiek. Een gedachtegoed dat haaks stond op de socialistische fundamenten van GroenLinks en zowel applaus als verzet opleverde. Debatten voerde ze goed geformuleerd (ze won er in 2010 zelfs de Thorbeckeprijs
voor politieke welsprekendheid mee), maar emoties verbergen is niet haar sterkste punt. Een
geërgerde Halsema trekt fel van leer, zelfs als het
de Kamervoorzitter betreft. ‘Laat ik opmerken
dat ik uw toon niet accepteer,’ snauwde ze Gerdi
Verbeet ooit toe. Je kunt je afvragen of zulk tem-
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Ze is soms
heel vilein
Boris van der Ham

BORIS VAN DER HAM
ex-Kamerlid D66

Show,
don’t
tell
perament wel past bij het verbindende, niet-polariserende karakter van een burgemeesterschap.
Wat moeten we weten over Femke Halsema?
Ze geeft toe een fascinatie te hebben voor de Kardashians, geen maat te kunnen houden met
drank en eten, sporten walgelijk te vinden en
een (zeer kleine) zwarte lijst met interviewers
aan te houden. Iedereen mag bij haar aankloppen, behalve Robert Jensen (die haar beleid knettergek en totaal gef lipt noemde) en Johan Derksen (die grappen maakte over haar seksleven).
Naast burgemeester is ze ook vrouw van filmmaker Robert Oey en moeder van twee kinderen: Bruno en Suzy.
Wat vindt Femke Halsema van zichzelf?
‘Show, don’t tell. Eerst maar eens aan het werk en
laten zien dat ik het kan, de rest komt later.’
Wat vinden wij van Femke Halsema?
Een bijtertje, soms wat stekelig en een vrouw
voor wie een stevig debat voelt als een frisse teug
zuurstof.

‘Er wordt over GroenLinksers weleens gezegd dat ze
enorm politiek correct zijn,
maar daar heeft Halsema
niet zoveel last van. Ze fleurt
de ruimte juist vaak op met
haar rauwe, scherpe en
onconventionele humor en is
als politicus compleet en
breed georiënteerd. In speechen heb ik haar nooit zo
goed gevonden, maar debatteren kan ze goed en met
mooi taalgebruik. Toch kon ik
me in de Kamer ook ontzettend aan haar ergeren wanneer ze me, heel vilein, niet
met debattechnieken uit
mijn evenwicht probeerde te
halen, maar door gewoon zo
hard achter me beginnen te
praten dat ik mezelf niet eens
meer kon verstaan. Ik heb
haar daarop toegesnauwd
dat ze moest stoppen met
dat geklets en vervolgens
konden we daar dan ook wel
weer hartelijk om lachen. Ze
is toegankelijk en als burgemeester in staat om ‘van alle
partijen’ te zijn. Ze kan
behoorlijk ver meegaan in

Ze heeft niet
het charisma van Van
der Laan
Dries Roelvink

Haar kaaklijn
is belangrijk
Irene Moors

IRENE MOORS
imitator De TV
Kantine
‘Ik heb natuurlijk heel goed
naar haar kaaklijn gekeken,
omdat die een belangrijke rol
speelt in de manier waarop
ze praat. Maar zodra het
typetje erop staat, zet ik m’n
pruik af en ga ik door naar
de volgende. Ik imiteerde
Halsema in de allereerste
aflevering van dit seizoen en
inmiddels zijn we er alweer
vele verder. Lastig dus om
daar één-twee-drie weer
naar terug te gaan.

GERDI VERBEET
oud-Tweede Kamervoorzitter
‘Ik heb grote waardering voor
mijn burgemeester en ik had
ook al grote waardering voor
haar als fractievoorzitter. Ik
heb haar geïnterviewd voor
mijn boek en mijn man Wim
Meijer heeft twee jaar geleden zijn boek zelfs aan haar
aangeboden.’

DRIES ROELVINK
Amsterdamse volkszanger
‘Halsema heeft in haar eerste jaar een aantal maatregelen genomen waarmee ze
zichzelf niet populair heeft
gemaakt. Denk aan het verwijderen van de letters I
Amsterdam op het Museumplein of het verhogen van het
parkeertarief. De kritiek
onder de oer-Amsterdam-

mers is daarom dat ze de stad
naar de verdommenis helpt.
Ook ik ben niet altijd even blij
met haar, al moet ik zeggen
dat ze verbaal altijd wel heel
sterk is. Dan legt ze bijvoorbeeld uit dat meer steden in
Europa de binnenstad autovrij willen maken en doet ze
dat op zo’n manier dat ik achteraf soms ook denk: tja, zo
gek is het ook eigenlijk niet
om te wandelen of te fietsen
naar de Bijenkorf. Toch heeft
ze bij lange na niet het charisma dat Eberhard van der Laan
had. Die man hoefde maar
twee regels uit te spreken en
je hield al van hem. Zoiets zie
je maar zelden en had ook Job
Cohen niet. Halsema heeft
nog een lange weg te gaan en
zou misschien alleen de harten van de Amsterdammers
kunnen winnen door zich heel
sterk op te stellen op het
moment dat er iets in of met
de stad gebeurt.’ ✖
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