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Ik verlang naar mijn
kindertijd

door Elyas Ghafour

‘Als er geen morgen was, zou ik
mijn spaargeld plunderen en geven
aan een zwerver om ‘m even te zien
glunderen’. De eerste zin van ‘Als
er geen morgen was’ van Yes-R. De
afgelopen maanden herbeleef ik mijn
kindertijd. Op de één of andere manier
weet ik er vrij weinig meer van. Echter,
zodra ik bepaalde liedjes luister waar
ik toendertijd helemaal gek op was,
herbeleef ik mijn onbekende kindertijd.
Hoe dit kan weet ik ook niet, ik gok dat
er bepaalde herinneringen gekoppeld
zijn aan bepaalde nummers van
Yes-R en Ali B. Het zijn niet zozeer
herinneringen, meer het verlangen
naar vrijheid. Ik wil weer kind zijn,
maar dan wil ik bewust zijn van wat ik
doe: waarom weet ik niet meer zoveel
van mijn kindertijd? Zorgeloze dagen
waarop het ergste dat kan gebeuren
‘niet buitenspelen met je vriendjes
en vriendinnetjes’ zal zijn. Geen
huiswerk, geen verplichtingen, geen
studiekeuzes, geen toekomstbepalende
bewuste keuzes en gewoon lekker kind
zijn. Ik mis het.
De allerlaatste avond artikelen
schrijven sluit ik af met de muziek
die mij weer herinneringen geeft van
vroeger. Ben ik nu emotioneel omdat
ik mijn kindertijd mis of ga ik de
allerlaatste keer MEP missen? ‘Ik ben
niet meer van jou, je bent niet meer
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van mij, je houdt je
nu wel groot maar gaat
kapot van de pijn’, dat
is hoe ik nu eindig in
conferentieruimte 9A.
Ik houd mezelf nu wel
groot, maar ik ga toch
echt kapot van de pijn.

Volgorde Resoluties
1. Commissie
Ontwikkelingssamenwerking
2. Commissie Cultuur en Onderwijs
3. Commissie Economische en
Monetaire Zaken
4. Commissie Industrie, Onderzoek
en Energie
5. Commissie Buitenlandse Zaken Mensenrechten
6. Commissie Internationale Handel
7. Commissie Buitenlandse Zaken Veiligheid en Defensie

Programma
07.00
Ontbijtbuffet en uitchecken
07.45
Vertrek richting Maastricht
09.00 - 17.00
Plenaire Vergadering
12.45 - 13.45
Lunchpauze
17.00
Officiële Sluiting Limburgse MEPConferentie 2016
Aansluitend vindt er een borrel
plaats voor alle aanwezigen en
genodigden.

Survivaltips voor de Plenaire Vergadering
1. Praat rustig door de microfoon
en zorg ervoor dat je verstaanbaar
bent.

4. Vergeet niet het bovenste knoopje
van je jasje dicht te knopen als je
opstaat om te spreken.

2. Wees niet te zenuwachtig,
plezier staat voorop.

5. Vergeet niet je microfoon uit te
zetten nadat je hebt gesproken.

3. Denk goed na over wat je zegt,
je zult niet vaak de beurt krijgen
dus maak er goed gebruik van.

6. Vergeet niet te spreken via de
voorzitter.
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VVD’er door een spotje
Door Elyas Ghafour

Na de Officiële Opening van de
Limburgse MEP Conferentie 2016
hebben we de eer gehad om de sprekers
te interviewen. Ditmaal Erik Koppe,
inmiddels 55 jaar oud, getrouwd,
geboren in Nigeria (Lagos), heeft 3
kinderen en is al 27 jaar non-stop actief
in de politiek en het bedrijfsleven. In
de politiek is dhr. Koppe een trouwe
VVD’er en in het bedrijfsleven een
ICT-expert. Daarnaast gaf hij ook aan
dat hij niet bang is om zijn mening
te uiten, ook al zit hij bij de VVD.

Hoe bent u vanuit Nigeria in de
Nederlandse
politiek
belandt
‘Om te beginnen, mijn vader heeft
vroeger veel rondgezworven. Mijn
broertje is namelijk in Venezuela
geboren. Maar los daarvan zag ik in
1981 een spotje over Hans Wiegel en
ik wist meteen dat de VVD mijn partij
was en dat is ook nooit meer veranderd.
Er zijn veel politici die hele verhalen
aan elkaar praten maar eigenlijk
helemaal niets zeggen. Hans Wiegel
was daarin juist heel verfrissend en zei
altijd wel goede dingen. Ik heb hem
meerdere malen in het echt ontmoet
en dan is hij nog indrukwekkender
dan op televisie. Als Wiegel een
zaal binnen komt, dan voel je dat er
niet zomaar iemand binnenkomt.’

Kunt u de link tussen 27 jaar
in de politiek en 27 jaar in
het
bedrijfsleven
uitleggen?
‘Jazeker! In de politiek heb je een
aantal takken: het politieke spel (dat
gaat om het winnen), het proces (hoe
kan ik een proces zodanig sturen zodat
er een bepaald resultaat uitkomt) en
het inhoudelijk gedeelte. Heel veel
elementen uit het bedrijfsleven kan
ik ook mooi toepassen in de politiek.
Er bestaan immers verschillende
soorten
wethouders:
politieke
leiders, proces managers en gewone
managers. Deze rollen kom je ook
tegen in het bedrijfsleven.

Als u één ding in de Nederlandse
politiek kon veranderen op het
gebied van ICT, wat zou dat dan zijn?
‘Dat zou heel simpel zijn voor mij:
ik ben liberaal en wil mensen zoveel
mogelijk vrijheid gunnen, maar ik
vind veiligheid de kerntaak van de
overheid. Dat doen we goed op het
gebied van wegen, stations en in de
lucht, maar wat er mist in Nederland is
een veilige digitale snelweg. Waar ik
voor pleit is dat niet iedereen meer een
virus scanner hoeft te hebben maar dat
alle virussen die bijvoorbeeld via mail
worden verzonden vanuit de gateway
al gescand worden op virussen. Zo
hoeven mensen niet iedere maand te
betalen voor virus scanners en is de
digitale snelweg een stuk veiliger.’

Nog lang niet genoeg van MEP? Word lid van het
Alumni-netwerk!!

Lobbyen, een serieuze
zaak.
Vanavond was het dan zover. Alle
tips en tricks die jullie vanmorgen
hebben meegekregen, moesten nu in
de praktijk worden gebracht. Na alle
delegatievergaderingen
vertrokken
jullie naar het centrum van Kerkrade
om na een heerlijk buffet te gaan
lobbyen in de Raadzaal van Kerkrade.
Nu was het aan jullie. Kijkend door de
zaal zochten jullie naar een geschikt
doelwit om diegene te overtuigen
van jullie resolutie, niks werd aan het
toeval overgelaten. Een rustige plek
om je gevoel beter over te brengen
of toch liever een fellere discussie in
een wat drukkere ruimte: het kwam
allemaal voorbij. Nadenkend over een
amendement, een informatieve vraag of
toch een eventuele wijziging voerden
de spanning op. Het geroezemoes
werd langzaamaan harder en harder.
Er gebeurde van alles. De commissie
INDE discussieerde over wel of geen
amendement. Verschillende leden van
EMZA legden vooral nog even goed
uit wat ze bedoelden. BZVD werd
gewaarschuwd, onder andere door een
gedelegeerde van Denemarken “Je moet
toch wel voorzichtig zijn, Rusland speelt
een belangrijke rol.” Een commissielid
van OWSW gooide ook nog wat van
zijn mannelijke charmes in de strijd.
Terwijl het einde van de lobbysessie
naderde, waren vele discussies nog niet
afgelopen. De kelderbar werd die avond
daarom zeker ook nog druk bezocht
om de laatste puntjes op de i te zetten.

