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Recht voor de 
PVV-raap

V

PVV-raap
REPORTAGE
‘PVV-WIJK’ IN VENLO DOOR SJORS VAN BEEK

De PVV, tweede 
partij van 
Nederland, 
heeft ook in 
Limburg 
massaal steun: 
133.224 mensen 
stemden op 
Wilders. Die wil 
nu in zeven 
Limburgse 
gemeenten ook  
aan de lokale 
verkiezingen 
meedoen. Wat is 
de voeding voor 
de PVV?  Deze 
krant peilt de 
stemming in 
‘PVV-bolwerk’ 
Genooi, volkswijk 
in Venlo-Noord. 
Later reportages 
over andere 
partijen in andere 
gemeenten. 

V ilein speelt hij
het cliché van
de racisti-
sche PVV-
stemmer. De
23-jarige
Chris vraagt
zijn makker
demonstra-

tief of die „even op een ander bankje
wil gaan zitten want ik wil niet naast
een kleurling zitten.”
De aangesprokene Jeremi (16), Ne-
derlander van Dominicaanse af-
komst, grijnst. En tart vervolgens 
elke stereotypering. „Buitenlan-
ders verpesten het voor zichzelf”, 
zegt hij onomwonden. „Het is hun
eigen schuld als er negatief over hen
wordt gesproken. Ze komen vaak al-
leen voor een uitkering. Als ze zich 
normaal gedragen heb ik er verder 
geen problemen mee.”
Met een stuk of acht andere vrien-
den zitten en hangen ze deze warme
oktoberavond op twee bankjes voor
de Witte Kerk in volkswijk Genooi,
Venlo-Noord. In het gebouw achter
hen werd op 15 maart massaal op de
PVV gestemd: 36,1 procent van de 
kiezers (opkomst 85 procent).  Bin-
nen de gemeente Venlo haalde de 
PVV 11.762 van de 57.752 stemmen
(20,3 procent), meer dan welke an-
dere partij. In  heel Limburg kozen
133.224 mensen voor Wilders (19,5 
procent), landelijk  1.372.941. 

LuilekkerlandLuilekkerland
De vraag is: waarom? Wat is de voe-
dingsbodem van de PVV? Een week
lang onderdompelen in PVV-con-
treien en gesprekken voeren met 
tientallen willekeurige PVV-stem-
mers biedt wellicht enig inzicht. 
PVV-stemmers als Chris, voorma-
lig vuilnisman, inmiddels afge-
keurd: „Voor iedereen die wil wer-
ken heb ik respect. Maar als ze hier
komen omdat het luilekkerland is, 
dan oprotten. Niet hier komen om 
het land leeg te halen.” Hij heeft zelf
ook een uitkering, WW of bijstand, 
hij weet het niet. Maar dat is anders,
zegt Chris, want hij heeft eerst ge-
woon gewerkt. Marokkanen komen

alleen naar Nederland voor de uit-
keringen, zegt de 16-jarige Turks-
Koerdische Huseyin (*) stellig: „Ze 
maken alles kapot. Mijn vader 
kwam hier om hard te werken en dat
doet hij nog steeds. PVV-stemmers
zijn geen racisten.”
PVV-stemmers zeggen gewoon
waar het op staat, betogen de jonge-
ren – en heel veel andere wijkbewo-
ners. In rauwe, ongepolijste be-
woordingen, met taalfouten en ver-
basteringen – voor feilloos
Nederlands moet je een gedegen op-
leiding hebben en dat heeft niet ie-
dereen hier. „Niemand wordt aan-
geluisterd hier”, zegt bijvoorbeeld 
Bjorn, 36 jaar en afgekeurd fa-
brieksarbeider. „Zeker stem ik
PVV. Dat doen veel buitenlanders 
trouwens ook, maar die komen er 
niet voor uit.” Hij legt uit: „Het heeft
niks met moslims te maken. Het is
een soort tegenstem tegen Rutte,
die ziet alles door de vingers. Ze 
moeten eens naar de Nederlanders 
luisteren.” En een Turk die hier ge-
boren is, zoals Huseyin hier? „Dat is
ook een Nederlander, túúrlijk.” 
Bjorn baalt dat er „heel veel geld 
naar het buitenland gaat terwijl de 
mensen hier die het nodig hebben, 
de ouderen, maar moeten zien dat 
ze rondkomen.”
Ronaldo Albers, 23, eigenaar van 
een eigen bedrijfje: „Wilders heeft 
met sommige dingen wel gelijk, 
maar hij brengt het te hard. Ik vind 
ook dat de grenzen dicht moeten, 
betere grenscontroles, we moeten 
beter op ons eigen volk letten. En
dan bedoel ik iedereen die goed ge-
integreerd is. Niet Jan Rap en z’n 
maat maar een uitkering geven.” 
Hij laat foto’s zien op z’n telefoon. 
„Kijk, een Syriër die ik ken. Hij wil 
graag werken maar komt niet aan 
de bak, zijn Nederlands is nog te 
slecht. Hij moet met z’n gezin rond-
komen van 1400 euro, dat kán toch
niet?! Dat schrijnt me aan het hart.
Ik wil hem in dienst gaan nemen.” 
Gestemd heeft Ronaldo niet. „Want
uiteindelijk ben je toch altijd de zak.
Maar de mensen hier zijn rechtuit 
hè. Elders in Venlo zeggen ze heus 

niet dat ze PVV hebben gestemd als
er een paar Marokkanen bij staan.”
In Genooi wel. 
Zo’n klassieke arbeiderswijk. Vroe-
ger met huisjes à la Coronation
Street, tegenwoordig deels gesloopt,
opgeknapt, gerenoveerd, gesa-
neerd, geherstructureerd - of hoe
het ook maar heet. Ruimer opgezet,
met ook duurdere woningen. En 
nieuwe mensen. Véél nieuwe men-
sen. Uit andere dorpen, Tegelen, 
Velden. En andere landen. Veel Ma-
rokkanen en Turken. Syriërs. „En 
meer van die negers, ik weet niet 
waarvandaan”, zegt Jeu (72), met 
hondje wandelend langs het be-
roemde Kapelletje van Genooi. De 
voormalig metselaar doelt op So-
maliërs, blijkt later. „Maar ik heb er
geen last van. Prachtig wonen hier.
In Venlo-Zuid is het erger, met
drugsoverlast en criminaliteit.” Hij 
stemde PVV ‘voor werk en alles’.
Jeu: „Ik heb niks tegen die mensen. 
Maar de meesten werken niet. 
Hooguit één op de tien. De hele dag
maar met dat bidkransje in hun
hand draaien. Ik moest er elke dag
om 5.15 uur uit. Kijk, een Marok-
kaan die netjes werkt en dán ziek 
wordt, daar heb ik geen problemen
mee. Maar al die mensen die nog
nooit een hamer in hun hand heb-
ben gehad gaan er allemaal uit, als ik
het voor het zeggen had.” 

Aanpassen
Het blijkt al snel een rode draad in
Aanpassen
Het blijkt al snel een rode draad in
bijna alle gesprekken: het scherpe 
onderscheid in verschillende soor-
ten ‘buitenlanders’. Degenen die 
werken en ‘zich aanpassen’, versus 
degenen die ‘profiteren’, geen Ne-
derlands spreken, niet bijdragen 
aan de samenleving. In weinig sub-
tiele bewoordingen spuien de inwo-
ners over die laatste groep hun gal.
Wie ‘meedoet’ – in de ogen van Ge-
nooi – is welkom, ongeacht kleur, af-
komst of religie. Maar de ‘klaplo-
pers’ mogen ‘opdonderen’, klinkt 
het telkens weer. Bijvoorbeeld in 
een groepje oudere mannen dat da-
gelijks rond wijkgebouw de Witte

Kerk hokt. ‘Echte Genooienaren’, 
pratend in volvet Venloos dialect.
„De ouders, de gastarbeiders, díe
werkten hard. Hun kinderen zijn 
vergeten hoe het moet”, zegt de 73-
jarige voormalige trucker Sjaak (*).
Albert Driessen wijst vanuit zijn
scootmobiel naar de overkant, naar
Turkse supermarkt Onur. „De eige-
naar is een supermens. Hij doet nor-
maal tegen iedereen, hij past zich
tenminste aan.” De 79-jarige voor-
malige woonwagenbewoner stemt 
PVV ‘voor de jongere generatie’.
Gewoon té veel Turken en Marok-
kanen’, vindt Albert. ,,En nu zitten 
de buitenlanders zelfs al in de Twee-
de Kamer!”

Nöl Xhofleer, ook in scootmobiel:
„Dae blonde van ôs spreekt gewoon 
de waarheid, maar daarboven wil-
len ze dat niet horen. Hij is gewoon
te eerlijk”, aldus de 87-jarige. Afge-
keurd bouwvakker Maurice (53):
„Den Haag, dat zijn de grootste aso-
ciale kontenlikkers. Limburg telt 
niet mee.” Hij heeft niks tegen bui-
tenlanders. „Maar pas je aan! Dat 
doen wij ook als we daarheen gaan. 
Kijk dat dialect wat ze onderling
praten, wollah wollah. Als ze plat
Venloos praten dan passen ze zich 
tenminste aan.” En dan zijn ze ei-
genlijk gewoon OK, zeggen de mees-
te mannen in het groepje. Van wie
sommigen de PVV-leider trouwens 

Wilbers noemen. 
Het komt deze week in alle varian-
ten voorbij. Buitenlanders prima, 
maar wel gewoon hard werken, en 
niet onterecht profiteren van socia-
le voorzieningen. Bot, puur racisme,
overduidelijke afkeer van alle niet-
Nederlanders of niet-blanken, is 
met een lampje te zoeken in dit bol-
werk van de PVV. Islamhaat trou-
wens ook, de naam van de religie 
valt nauwelijks. En als het woord
moslims al valt, betreft het de kle-
ding. ‘Vrouwen die als pinguïns over
straat lopen’, hier opgevat als zicht-
baar signaal van niet aanpassen. 
Fred Stoter (65), afgekeurd straten-
maker, komt zelfs met complimen-

ten. „Moslims helpen elkaar ten-
minste, ze verzorgen hun ouderen 
goed en dat vind ik geweldig. Daar
kunnen we een voorbeeld aan ne-
men.” Hij koos PVV ,,omdat er toch
veel mensen zijn bijgekomen die an-
ders zijn dan wij”.
De 27-jarige nagelstyliste en PVV-
stemmer Eva (*): „Nederland moet 
ook naar de eigen mensen kijken. De
alleenstaande mannen die hier ko-
men zijn vaak geldtrekkers, nep-
vluchtelingen. Als je een echte
vluchteling bent dan kom je toch 
met je gezin?” Al scheert Wilders
wat haar betreft mensen iets te veel
over één kam. „Het volk dat zich niet
kan gedragen, stuur maar terug. 
Maar wie gewoon werkt is welkom. 
En als je echt niet kúnt werken, snap
ik dat ook.” 
PVV-stemmer Hub (*): „Nederland
is gewoon vol. Je kunt wel iedereen 
willen helpen, maar je gaat zelf naar
de klote. De hele Nederlandse cul-
tuur wordt opgeslikt. Het houdt ooit
op, er moet een stop komen.” Eens-
gezind zijn de mannen tegen dubbe-
le paspoorten. „Meteen afpakken! 
Dan ben je Turk óf Hollander, ook al
heb je een ander kleurtje.” 

Inburgeren
Het zijn niet alleen autochtonen die
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Inburgeren
Het zijn niet alleen autochtonen die
hun onvrede uiten over ‘onaange-
paste buitenlanders’. Ook menig al-
lochtoon blijkt kritisch op de ‘eigen’
bevolkingsgroep. Halil Basar (42) 
bijvoorbeeld, vrijwilliger in wijkge-
bouw de Witte Kerk. „Ikzelf ben 
nooit slecht behandeld. Maar dat
komt omdat ik sociaal ben.” Zelf
kwam hij in 1987 uit Turkije. Altijd 
gewerkt, kortgeleden afgekeurd. 
„Andere immigranten spreken na 
twintig jaar nog geen Nederlands, 
en Nederlanders hebben daar te-
recht moeite mee. Ikzelf zeg het ook
tegen Turken en Marokkanen: we 
moeten inburgeren, niet alleen on-
derling praten!”
Of neem de 27-jarige Oussama Sal-
hi. Goedlachs en vrolijk stuurt hij 

gevallen van 
drugshandel wer-
den door de politie 
aangepakt tussen 
2012 en heden, 
ofwel zo’n vijf per 
jaar. In Venlo-Cen-
trum waren in 
diezelfde periode 
220 zaken rond 
drugshandel.
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Voor deze reportage werden 
ook gesprekken gevoerd met 
professionals die werkzaam 
zijn in de wijk (rechts). 
Het hele verhaal staat op 
www.delimburger.nl.

Een autochtoon die niet werkt maar 
wel een dikke auto rijdt, wordt ook 
uitgekotst. Het heeft niks met 
kleur of afkomst te maken.

Wijkagent Femke Vincken

De gewone partijen doen niks voor 
die mensen. Ze proberen het wel 
maar het lukt niet. En dus wordt 
het Wilders.

Pastoor Tjeu Kunnen

De enigen die voorrang krijgen zijn 
statushouders. Oók in Venlo-Noord, 
maar hier minder dan in andere 
wijken.

Gé Derks, buurtcoördinator Woonwenz

Men herinnert zich de positieve 
kanten van weleer maar vergeet 
de negatieve: drugsproblemen, 
prostitutie.

Stadsdeelmanager Richard Bosman

Foto boven: de Klokken-
gieterstraat. Foto onder: 
wijkagent Frank van der 
Heijden maakt een 
praatje met een buurt-
bewoner. 
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