
   Je bent sinds kort pas Hagenaar. 
Waarom ben je hierheen verhuisd?

Ik ben geboren in Rotterdam, maar ben na 
2 jaar verhuisd naar Naaldwijk. Daar heb ik 
gewoond totdat ik dit jaar ben begonnen 
met een opleiding op de Haagse Hoge-
school. Nu woon ik in een gezellig studen-
tenhuis met 8 mensen.

   Wat deed je hiervoor?
In mijn jeugd groeide ik op in het Westland, 
een gemeente vol met kassen naast Den 
Haag. In Delft ging ik naar een speciale 
middelbare school omdat ik last heb van 
concentratieproblemen. Met die problemen 
gaat het steeds beter nu ik eindelijk iets 
heb gevonden wat mij echt motiveert. Na 
de middelbare ging ik naar het Grafisch 
Lyceum waar ik het ontzettend naar mijn 
zin had, maar waar ik al wel snel merkte dat 
een baan in de mediatechnologie niets voor 
mij is. Ik had daar het gevoel dat ik méér 
kon bijdragen aan de samenleving dan dat 
ik deed met die opleiding. Toen ik die oplei-
ding had afgerond heb ik twee jaar gewerkt, 
onder andere in de horeca in Oostenrijk en 
daar ben ik goed gaan nadenken: wie ben ik 
en wat wil ik? Nu heb ik eindelijk het gevoel 
dat ik echt mijzelf kan zijn op de plek waar ik 
woon, in de klas waarin ik zit en bij de club 
waar ik hoor.

   Hoe ben je bij ROOD terecht geko-
men?

Ik zag dat ROOD zich bezighield met het 
redden van de Haagse Skatecultuur. Zelf 
skate ik ook, dus dat sprak mij meteen aan. 
Nu is alles online maar ik heb er zin in om 

iedereen in het echt te zien in plaats vanach-
ter het scherm.

   Tijdens jouw eerste bijeenkomst 
van ROOD bespraken we het con-
ceptprogramma. Wat was je eerste 
indruk?

Het voelde meteen goed en het was super 
interessant. Ik kwam erachter dat de 
mensen bij de SP wél dezelfde denkwijze 
hebben maar toch ook veel van mening 
verschillen. Niet alleen in wat ze vinden, 
maar ook waar ze vandaan komen, hoe ze 
in het leven staan en hoe ze over bepaalde 
problemen nadenken.

   Hoe ziet jouw ideale samenleving 
eruit?

Een leven waarin zo min mogelijk mensen 
problemen ervaren en waar mensen hun le-
ven kunnen inrichten zoals ze zelf dat willen. 
Een samenleving waar geen geldproblemen 
zijn, waarin iedereen welkom is. Maar waar 
ook de mensen het belangrijkste zijn, niet de 
multinationals. Met die insteek kunnen we 
volgens mij de belangrijke verkiezingen van 
volgend jaar winnen, daar kijk ik naar uit!

   Waar liggen de kansen voor de SP 
volgens jou?

Onze partij heeft oplossingen voor de pro-
blemen die nu aan de oppervlakte komen 
door de coronacrisis. Het is nu tijd om onze 
antwoorden op de grote vraagstukken in 
onze samenleving breed te verspreiden, wij 
willen gaan voor verandering. Echte veran-
dering waarin het systeem op schop gaat.

Bram (22) nam in zijn twee 
tussenjaren de tijd om zichzelf 
beter te leren kennen. Na zijn 
studie mediatechnologie op het 
Grafisch Lyceum in Rotterdam 
voelde hij dat hij meer kan en 
meer wil doen met zijn creativiteit. 
Nu studeert hij European Studies 
terwijl hij actief is geworden bij 
ROOD Den Haag met maar één 
doel: de wereld een stukje mooier 
maken. 
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