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Op een zondagavond in juli is burgemeester Eberhard 
van der Laan te zien in VPRO’s Zomergasten. Heel 
Nederland bekijkt de uitzending of ziet daags erna 
flarden op social media. De gesprekken en video’s die 
voorbijkomen, behoeven geen nadere uitleg. Het Parool 
spreekt zelfs over de befaamde uitzending van ‘verplichte 
kost voor Amsterdammers’.  

“Wat is je erfenis? Wat hoop je dat die erfenis is in
Amsterdam”, vraagt presentator Janine Abbring in
de Zomergasten-uitzending. 
“Dat het de lieve stad blijft die het is”, antwoordt
burgemeester Eberhard van der Laan. 
“Je hebt ’m ook liever gemaakt”, zegt de presentator. 
“Ik hoop het”, antwoordt hij, zichtbaar geraakt.
De emotie spat van de zinnen af en de burgemeester 

heeft moeite om zijn tranen te bedwingen. Emotie is 
sowieso de gehele uitzending een aanwezige gast. 

Bijvoorbeeld in een video die de burgemeester heeft 
uitgekozen van Abdelhak Nouri.

De talentvolle voetballer van Ajax – die in de voor-
bereiding op het voetbalseizoen in elkaar zakt en ernstige 
en blijvende hersenschade overhoudt – bezorgt de 
Zomergasten-kijker kippenvel. 

“Een onwaarschijnlijk verdriet”, zegt de burgemeester. 
“Dat iemand met zo’n mooi perspectief, zoveel pech 
heeft, en afgesneden wordt van dat perspectief.”

Maar volgens de Amsterdamse burgemeester bracht 
het tegelijk ook verbroedering tussen supporters, zelfs 
tussen die van Ajax en Feyenoord.

In een groeiende stad waar debatten over integratie, 
over wonen en de betaalbaarheid ervan gaan, is dat 
fragment om stil van te worden. We hebben de taak om 
na te denken over morgen, over de stad in 2020 en nog 

verder in 2050. Dat gaat heel vaak goed en even zo vaak 
struikelen we over belangen en over overtuigingen. We 
vragen ons daarbij af of we nu conservatief moeten han-
delen of juist offensief. Een uitzending van Zomergasten 
maakt geen einde aan die vraagstukken, maar zet ons wel 
allemaal aan het denken.     
Burgemeester Eberhard van der Laan is inmiddels – 
begin oktober – overleden. Amsterdammers lieten 
daarop direct zien dat Amsterdam en hun burgervader 
buitengewoon is. Steunbetuigingen en hartenkreten 
overspoelden de stad. Van Amsterdammers, politici, 
bekende Nederlanders en onbekende Nederlanders. 

De aantrekkingskracht van Eberhard van der Laan 
blijkt minstens zo groot als de stad zelf. En de les die we 
mogen leren, is dat die enorme aantrekkingskracht niet 
altijd om groter en grootst gaat. De stad een stukje liever 
maken … kan ook heel aantrekkelijk zijn voor al die doel-
groepen en stakeholders die wij bedienen.  

Ik ben veel dank verschuldigd aan iedereen die wij 
hebben mogen interviewen voor deze editie. Zij bewijzen 
dat je met passie, kwaliteit en daadkracht verder komt. 
Mensen maken de stad. Mede namens het gehele 
redactieteam wens ik u veel leesplezier. Alle content staat 
ook online op de nieuwe website: www.vgvisie.nl.

Laat u inspireren. De tijd is rijp.

Erwin Asselman
Uitgever VG Visie & INAmsterdam

Natuurlijk stel ik uw reactie op dit nummer bijzonder op prijs. erwin@vgvisie.nl
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