
Ihsan Tunc: Samen er wat van maken 
 

 

Even voorstellen: Ishan Tunc. Ik ben in Turkije geboren, maar woon 

inmiddels alweer 19 jaar in Eerbeek. Ik ben geboren in het Noorden van 

Turkije: Carsamba, niet ver van de Zwarte Zee af. Ik kom uit een gezin 

met 5 kinderen. Mijn ouders vonden studeren heel belangrijk. Ik heb de 

universitaire opleiding tot ingenieur elektrotechniek in Turkije gevolgd en 

met succes afgerond. 

Ook mijn broers en zus hebben een goede studieopleiding mogen volgen. 

Na mijn huwelijk in 1989 met Fatma Duman, die al sinds 1980 in 

Eerbeek woont, ben ik naar Nederland gekomen. Na mijn huwelijk in 

1989 ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb eerst in de Beethovenstraat 

gewoond. Vanaf oktober 2002 woon ik op het Kolenbranderserf. 
 

Vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in politiek. In 

1983 waren er na een 3 jarig militair regime weer vrije 

verkiezingen. Tijdens mijn universitaire opleiding vanaf 

1984 ben ik actief geweest in politiek, vooraal in 

studentencomités en -verenigingen. Ik heb met mijn 

vrienden en vriendinnen een vereniging opgericht “Vrije 

Universiteiten Jeugd” die een paar keer forums heeft 

georganiseerd over b.v. de vrije universiteit, jeugd en 

werkgelegenheid, Turkije en Europese Gemeenschap, 

relatie van Turkije en Azië, relatie Turkije en VS. 

Op de universiteit in Turkije mengde ik mij ook in de 

politieke discussies. Vrijheid, mensenrechten, democratie 

en eerlijk delen zijn mijn uitgangspunten. Uitgangspunten 

die ik ook terug vind bij de PvdA. Eén van de mensenrechten is de vrijheid van geloof. Maar 

iedereen moet zijn grenzen kennen. Mensen mogen niet tot welk geloof dan ook gedwongen 

worden. Ik ben tegen alle soorten van fundamentalisme. 
 

Ik hou van klassieke muziek 
 

In mijn vrije tijd luister ik graag naar klassieke muziek of lees ik 

literatuur. Een goede schoolopleiding is van groot belang. Mijn beide 

dochters van 14 en 16 jaar gaan naar de Havo. Kinderen zijn onze 

toekomst. Ouders moeten goed voor hun kinderen zorgen. Als ouders 

hun kinderen niet goed kunnen opvoeden, moet de overheid deze 

ouders een alternatieve weg bieden om de problemen op te lossen. 

Ouders moeten soms begeleid worden. 
 

Ik voel mij aangetrokken tot de PvdA, net als vele 

andere Nederlanders van Turkse afkomst. 

Ik ben voor een schone en mooie gemeente. Ik wil 

graag leefbare gebieden voor 

ouderen en moderne plekken 

voor jongeren. Gewoon een 

gezellige samenleving voor                        

iedereen.      Ihsan voelt zich thuis in de PvdA 

Dat vind ik terug in het verkiezingsprogramma van de PvdA. 

Als theoreticus heb ik iets te zeggen, als practicus heb ik wat te doen. 

Vandaar dat ik mij kandidaat stel voor de gemeenteraad en is de PvdA mijn 

partij. Ook uw partij? Samen met u wil ik er wat van maken! 

 

Ihsan Tunc Eerbeek 


