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FilosooF Hans acHterHuis: ‘er wordt alleen gekeken naar wat goed is voor de markt’

kredietbeoordelaars
verdienen zij zelF wel de aaa-status?

HeeFt de euro zijn langste tijd geHad?



Henk kamp grootste aso van 2011!

ben jij een jonge sp’er, maar geen rood-lid? sluit je nu gratis aan en 
steun de meest actieve politieke jongerenorganisatie van nederland!

Ruim 1500 van de 4000 jongeren die hun stem uitbrachten bij de  
Aso van het Jaar-verkiezing vonden dat deze twijfelachtige eer ten 
deel moest vallen aan Henk Kamp. De minister van sociale zaken die 
de sociale werkplaats ontmantelt en mensen die graag willen werken 
in de armoede stort, maakt zich hiermee niet populair bij jongeren. 
ROOD ging samen met Janko Hegi, een van de vele jongeren die 
door Kamp getroffen wordt, bij de minister langs om hem een grote 
gouden eikel aan te bieden. Bekijk het filmpje op de ROOD-website 
en zie waarom Kamp met recht de aso van het jaar is!

  rood.sp.nl

Op het XVIII Congres op 2 juni worden  
9 algemeen bestuursleden, plus de voorzitter  
en algemeen secretaris in functie gekozen. 
Daartoe komt het partijbestuur in maart met een 
voordracht naar de afdelingen en de congres-
gangers. Voordat het partijbestuur met een 
voordracht komt, kunnen afdelingen kandidaten 
voordragen. Ook staat het individuele leden, 
mits gesteund door 50 andere SP-leden, vrij om 
zichzelf te kandideren. Voor functievereisten 
zie: www.spnet.nl/bestuursleden2012
Door afdelingen voorgedragen kandidaat-be-
stuursleden of leden die zichzelf kandideren, 
dienen zich schriftelijk (per brief en kort cv) bij 
de algemeen secretaris Hans van Heijningen 
(hvheijningen@sp.nl of 010-243 55 55) aan te 
melden vóór 20 februari aanstaande. SP-leden 
die volgens de juiste procedure zijn gekandi-
deerd, maar niet voorgedragen worden door het 
partijbestuur, kunnen hun kandidatuur later in 
de procedure handhaven en zich op het 
congres als tegenkandidaat presenteren. 
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Respect

Een van de belangrijkste dingen die ik vanuit 
huis meegekregen heb is respect. Ten eerste 
betekent dat voor mij dat je probeert begrip 
op te brengen voor de overtuigingen van de 
ander, ook als je het daar niet mee eens bent. 
Je hoeft niks aan je kritiek af te doen, maar je 
kan een ander wel op waarde schatten, ook 
als je het er niet mee eens bent. En ten tweede 
heeft respect voor mij te maken met één van 
de kernwaarden van onze partij: menselijke 
waardigheid. Iemand respecteren is zijn men-
selijkheid erkennen, erkennen dat hij of zij 
mens is en alleen al daarom het verdient om 
op een bepaalde manier behandeld te worden.

Respect is een van de sleutelwoorden in de 
strijd die de stakende schoonmakers momen-
teel voeren. Waarom, vraag je je misschien 
af. Is het niet belangrijker dat je gewoon je 
geld krijgt? Maar als je je werk via de achter-
deur binnen moet of alleen maar mag werken 
als de rest van het personeel naar huis is, dan 
doet dat iets met je. Dan word je in je men-
selijkheid aangetast, ga je je minderwaardig 
en ondergeschikt voelen. Jarenlang hebben 
de schoonmakers zich dan ook geschikt naar 
deze regels en hun schamele beloning. Ze wa-
ren onzichtbaar.

Maar met de stakingen van 2010 werden ze 
zichtbaar. Eerst omdat iedereen kon zien hoe 
onmisbaar het werk is, wat ze doen. En later 
omdat ze – onder meer op Utrecht Centraal 
– gewoon in de hal gingen kamperen en niet 
meer vertrokken. Ze eisten respect, zoals ze 
dat nu weer doen.

Niks geen gouden bergen, maar doodeen-
voudige zaken als doorbetaling bij ziekte, ge-
noeg tijd om je werk te doen en gewoon door 
de voordeur naar binnen mogen. Als normaal 
mens behandeld en beloond worden. Daarom 
staken de schoonmakers en daarom steun ik 
ze. Respect moet je verdienen. Maar als je het 
verdiend hebt en je krijgt het nog steeds niet? 
Dan moet je het gaan halen.

Emile Roemer, fractievoorzitter SP



actueel

Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd. Tegen de 
achtergrond van de huidige crisis roepen velen nu – 
precies tien jaar later - dat de munt zijn langste tijd heeft 
gehad. Hoe heeft het zo ver kunnen komen en waar zijn 
we nu aan toe? ‘2012 wordt hoe dan ook beslissend voor 
de euro’, zegt SP-senator Tiny Kox die destijds het verzet 
tegen de invoering van de Europese eenheidsmunt leidde.

‘ wel oF geen euro is 
 nu niet de HooFdzaak’

Amsterdam, 14 juni 1997. Dertigduizend, 
misschien wel vijfendertigduizend man 
demonstreerden tijdens de Eurotop in de 
hoofdstad. Nederland was in de eerste helft 
van dat jaar voorzitter van de EU en organi-
seerde de conferentie die feitelijk ging over 
de verdere uitwerking en uitbreiding van 
het Verdrag van Maastricht, dat monetaire 
integratie met één munt voor de hele EU 
behelsde. Talloze SP’ers demonstreerden 
mee destijds. Onder het campagne-motto 
‘Euro Nee’ - wees de partij op de onde-
mocratische en onsociale koers die de EU 
sinds ‘Maastricht’ meer en meer was gaan 

varen en waarschuwde voor de groeiende 
macht van Brussel in geval van een Europese 
eenheidsmunt, die met name voor de zwak-
kere EU-landen rampzalige gevolgen zou 
krijgen. De SP vond daarom dat de beslissing 
over de invoering van de euro voorgelegd 
moest worden aan de bevolking. Het verzet 
groeide; meer dan 50.000 handtekeningen 
werden opgehaald. Maar het gewenste refe-
rendum kwam er niet. 
‘Met het verlies van onze gulden verliezen 
we onze zeggenschap op monetair gebied 
en alles wat daarmee samenhangt’, zei toen-
malig SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen.

Januari, 2012. Vijftien jaar na de ‘Euro Nee’-
campagne en Amsterdamse demonstratie; 
tien jaar na de invoering van de euro. We 
weten hoe het sindsdien gelopen is. Waar 
het verzet destijds voor waarschuwde, is 
uitgekomen. Wat nu?

Ondanks zijn juiste inschattingen van 
vijftien jaar geleden waagt toenmalige ‘Euro 
Nee’- campagneleider en huidig SP-senator 
Tiny Kox zich niet aan voorspellingen. ‘Het 
enige wat ik met zekerheid durf te zeggen is 
dat het jaar 2012 beslissend wordt voor de 
euro’, aldus Kox. Waarmee is aangegeven dat 
het voortbestaan van de munt volgens hem 
geenszins verzekerd is. ‘Het is natuurlijk 
onzin om te denken dat de euro voor eeuwig 
zou moeten zijn. Het feit dat de munt ooit is 
ingevoerd betekent dat je ‘m ook weer kunt 
afschaffen. Realiseer je echter wel dat de 
eventuele afschaffing van de euro – evenals 
de invoering – miljarden zal kosten; enkel 
daarvoor hoef je het dus niet te doen. Wat 
er uiteindelijk met de euro gaat gebeuren 
is afhankelijk van wat de Europese politiek 
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column
Het triumviraat
Het was een unieke ‘tafel’ bij Nieuwsuur. 
Want daar zaten ze samen bij Joost Karhof 
in de studio: Wim Kok, Ruud Lubbers en 
Frits Bolkestein, de toenmalige leiders van 
PvdA, CDA en VVD. 
Het gesprek ging over de euro en de vraag: 
wat is er mis gegaan? Het was eigenlijk de 
eerste keer dat de politici van toen (toen 
dit nog de eerste vertegenwoordigers 
waren van de destijds ‘drie grote partijen’) 
op televisie ter verantwoording werden 
geroepen. Nou ja, ter verantwoording… 
dat viel wel mee. Nieuwsuur is immers een 
beschaafd programma.
In 1992 werd het Verdrag van Maastricht 
getekend. Toenmalig premier Lubbers en 
zijn minister van Financiën Kok waren 
daarbij. Zij ondertekenden namens ons 
het verdrag dat ons zou leiden naar één 
monetaire unie met één munt. Geen van 
de regeringsleiders had de bevolking iets 
gevraagd, ook ons werd niet de gelegen-
heid gegeven ons uit te spreken in een re-
ferendum. Het was de Europese elite die – 
overtuigd als zij was van de wenselijkheid 
van de superstaat Europa – onze toekomst 
toen bepaalde. Men had gemerkt dat een 
politieke unie (de Verenigde Staten van 
Europa) op dat moment een brug te ver 
was voor de burgers en menig regering. 
Daarom besloot men tot een monetaire 
unie, zodat na invoering een economische 
en politieke unie onvermijdelijk zou wor-
den. Dat was althans de veronderstelling.
En men heeft zijn zin gekregen, maar 
tegen een gigantische prijs. Letterlijk. Mil-
joenen gewone mensen in Europa moeten 
nu bloeden voor het besluit van toen. 
Miljarden euro’s smelten weg als ijsbergen 
richting het zuiden. En de federalisten 
zien hun kans schoon onverholen te 
pleiten voor verdere overdracht van macht 
aan Brussel, op weg naar een economi-
sche en politieke unie.
Geen van de drie aan tafel trok het boe-
tekleed aan. Niemand bekende schuld. 
Anderen waren schuldig. Zo gaat dat.

Jan Marijnissen

Tiny Kox vindt de vraag of de euro gered 
wordt of niet niet eens de allerbelangrijkste. 
‘Het is maar een munt, een betaalmiddel 
bij de bakker en de slager. Het feit dat we 
de euro als munt en de EU als monetaire 
unie hebben, is op zichzelf helemaal niet zo 
erg. De kardinale fout is geweest dat munt 

en unie al werden ingevoerd, terwijl van 
economische en politieke integratie in de EU 
nog nauwelijks sprake was. En dáár voelen 
de meeste mensen nou juist niets voor’, 
zegt Kox refererend aan het enige moment 
waarop de Nederlandse bevolking wél iets 
werd gevraagd over verdere Europese één-
wording: het referendum over de Europese 
Grondwet in 2005.  

De euro had volgens Kox dus pas ingevoerd 
mogen worden als slotakkoord van een 
brede Europese integratie die over voldoen-
de draagvlak zou beschikken. ‘De hamvraag 
is uiteindelijk niet of de euro gered wordt 
of niet. Waar het nu écht om gaat is de 
bescherming van de economie en de sociale 
voorzieningen. En dat is moeilijk als ze af-
hankelijk blijven van de financiële markten.’   

tekst Rob Janssen

dit jaar gaat doen. Daarbij staat één vraag 
centraal: lukt het om de euro dusdanig 
vertrouwenwekkend en veilig te maken, dat 
het voor speculanten niet langer interessant 
is om ermee handelen? Met andere woor-
den: is de politiek eindelijk bereid om de 
financiële markten aan banden te leggen?’ 

Ter illustratie een passage uit de Tribune van 
juli/augustus 2011: Met financiële producten 
als de ‘credit default swaps’ kun je specule-
ren op het failliet van de Griekse economie, 
zonder dat je daar zelf verder belangen hebt. 
Je kunt het vergelijken met het afsluiten van 
een brandverzekering op het huis van je 
buurman, die aan de drugs is, zwaar drinkt 
en rookt in bed.

Kox: ‘Belangrijke voorwaarde voor het 
voortbestaan van de euro en het herstel van 
de crisis is dat onderkend wordt waar de 
huidige crisis precies over gaat. Wel, deze 
crisis gaat niet over staatsschulden van lan-
den, maar over de ongecontroleerde macht 
van de financiële markten. Als we dat niet 
onderkennen, dan blijft de hele eurozone de 
speeltuin van de speculanten. Het is nu aan 
de politiek om aan die situatie een einde te 
maken.’

Campagneposters uit 1997

‘De bescherming van economie en  
sociale voorzieningen, dáár gaat het om’
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Het moet windkracht 9 zijn, zware regen-
val teistert de straten. Zijn schriftelijke 
routebeschrijving helpt me niet. Een man 
die ik vraag me de weg te wijzen, weet het 
ook niet. Ik waag er een telefoontje aan en 
onmiddellijk biedt hij bereidwillig aan me 
tegemoet te lopen. Even later zit ik in zijn 
mooie appartement in het voormalige aca-
demisch ziekenhuis aan een lange tafel met 
koffie voor mijn neus. We kijken uit op zo’n 
mooie, lommerrijke laan zoals Utrecht die 
meerdere heeft.

› Wat maakt een filosoof tot filosoof?
‘Ik houd me vooral bezig met sociale filoso-
fie, ethiek. En voor mij is filosofie vooral het 
zoeken naar achtergronden en verbanden. 
Hoe zit dat in elkaar? Hoe valt dit of dat te 
begrijpen? Het begint altijd met die vragen.’

› Maar zijn we dan niet allemaal een beetje 
filosoof?
‘Ja, ja, zonder meer. Het is meer een hou-
ding. Iedereen kan filosoferen.’

› Een filosoof is – vertaald uit het Grieks – 
vriend van de wijsheid?
‘Klopt.’

› Heb je je altijd filosoof genoemd?
‘Nee, ik ben van oorsprong theoloog, maar 
al heel snel naar de filosofie overgegaan. Dat 

HaNS acHterHuiS over filoSofie eN utoPie, NeoliberaliSme eN democratie

Hij is voor twee jaar benoemd tot Denker des Vaderlands. In 
zijn werk verbindt hij filosofie aan actuele onderwerpen. Al 
tientallen jaren bemoeit emeritus hoogleraar Hans Achterhuis 
zich met de publieke zaak. ‘Wie schrijft als filosoof, schrijve 
persoonlijk of schrijve niet’, is zijn lijfspreuk. Maar hoe doe je 
dat?

als de politiek zicH onderwerpt  
aan de economie, kun je de politiek 
wel opHeFFen  

gebeurde toen ik mijn proefschrift schreef 
over Camus.’

› Je schrijft aan het begin van je boek  
Met alle geweld: ‘Van de filosoof mag 
verwacht worden dat hij de gevaarlijke 
punten in het landschap waar de bliksem 
onvermijdelijk een keer zal inslaan, loka-
liseert en zo mogelijk beveiligt.’  
Waar gaat de bliksem onvermijdelijk 
inslaan?
‘Dat is niet zo heel moeilijk vast te stellen: 
de kredietcrisis. We zitten er nu middenin in 
en het zal een langdurig verschijnsel blijken 
te zijn.’

› En als je met een meer sociologische blik 
naar de moderne samenleving kijkt?
‘Wereldwijd komen er onvermijdelijk 
botsingen door grondstoffen- en energie-
tekorten. In ons land, denk ik, hoop ik, dat 
er een kentering komt in de trend van steeds 
meer individualisering. In de gedachten van 
mensen mag het ieder-voor-zich dan nog 
wel dominant lijken, toch zie ik ook overal 
mensen als groepen optrekken: in buurten, 
in verenigingen, enzovoorts. Als dat van 
boven, van onderen én ideologisch verder 
aangewakkerd zou worden, ben ik ervan 
overtuigd dat die kentering er komt. Ik heb 
het gezien op de universiteit waar ik werkte. 
Ondanks de bezuinigingen en de verslech-

teringen hielden de collega’s elkaar scherp 
om er het beste van te maken voor  
de univer siteit en de studenten.’

› Toch heb ik ook mensen in cynisme  
zien vervallen, vooral als het over de  
politiek gaat.
‘Oh ja, als het over de politiek gaat wel.’

› We gaan even een paar begrippen langs. 
Wat is hoop?
‘Ik heb niet zo veel met hoop. Dat stamt nog 
uit mijn theologietijd. Ik hoopte niet op wat 
er hoog in de lucht zou zijn, de hemel. Hoop 
in de zin van ergens naartoe werken in de 
hoop het doel te bereiken spreekt me wel 
aan. Dat is dus heel iets anders dan ver-
wachting, want dan blijf je achterover in je 
stoel hangen.’

› Kunnen we zonder?
‘Als het over maatschappelijke vragen gaat 
niet. Zoals Camus zei: ‘Individueel kan 
ik leven zonder hoop, maar denkend aan 
de strijd tegen de bezetter (de Duitsers in 
Frankrijk gedurende de Tweede Wereld-
oorlog, jm) hebben we hoop nodig.’ Om 
gezamenlijk iets te bewerkstelligen heb je 
gezamenlijke hoop nodig.’

› Wat is een ideaal?
‘Dat zijn niet al te ver uitgewerkte ideeën 
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‘Alan Greenspan was een gelovige die de 
feiten niet toeliet’

over hoe het anders zou kunnen. Bijvoor-
beeld: het ideaal van gelijkheid.’

›  Menselijke waardigheid?
‘Ja.’

› Als ik je goed heb begrepen is je waar-
schuwing: Pas op met al te gedetailleerde 
concretiseringen van die idealen voor de 
middellange termijn. Pas op met utopieën.
‘Klopt. Ik ben over ‘de utopie’ gaan schrij-
ven – ergens in de jaren negentig – omdat 
ik dacht: wat is er toch in de jaren zestig 
misgegaan? Ik vermoedde dat het iets met 
utopisch denken te maken had. Toen ben 
ik utopieën door de eeuwen heen gaan on-
derzoeken, te beginnen bij Thomas More. Ik 
kwam er al snel achter dat je bij sommigen 
een gevoelige snaar raakt wanneer je wijst 
op de nadelen van een utopie.’

›  Wij hebben ons beiden in de jaren 
 zeventig ook schuldig gemaakt aan 
utopisch denken toen we te lang positief 
waren over de gang van zaken in China.
‘Lange tijd hebben velen – wij dus ook – 
gedacht een utopie buiten ons land nodig 
te hebben. En dat heeft het zicht op de 
werkelijkheid vertroebeld. Gelukkig hebben 
de meesten halverwege de jaren zeventig die 
fout ingezien. Al waren er ook mensen die 
boos werden als je kritische opmerkingen 
maakte over die gerealiseerde utopieën. 
Want, je weet wel: Er moest toch ergens een 
voorbeeld zijn. Albanië, China, Cuba, maakt 
niet uit, als er maar ergens iets is om in te 
geloven.’

›  Maar hebben we nu wel of niet een 
 utopie nodig?
‘Inderdaad, ik ben daar dubbel over. Want 
ik kan mij niet voorstellen dat arbeiders in 
de negentiende eeuw zoveel strijd hadden 
kunnen leveren – met zoveel offers – als 
ze geen utopie hadden gehad. Pas toen de 
utopie werkelijkheid werd zag men wat de 
gevaarlijke kanten ervan waren. Anderzijds 
kon de arbeidersbeweging in die tijd dus niet 
bestaan zonder een utopie. Marx’ ideeën 
moesten een bepaalde uitwerking krijgen 
om echt wervend te kunnen zijn.’

›  Maar is het niet de armoede van deze tijd 
dat er geen wenkend perspectief meer lijkt 
te zijn.
‘Ik geef er de voorkeur aan te spreken in 
termen van idealen wanneer ik het heb over 
een wenkend perspectief. Als Martin  Luther 
King het heeft over ‘I have a dream’, dan is 
dat een wenkend perspectief, maar geen 
utopie. Hij spreekt in die beroemde speech 
over algemene idealen en blijft weg van een 

concrete invulling. Hij formuleert de idealen 
waaraan de politicus in het hier en nu zijn 
beslissingen kan toetsen.’

› Utopieën worden vaak in verband  
gebracht met links, maar de gedachte 
achter het  neoliberalisme is toch eigenlijk 
ook een utopie. Greenspan, de baas van 
de Amerikaanse centrale bank, zei dat hij 
‘geschokt’ was over de uitkomst van dat 
waar hij tientallen jaren fel pleitbezorger 
van was geweest.
‘Voor al die mannen als Greenspan is Ayn 
Rand de inspiratiebron. Deze dame be-
schrijft in haar roman Atlas Shrugged de 
neoliberale utopie, het superkapitalisme. 
Het boek is richtinggevend voor de stroming 
van rechtse idealisten, de Chicago School. 
Het zijn deze mensen die na de coup van 
 Pinochet in Chili hem hielpen een neolibe-
raal systeem op te zetten in dat land.’
› Hoe kwam het dat je de neoliberale  

utopie pas laat als zodanig herkende?
‘Ik zag te weinig van wat er gebeurde. Deels 
omdat ik een afkeer heb van defensief ver-
zet, en deels vanwege de gedachte: als zoveel 
economen zeggen dat het goed is dan zal dat 
ook wel zo zijn. Wat natuurlijk onzin is.’

›  Toch een rare bekentenis van een 
filosoof.
‘Klopt, in theorie, maar de praktijk is toch 
vaak anders.’

› Wanneer was het moment dat je inzag dat 
de neoliberale ideologie faalde?
‘Dat was toen Greenspan van zijn geloof 
viel. Ik had toen net ook zijn autobiografie 
gelezen. In dat boek las ik hoe hij enerzijds 
wel allerlei dingen constateert die misgaan, 
maar anderzijds blijft bij bezweren: blijf ge-
loven in de vrije markt. Elk overheidsingrij-
pen maakt de zaak alleen maar erger. Hij 
was een gelovige die de feiten niet toeliet. 
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‘Vroeger had je een brede linkse consensus,  
nu is er sprake van een rechtse hegemonie’

Het is precies zoals met Hayek die terug-
kwam uit Chili en Sartre die terugkwam uit 
Moskou: ‘Ik heb nog nooit zulke gelukkige 
mensen gezien.’ Het neoliberalisme is zo ge-
leidelijk ingevoerd, dat je blind bent voor de 
samenhang en de gevolgen. Let wel: we had-
den hier ook niet een Reagan of Thatcher.’

›  Nou, ook hier werd het neoliberalisme in 
de jaren tachtig geïntroduceerd. De jaren 
tachtig waarin we begonnen te spreken 
over de BV Nederland. En vanaf 1994 brak 
de paarse periode aan.
‘Zeker. Maar het is zo lastig om een links 
geluid te laten horen terwijl het maatschap-
pelijk vertoog gewoon rechts en neoliberaal 
is. Vroeger had je een brede linkse consen-
sus waaraan ook door rechtse mensen werd 
meegedaan. Nu is er sprake van een rechtse 
hegemonie.’

›  Wat zegt het dat de hedendaagse mens 
vóór alles steeds moet informeren naar 
de gemoedstoestand van de financiële 
markten?
‘Nou ja, dat zegt dat wij de economie alles 
hebben laten overheersen.’

›  Minister De Jager zegt in Buitenhof: ‘Ja, 
dat willen de financiële markten.’
‘Vreselijk. Dit is toch gewoon Marx. We 
leven niet voor niks in een systeem dat we 
kapitalisme noemen. Het kapitaal is dan ook 
de bovenliggende partij.’

› Maar we leven in de 21ste eeuw. Dit is toch 
van de zotte. Wat is het telefoonnummer 
van die financiële markten?
‘Het kapitaal, de financiële markten heb-
ben de macht. En als ondernemer moet je 
daar naar luisteren. Dat is het systeem. Die 
markten zijn nodig. De vraag is hoe krijg 
je ze in de greep. Dat probeert die club van 

Wijffels (sustainable finance lab, jm) nu uit 
te zoeken. Van de andere kant, we weten 
al wel wat er moet gebeuren. Daar zijn veel 
voorstellen voor gedaan. Maar het gebeurt 
niet.’

› Je schreef eerder: ‘De politiek is de  
afgelopen twintig jaar de dienstmaagd  
van de economie geweest.’
‘Toen de euro werd ingevoerd gebeurde dat 
uit economisch oogpunt. Het gevolg is dat 
er geen politieke besluiten meer worden 
genomen. Er wordt alleen nog maar gekeken 
naar wat er goed is voor de markt.’

› Wat is de politiek meer dan de economie 
alleen?
‘De politiek gaat uit van bepaalde idealen, 
ideeën en opvattingen over de samenleving. 
De politiek neemt beslissingen over hoe we 
samenleven ondanks dat we allemaal van 
elkaar verschillende individuen zijn. Als de 
politiek zich onderwerpt aan de economie, 
kun je de politiek wel opheffen.’

› Vind je dat idealen in de Nederlandse  
politiek expliciet genoeg verwoord 
worden?
‘Nee. Veel minder dan bijvoorbeeld in 
Vlaanderen en hier veertig jaar geleden.’

› Wat zegt dat?
‘Hier heerst nu enkel het pragmatisme waar-
door partijen en politici niet meer van elkaar 
te onderscheiden zijn en de wil van de markt 
wet is geworden. Politiek bedrijven gebeurt 
nog slechts op de vierkante millimeter.’

› Hoe komt het dat het Rijnlandse model 
– met duidelijke voordelen én successen – 
het toch heeft afgelegd tegen het Angel-
saksische model?
‘Hoewel wij helemaal geen utopisch volkje 
zijn, zijn wij toch in de utopie van de grote 
broer aan de andere kant van de oceaan 
gaan geloven. Heel typerend is de verta-
ling van de titel van de autobiografie van 
Alan Greenspan Adventures in a new world. 
Hier prijkt op de kaft: Leven in dienst van 
de economie. Dat is heel braaf, maar doet 
totaal geen recht aan het utopische geloof 
van Greenspan. Ik denk dat we gewoon mee 
hebben willen doen aan die utopie. Komt bij 
dat we hier eind jaren zeventig natuurlijk 
ook wel problemen kenden. We dachten die 
te kunnen oplossen door het overnemen 
van die new world.’

› Heeft het ook met gemakzucht te maken, 
intellectueel en sociaal?
‘Er was natuurlijk ook veel bereikt. Daarom 
dacht men dat ieder-voor-zich moet kun-
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Hans Achterhuis is geboren in 1942. Na zijn 
theologiestudie besluit hij over te stappen naar 
filosofie. Na verbonden te zijn geweest aan de 
universiteiten van Amsterdam en Wageningen 
was hij vanaf 1990 tot 2007 als hoogleraar 
filosofie werkzaam op de universiteit Twente.
In 2011 benoemt het Filosofie Magazine hem 
tot ‘Denker des Vaderlands’ en duikt hij overal 
op om actuele gebeurtenissen te duiden door 
ze in historisch perspectief te zetten en er 
context aan te geven. Achterhuis heeft veel  
publicaties op zijn naam staan die de tongen 
hebben losgemaakt. In chronologische volg-
orde: Filosofen van de derde wereld, De markt 
van welzijn en geluk, Het rijk van de schaarste, 
Natuur tussen mythe en techniek, De erfenis 
van de utopie, Politiek van goede bedoelingen, 
Met alle geweld, en in 2010 De utopie van 
de vrije markt. Achterhuis ontving in 2003 de 
Pierre Bayle Prijs en in 2009 de Socrates  
Wisselbeker voor het boek Met alle geweld.

nen. Misschien is het ook wel de teleurstel-
ling geweest over wat de jaren zestig en 
zeventig hebben voortgebracht. Maar het 
blijft, ook terugkijkend, moeilijk te verkla-
ren. Veel is ons gewoon door de vingers 
geglipt.’

› Wat zien we nu – heden ten dage – over 
het hoofd?
‘Ik vind het goed hoe jullie bij de SP terug-
kijken op dit soort zaken en je steeds blijven 
afvragen hoe zit het in elkaar, hoe heeft het 
zover kunnen komen, en wat valt ervan te 
leren? Anderen zeggen te snel: Laten we 
niet meer naar het verleden kijken, want we 
moeten nu zaken oplossen voor de toe-
komst. Maar we kunnen heden en toekomst 
niet begrijpen wanneer we ons niet met het 
verleden willen bezighouden.’

› Wat is er nu gaande waarvan we over 
twintig jaar zullen zeggen: Hadden we het 
toen maar geweten?
‘Ik denk dat we nu de aard en duur van deze 
crisis onderschatten. Ik denk dat het nog 
zeker een decennium zal gaan duren. Steeds 
weer zeggen de regeringsleiders: Nu is het 
opgelost. Maar we zien elke keer weer dat 

het niet is opgelost. Het tweede dat onder-
schat wordt is de duurzaamheidscrisis die 
eraan komt, en die het gelijk van de Club van 
Rome laat zien. Ik doel op het grondstoffen-
tekort, en de energie- en klimaatproblemen. 
Dat komt allemaal bij elkaar. Zeker nu ook 
steeds meer Derde Wereldlanden als China, 
India en Brazilië de weg omhoog gevonden 
hebben. Want waarom zouden de mensen 
daar niet mogen bezitten en consumeren 
wat wij allemaal al lang hebben? Maar het 
zal funest uitpakken voor de aarde. Het kan 
niet. En ik zou bij god niet weten hoe we 
eruit moeten komen.’

› Denk je niet dat dit soort problemen 
slechts kunnen worden opgelost als eerst 
gezorgd wordt voor meer mondiale gelijk-
heid als het om welvaart gaat?
‘Dat is de grote vraag: Hoe stellen we dat 
politiek aan de orde? We zitten allemaal vast 
in de gedachte van steeds harder vooruit 
rennen. Stoppen met groeien is vreselijk, 
maar we zullen wel moeten. Het klinkt heel 
moralistisch, maar als we elkaar blijven op-
jagen dan zal eens de wal het schip keren.’

› Hoe verklaar je dat ondanks de misluk-
king van de neoliberale doctrine het 
merendeel van de regeringen in Europa 
bestaat uit conservatieven die nog steeds 
de verwerkelijking van die utopie nastre-
ven?
‘Ik verwijt dat links. Er wordt te weinig in 
scherpe bewoordingen gezegd wat er aan de 
hand is. Waarom laat Job Cohen zich door 
Mark Rutte vertellen dat hij het niet moet 
hebben over de oorzaken van de crisis maar 
over de oplossing ervan?’

› Je pleit voor meer politieke moed?
‘Zonder meer. En het is ook zo dat mensen 
van rechts geloven dat ze de financiën op 
orde zullen brengen. Hun verhaal klinkt 
vertrouwd. Hetzelfde heb je gezien tijdens 
de crisis tussen de twee wereldoorlogen.’

› Maar hoe kan het dan dat we in de decen-
nia direct na de Tweede Wereldoorlog een 
soort sociaal-democratische consensus 
hadden, en dat nu de PvdA bijvoorbeeld al 
vijfentwintig jaar in haar schulp zit?
‘Voor mijn gevoel komt dat door onzeker-
heid over die economische kwesties. Bijna 
alle economen, ook die van de PvdA, zijn 
ook gaan geloven in die neoliberale recep-
tuur. Maar ook door gebrek aan moed, zeker. 
Een politicus moet naar de mensen luiste-
ren, natuurlijk, maar moet ook aangeven 
hoe het verder moet en waarom, ook als dat 
tegen de tijdgeest ingaat. Dat gebeurt veel te 
weinig.’

› Ik citeer uit je boek Politiek van goede 
bedoelingen: ‘Wie de slachtoffers centraal 
stelt zonder naar de politieke context te 
kijken, kan wel eens meer slachtoffers 
maken dan helpen.’ De Moralpolitik die 
het wint van de Realpolitik. Hoe vaak komt 
dit voor?
‘Waanzinnig vaak, helaas. Neem Uruzgan. Ik 
heb daar met Dick Berlijn (generaal buiten 
dienst, jm) over gediscussieerd. Die was 
razend. Terwijl ik alle respect heb voor zijn 
soldaten; daar kom ik helemaal niet aan. 
Maar ik heb wel kritiek op de doeleinden. 
Zijn stelling was: Ik kan mijn kinderen niet 
recht in de ogen kijken als we niets doen in 
Afghanistan. Hij zei dat toen al duidelijk was 
dat we daar niet langer dan vier jaar zouden 
blijven. Ja, hallo. Het is verschrikkelijk. Het 
land is mede door onze militaire bemoeienis 
totaal onleefbaar geworden.’

› Aad van den Heuvel is voor Brandpunt  
teruggeweest naar Biafra waar hij in de 
jaren zestig reportages maakte over de 
burgeroorlog en de ellende als gevolg 
daarvan voor de mensen. Hij schetst het 
volgende dilemma: We zien ellende, we 
trekken onze portemonnaie en moeten 
naderhand vaststellen dat die medemen-
selijkheid uiteindelijk heeft geleid tot een 
verlenging van de oorlog met één jaar. 
‘Het is zo verschrikkelijk moeilijk. Je wilt 
wat doen. Dat is dan ook altijd de kreet, je 
zag dat ook bij de oorlog in Joegoslavië: We 
moeten wat doen! Ik ben absoluut geen 
cynicus, integendeel, ik voel me juist heel 
erg betrokken, maar je mag in zo’n situ-
atie blijkbaar nooit de vraag stellen: Is het 
wel  effectief wat we doen? Kijk nou naar 
dat   recent verschenen rapport van Artsen 
zonder Grenzen waarin ze zelf toegeven dat 
ze vaak zijn uitgerukt zonder dat ze nodig 
waren. Maar er was ergens een ramp en de 
reflex was: erop af!’

› Diegenen die links verwijten nog te 
geloven in de maakbaarheid van de 
samen leving, geloven zelf niet zelden 
in de maakbaarheid van de democratie, 
bijvoorbeeld in Irak en Afghanistan.
‘Het belangrijkste kenmerk van utopisch 
denken is de maakbaarheidsgedachte. Dit is 
de blauwdruk en zo gaan we het doen.’

› Dat moet ook de leidende idee geweest 
zijn bij de regeringsleiders die in 1992 het 
Verdrag van Maastricht ondertekenden. 
We gaan Europa ‘maken’ met de euro als 
hefboom.
‘Er is helemaal niet geprobeerd om de Euro-
pese gedachte bij de kiezers te laten landen. 
Het is altijd een project gebleven van de 
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‘We kunnen heden en toekomst niet  
begrijpen wanneer we ons niet met  
verleden willen bezighouden.’

elite. Mensen voelden en voelen zich niet 
verbonden met Europa. Komt bij: het is een 
neoliberaal marktproject. Daarom was ik bij 
het referendum in 2005 ook tegen de Euro-
pese Grondwet. Toch ben ik ook ambivalent 
over de natiestaat. Het is een betrekkelijk 
nieuwe uitvinding die een aantal keren tot 
grote rampen heeft geleid. Anderzijds voel 
ik me wel degelijk Nederlander.’

› Voormalig premier van België, Guy 
 Verhofstadt zegt dat we een keus heb-
ben. Of vergaande Europese integratie, of 
nieuw nationalisme, en we weten waar dat 
toe geleid heeft. Is dat een reële keus?
‘Mijn vrouw en ik hebben een paar jaar in 
Straatsburg gewoond, en daar hebben we 
kunnen vaststellen hoe er door Duitsers en 
Fransen over en weer over elkaar gedacht en 
gesproken wordt.’

› Maar daar in de Elzas ligt ook wel een 
bijzonder stukje geschiedenis.
‘Zeker. Maar kijk dan naar hoe er aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog op 
scholen over elkaar gesproken werd.’

› Allemaal waar. Maar dat is toch iets 
anders dan te stellen dat de natiestaat nog 
steeds de drager is van de democratie, de 
sociale zekerheid en de rechtszekerheid, 
en daarom nog niet afgeschreven moet 
worden.
‘Maar anderzijds. Wie had gedacht dat het in 
Joegoslavië zo uit de hand kon lopen? Toch 
gebeurde het. Ik zeg niet dat dit onze toe-
komst in Europa is, maar ik zie wel allerlei 
spanningen opkomen.’

› Maar zijn die spanningen niet juist te 
wijten aan mensen als Verhofstadt die de 
Europese integratie geforceerd snel willen 
doorvoeren zónder dat ze draagvlak heb-
ben onder de bevolking?
‘Dat klopt. Maar daar geldt mijn verwijt aan 
de politiek dat men te weinig gedaan heeft 
om het draagvlak onder de bevolking te 
vergroten. Al beweer ik ook niet dat ik zeker 
weet dat dat dan gelukt zou zijn. Ik ben pas 
in Griekenland geweest, en ik weet dat het 
vreselijk is wat daar gebeurt. Hoe we nu 
verder moeten, het is mij een raadsel.’ 

› Nou ja, als je Europa nu vergelijkt met de 
situatie in 1945, dan zijn we nu toch wel 
een stuk beter af. Frankrijk en Duitsland 
zitten nu aan tafel in plaats van dat ze hun 
belangen op het slagveld verdedigen.
‘Dat is waar. Maar hoe het nu verder moet, 
ik weet het niet. Wat mij betreft had die 
euro er niet hoeven komen, en hadden we 
rustig kunnen verder bouwen aan samen-

werking in Europa. Het gaat me wel aan het 
hart want ik ben wel een Europeaan. Ik heb 
aardig wat van de wereld gezien maar hier 
voel ik me thuis.’

› Wat is in jouw ogen de toekomst van de 
democratie in Europa?
‘Het ligt er veel aan wat de mensen ervan 
maken. Maar als we het laten lopen dan 
zullen de technocraten het overnemen. 
Kijk naar wat er in Griekenland en Italië is 
gebeurd. De financiële markten kregen de 
nieuwe regeringen die ze wilden, zonder dat 
het volk er nog aan te pas kwam.’

› Een van de thema’s in je werk is de 
techniek in relatie tot de samenleving. Je 
spreekt onder andere over de menselijke 
technotoop in plaats van biotoop.
‘Ja, omdat we eigenlijk geen natuurlijke 
omgeving meer hebben. Alles om ons heen 
is ‘cultuurlijk’, zelfs de natuur is door ons 

aangelegd. We zullen ons dus altijd moet 
verhouden tot de techniek. Erover naden-
ken, wat willen we ermee. Het is niet pro-
ductief om ons tegen techniek te verzetten 
en terug te willen naar de natuur. We zijn 
met de techniek vergroeid. Hij is er en zal er 
altijd blijven en zich verder ontwikkelen.’

› Welk technologische inzicht zal onze 
wereld de komende vijfentwintig jaar het 
meest veranderen?
‘Het meest revolutionair zijn, denk ik, de 
ontwikkelingen waarbij technieken aan het 
lichaam gekoppeld worden. De nanotech-
nologie biedt ongekende mogelijkheden, 
vooral bij ziektebestrijding. Maar we gaan 
geen nieuwe mens maken. Zo ver komt het 
niet, hoop ik.

tekst Jan Marijnissen
foto’s Suzanne van de Kerk
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> actie-werkHandscHoenen gaan naar sierra leone

Jan Marijnissen heeft vlak voor kerst een 
bijzondere schenking aan de Stichting 
Gered Gereedschap in Amsterdam 
gedaan. De SP-voorzitter overhandigde 
126.732 werkhandschoenen die waren 
ingezameld voor de ‘Armoede werkt 
niet’-manifestatie eerder in december. 
Werknemer George Harisson nam ze in 
ontvangst.   

Gered Gereedschap is een vrijwilligersor-
ganisatie die gereedschap en geld inzamelt 
voor ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Spullen worden in 
Nederland opgeknapt en vervolgens aan 
startende ondernemers geschonken. Met 
de werkhandschoenen wil Gered Gereed-
schap bijdragen aan de veiligheid van 
arbeiders in Sierra Leone.

De handschoenen die de SP kwam 
brengen werden met plezier in ontvangst 
genomen. Marijnissen: ‘Zo stellen we 
mensen in staat vooruit te komen, op eigen 
kracht. Ik zou wensen dat Gered Gereed-
schap zo’n succes wordt dat iedere werker 

kan beschikken over goed en veilig 
gereedschap zodat de productiviteit 

omhoog gaat en welvaart binnen ieders 
handbereik komt.’

De regering wil de 1040-urennorm 
opnieuw invoeren. ‘Het is bizar dat minister 
Van Bijsterveldt buigt voor het PVV-plan 
om de 1040-urennorm opnieuw in te 
voeren. Leerlingen zullen weer zinloze 
lessen krijgen zonder leraar. Bovendien is 
er totaal geen draagvlak, aangezien 
leerlingen, leraren, bestuurders en 
vakbonden tegen de wet zijn,’ aldus 
SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk op 

de scholierendemonstratie op 21 decem-
ber tegen herinvoering van de beruchte 
1040-urennorm. Enkele duizenden 
leerlingen protesteerden op het Museum-
plein in Amsterdam. Op 9 en 26 januari zijn 
er nieuwe acties vanuit de vakbonden 
georganiseerd om te voorkomen dat de 
Eerste Kamer nog akkoord gaat met dit, 
volgens Van Dijk, ‘broddelwerk’.

> stop de opHokplicHt 2011

George Harisson van Gered Gereedschap ontvangt de handschoenen van Jan Marijnissen.

> graaiende  
jeugdzorgbestuurders

Een derde van de bestuurders in de 
Nederlandse jeugdzorg blijkt meer te 
verdienen dan de minister-president, dat 
blijkt uit onderzoek van SP-Tweede 
Kamerlid Nine Kooiman (foto). ‘Ik vind het 
onbegrijpelijk dat bestuurders 4,4 keer 
zoveel verdienen als hulpverleners en 
bonussen ontvangen terwijl er kinderen op 
de wachtlijst staan.’ Tot ergernis van 
Kooiman zijn bovendien lang niet alle 
gegevens openbaar. ‘In de rest van de zorg 
moeten deze gegevens wel openbaar 
gemaakt worden. Nu is onduidelijk of 
bestuurders een bonus ontvangen of een 
auto van de zaak hebben. De jeugdzorg 
wordt betaald met publiek geld, dus moet 
voor iedereen inzichtelijk zijn waar dat geld 
aan uitgegeven wordt.’
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vroeg oF laat
de aFbraak van sociale 
Huisvesting

Maart 1995 – Toenmalig SP-Tweede Ka-
merlid Remi Poppe neemt het woord in de 
Tweede Kamer: ‘Mijnheer de voorzitter! Na 
een bijzondere en ook spannende verkie-
zingsavond behandelen wij vandaag een 
bijzonder wetsvoorstel. Het wetsvoorstel 
Balansverkorting geldelijke steun volkshuis-
vesting betekent namelijk in feite het einde 
van de sociale huisvesting in Nederland. 
De rijksoverheid trekt de handen af van 
de volkshuisvesting. Dat is een breuk in de 
geschiedenis van de volkshuisvesting in 
Nederland die haar weerga niet kent.(…) De 
SP is van mening dat met dit wetsvoorstel 
het Rijk, de overheid, de volkshuisvesting 
overlaat aan de grillen van de markt, waar 
begrippen als ‘sociaal’ en ‘solidariteit’ geen 
enkele rol spelen, zoals de meesten van ons 
weten. De gevolgen van het wetsvoorstel 
zullen voor de huishoudens die op een 
huurwoning zijn aangewezen, verstrekkend 
en dramatisch zijn.’

Januari 2012 – Sinds de invoering zijn 
ruim 400.000 naoorlogse sociale huur-
woningen gesloopt. Meestal werden deze 
vervangen door dure koopwoningen, over 
het algemeen uit puur bedrijfseconomische 

overwegingen. De wachttijden voor een so-
ciale huurwoning voor jonge starters is nu 
gemiddeld vijftien jaar, in sommige steden 
zelfs meer dan achttien jaar. De vorige rege-
ring is vennootschapsbelasting gaan innen 
van de woningcorporaties zonder winst-
oogmerk. Directeuren van die corporaties 
gingen al snel over op ‘marktconforme’ 
salarissen. Eenvijfde van de directeuren van 
de 450 woningcorporaties in Nederland 
verdient fors meer dan de balkenendenorm. 
Dat bleek uit een salarislijst van het minis-
terie van VROM.

Uit de lijst blijkt dat 95 directeuren flink bo-
ven de balkenendenorm zitten. De directeur 
van woningcorporatie Vestia in Rotterdam 
verdient het meest: bijna 450.000 euro. 
Daarna komt het hoofd van Woonzorg, 
eveneens in Rotterdam, en Centrada in  
Lelystad. Het salaris van de premier is 

171.000 euro per jaar. De directeur van 
Rochdale reed rond in een Maserati en 
handelde op dubieuze wijze in woningen en 
grond. Rochdale eist in februari 2011 6 mil-
joen terug van zijn inmiddels ex-directeur. 
Woonbron ging voor miljoenen het schip 
in met het schip SS Rotterdam. Bestuurders 
van woningcorporaties hebben de afgelopen 
zes jaar bijna 30 miljoen euro in eigen zak 
gestoken. De schade door onverantwoord 
gedrag van directies loopt in die periode 
bij zeven corporaties op tot meer dan 300 
miljoen.

Het nieuwste voorstel is om corporaties te 
verplichten om 75 procent van hun sociale 
huurwoningen aan de huurders te koop aan 
te bieden. Daarmee zal de sociale huursec-
tor definitief naar de knoppen gaan. Alleen 
zeer armen zullen nog een slechte huur-
woning kunnen bemachtigen. De slechtste 
sociale huurwoningen blijven over en staan 
straks alleen nog in arme wijken. Jonge 
starters zullen tot hun dertigste of langer bij 
pa en ma moeten blijven wonen.

Het is niet altijd fijn om vroeg of laat gelijk 
te krijgen. 

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.
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> ondergronds  
kernaFval

De Europese Unie heeft de lidstaten 
verplicht kernafval zelf op te slaan. In 
Nederland kan dat maar op één manier: in 
diepe, zogenoemde Boomse kleilagen. 
Onder het Gelderse Westervoort ligt ook 
zo’n kleilaag, waardoor de regering daar 
mogelijk ondergronds kernafval wil 
opslaan. Bert Brood van de lokale SP-
afdeling: ‘Kernafval moet 240.000 jaar 
opgeslagen worden voordat het veilig is, 
niemand kan voorspellen wat de bodem 
gaat doen in zo’n lange tijd. Dat risico is 
onacceptabel, toch hebben CDA, D66 en 
VVD niet ingestemd met onze motie tegen 
ondergronds kernafval in Westervoort. 
Onbegrijpelijk want in andere gemeentes in 
de Liemers steunen ze het wel. We voeren 
daarom nu actie met een petitie.’

  Kijk op de website www.wineenmegaton.nl 
of er mogelijk ook kernafval in jouw 
omgeving opgeslagen gaat worden.

> binnengeHaald

De SP haalt voortdurend grote en kleine 
successen binnen. Een paar uit de 
laatste dagen van 2011:
•	Steun	voor	ouderinitiatieven	behouden	

SP-Kamerlid Sadet Karabulut kreeg steun 
voor haar voorstel om ouderinitiatieven te 
blijven steunen; dat zijn initiatieven door 
ouders voor het mengen van scholen. 
Betrokken ouders, scholen en gemeenten 
kunnen blijven rekenen op ondersteuning 
om schooluitval en taalachterstanden aan 
te pakken.

•	5	miljoen	extra	voor	noodhulp Door drie 
aangenomen voorstellen van SP-Kamer-
lid Ewout Irrgang komt ruim 5 miljoen euro 
extra	beschikbaar	voor	noodhulp	aan	de	
vluchtelingenorganisatie UNHCR.

•	Niet	onnodig	rondrijden	met	mest	
SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde 
voor dat veehouders niet meer verplicht 
zijn mest naar mestverwerkingsinstallatie 
te brengen. Het voorstel kreeg steun; de 
veehouders mogen het nu zelf afzetten 
binnen een straal van 30 kilometer, 
bijvoorbeeld om het land van een 

buurman te bemesten. 
•	Betere	positie	veteranen De Eerste 

Kamer heeft unaniem met de initiatiefwet 
veteranen ingestemd. Deze wet - die er 
na jarenlang voorbereidend werk van 
onder andere oud-SP-Kamerlid Remi 
Poppe kwam - verbetert de positie van 
veteranen nadat ze van hun missie terug 
komen. Zo krijgen veteranen onder 
andere betere toegang tot goede zorg bij 
lichamelijke en psychische klachten.

•	Onafhankelijke	wetenschap De Tweede 
Kamer steunde de motie van SP’er 
Jasper van Dijk, waardoor universiteiten 
de ‘Verklaring van onafhankelijke 
wetenschap’ van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) moeten 
hanteren. In deze Verklaring staan regels 
omtrent onafhankelijkheid en transparan-
tie van onderzoek.

•	Geen	censuur	universiteitsbladen	Ook  
de motie van van Dijk dat universiteits-
bestuurders geen censuur mogen plegen 
op publicaties van universiteitsbladen, 
kreeg een meerderheid.
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> sp-statenlid  
wil Frisse energie-
directeur worden

De plannen voor een nieuwe kerncentrale 
in Borssele zijn uitgesteld. Peter Boerma, 
directeur van energiebedrijf Delta, maakte 
daarop bekend dat hij per 1 januari opstapt. 
Nu heeft SP-Statenlid Jeroen van Dijen 
(foto) zich opgeworpen als kandidaat voor 
de functie. ‘Zeeland heeft behoefte aan een 
Delta-directeur met visie en die ook echt 
gelooft in waar hij voor staat. Nu fris aan de 
slag en inzetten op echt schone energie 
heeft de toekomst.’

 zeeland.sp.nl

> winnaar  
spotprent 2011

Op www.sp.nl konden bezoekers in 
december stemmen op de wat hun betreft 
beste spotprent. And the winner is...  
Kees Willemen, met meer dan de helft  
van de stemmen.

> volksbos bedreigd

Het oudste protestbos van Nederland, het 
Volksbos tussen Maassluis en Vlaardingen, 
wordt bedreigd door de kabinetsplannen 
voor de Blankenburgtunnel. Oud-SP-Twee-
de Kamerlid Remi Poppe is voorzitter van 
Groeiend Verzet, de groep die het planten 
van het protestbos organiseerde. ‘Met 
achtduizend mensen hebben we negentien 
jaar geleden zestienduizend bomen 
geplant om te voorkomen dat er een 
industriële afvalstort zou komen. Inmiddels 
is het een algemeen erkend bijzonder 
natuurgebied geworden, samen met de 
rietputten, zwemplas, surfplas, en wandel- 
en	fietsroutes.	Dat	zou	allemaal	teniet	
gedaan worden als er een snelweg komt.’ 
Er komt een westelijke oeververbinding bij 
De Nieuwe Waterweg om de verkeerspro-
blemen rond Rotterdam op te lossen. 
Minister Schultz van Haegen van Infra-
structuur en Milieu koos deze maand voor 
de Blankenburgtunnel. SP-Tweede 
Kamerlid Farshad Bashir: ‘De Blanken-
burgtunnel snijdt dwars door het Groene 
Hart en zal als tolweg door prijsbewuste 
automobilisten gemeden worden. Daardoor 

verergeren de verkeersproblemen op 
termijn. Volgens ons is de Oranjetunnel 
aan de zeezijde van de Maeslantkering de 
enige reële optie. Maar de minister sloopt 
liever tegen de wil van bewoners en vele 
milieuorganisaties een enorme hoeveel-
heid natuur. Ze kiest met de portemonnee 
in plaats van met haar verstand.’ Uit protest 
tegen de plannen hebben zevenhonderd 
omwonenden al de noodklok geluid, zijn 
driehonderd actievoerders afgelopen 
maand gaan ‘berm-recreëren’ en ‘hebben 
ruim 34.000 mensen de petitie tegen deze 
plannen getekend. Poppe: ‘Met de 
Blankenburgtunnel gaan we terug naar de 
jaren zestig, want als je hier straks nog 
gaat recreëren zit je automatisch in de 
berm van de snelweg. Gelukkig is de 
minister nog niet klaar met het plan. Het 
moet door de Tweede Kamer bevestigd 
worden en die heeft heel veel kritische 
vragen gesteld.’

 www.volksbos.nl

>  ‘aFscHaFFing basisbeurs onnozel’

De regering overweegt om een eind te 
maken	aan	de	studiefinanciering.	SP-
Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (foto): 
‘Zonder basisbeurs zullen duizenden 
jongeren afzien van een hogere opleiding. 

Zeker in tijden van crisis is dat een onnozel 
voorstel, aangezien toegankelijk onderwijs 
juist nodig is om jongeren meer kansen te 
bieden.’ Van Dijk gaat er van uit dat het blijft 
bij deze mislukte proefballon. 
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De stelling van premier Rutte dat Neder-
land geen nieuwe bevoegdheden over-
draagt aan de Europese Unie is lariekoek 
volgens SP-Tweede Kamerlid Ewout 
Irrgang: ‘De Europese regeringsleiders 
vergroten voortdurend buiten hun bevol-
king om de macht van Brussel. De Neder-
landse bevolking moet zich in een referen-
dum of nieuwe verkiezingen uit kunnen 
spreken over de nieuwe Europese verdra-

> de ideeën van de sp over de eurocrisis

CDA- en VVD-politici suggereren graag dat 
de SP geen oplossingen heeft voor de 
eurocrisis. SP-Europarlementariër Dennis 
de Jong maakt zich in zijn weblog boos 
over die arrogante houding: ‘Als in de jaren 
’90 naar de SP geluisterd was, hadden we 
nu geen wrakke euro. Waarschijnlijk geven 
ze opnieuw pas na tien jaar toe hoe goed 
onze oplossingen waren.’ 
De SP-ideeën voor de crisis: daadkrachtig 
optreden op korte termijn en een visie voor 
de lange termijn. De Jong: ‘De Europese 
Centrale Bank (ECB) moet stoppen met het 
kat-en-muisspel van nét voldoende 
staatsleningen opkopen zodat de zaak niet 
helemaal uit de hand loopt, maar onvol-
doende om echt rust te brengen op de 
financiële	markten.	De	ECB	kan	een	
maximumtarief	garanderen	voor	de	rentes	
die lidstaten moeten betalen op hun 
leningen. De ECB gaat dan automatisch 
leningen opkopen als de rente hoger dreigt 

te worden, waardoor de rente weer daalt. 
Om niet alleen leningen van zwakke 
eurolanden op de balans te krijgen, zou de 
ECB tegelijkertijd betrouwbare leningen 
van bijvoorbeeld Nederland en Duitsland 
moeten opkopen. Deze sterkere landen 
kunnen die rentedaling gebruiken om de 
economie te stimuleren.’ 
Op lange termijn moeten de economische 
verhoudingen binnen de eurozone volgens 
De Jong meer in balans zijn. ‘In het 
Noorden moet meer geconsumeerd 
worden en in het Zuiden meer in innovatie 
geïnvesteerd worden. Alle ondernemers in 
Nederland klagen over afnemend consu-
mentenvertrouwen, de onrechtvaardige 
bezuinigingsmaatregelen verergeren dit. 
Nederland en Duitsland hebben de lonen te 
laag gehouden waardoor zwakke eurolan-
den niet binnen Europa kunnen concurre-
ren. Dit recht trekken door de lonen en 
uitkeringen juist te verhogen heeft een 

> ‘nieuw eu-reFerendum’

gunstig effect op de hele eurozone.’ De 
Jong pleit ook voor een andere aanpak van 
de zwakke eurolanden: ‘Landen als 
Griekenland zijn in wezen failliet en je kunt 
dus niet anders dan 50 procent of meer van 
hun schulden kwijtschelden. Dan betalen 
de speculanten die de crisis hebben 
veroorzaakt bovendien eindelijk mee aan 
de oplossing daarvan. Los daarvan moet 
de corruptie worden aangepakt en moeten 
de rijken dus ook belasting gaan betalen. 
Als landen daaraan voldoen, is het ook in 
het Nederlands belang als weer in die 
landen geïnvesteerd wordt. Daar zal 
financiële	hulp	uit	Brussel	voor	nodig	zijn,	
maar uiteindelijk wordt iedereen er beter 
van als het fundament onder de euro 
sterker wordt.’

 Lees de hele column op sp.nl/9z4ka

gen. Nederland verliest veto’s over het 
permanente noodfonds en de zeggen-
schap over de eigen begroting wordt fors 
ingeperkt. Er worden niet alleen automa-
tisch sancties opgelegd wanneer het 
begrotingstekort meer dan 3 procent is. De 
landen moeten ook in hun grondwet 
vastleggen dat de overheidsbegroting altijd 
een overschot moet kennen of in evenwicht 
moet zijn. Dat gaat veel verder.’ En 

waarvoor? De verdragen lossen de 
eurocrisis niet op volgens Irrgang: ‘Ont-
spoorde overheidsbegrotingen zijn niet de 
oorzaak maar het gevolg van de crisis en 
een nieuw verdrag duurt jaren terwijl de 
eurocrisis nu moet worden opgelost. Er is 
economische groei nodig om de schulden 
dragelijk te maken, maar waar komt die 
groei vandaan als we nog veel meer 
moeten bezuinigingen?’

> beHoud spoedeisende Hulp

1 december is de spoedeisende hulp ’s 
avonds en in de weekenden gesloten in het 
ziekenhuis in Zevenaar. Rijksbezuinigin-
gen. SP-afdelingen uit de Liemers voerden 
daarom samen SP-Tweede Kamerlid 
Renske Leijten actie voor de ingang van het 
ziekenhuis (foto links). Jan Hendriks, 
fractievoorzitter voor de SP in Zevenaar: 

‘Het verplegend personeel stond vanaf het 
balkon te klappen (foto rechts). Per 1 april 
zal	de	spoedeisende	hulp	definitief	sluiten.	
Onverantwoord,	want	door	de	vele	files	hier	
kun je moeilijk binnen drie kwartier in het 
Arnhemse ziekenhuis komen, vooral als je 
uit de wat verder weg gelegen dorpen moet 
komen.’ Er zijn via internet al bijna 1000 

handtekeningen opgehaald en de SP gaat 
ook huis-aan-huis heel Zevenaar langs. 
‘Alle huisartsen steunen ons en in de 
gemeenteraad is onze motie unaniem 
aangenomen. Alle Liemerse gemeentes 
gaan gezamenlijk in gesprek met het 
ziekenhuis om de spoedeisende hulp 
volledig open te houden.’
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vreemdeliNgeNdeteNtie

‘opsluiten niet de oplossing’
Afgelopen maand is door de Tweede Kamer besloten illegaliteit strafbaar te 
stellen en vreemdelingendetentie tot maximaal achttien maanden mogelijk te 
maken. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen bezocht het detentiecentrum 
in Rotterdam om met eigen ogen te zien wat dit voor mensen betekent. 

in opstand
Afgelopen september is door zo’n 60 men-
sen uit vier afdelingen van het detentiecen-
trum in Rotterdam bij vliegveld Zestienho-
ven een sit-in actie gehouden. Ze weigerden 
terug te gaan naar hun cel uit verontwaar-
diging over hun gevangenschap. 35 van hen 
hebben gezamenlijk een brief geschreven 
omdat ze zich belaagd voelen en van hun 
vrijheid beroofd. Ze zijn niet de enigen die 
zich verzetten tegen het vreemdelingen-
beleid van het kabinet. Ook in Zaandam 

Voor gezinnen is er een aparte afdeling in het detentiecentrum van Rotterdam. De laatste dagen voor hun uitzetting worden ze daar gedetineerd.
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worden acties gehouden tegen de vreem-
delingendetentie daar in ‘de bajesboot’ (of-
ficiële naam: detentieplatform). Er worden 
nog iedere maand wakes gehouden bij het 
cellencomplex op Schiphol-Oost, en zo’n 
dertig Somalische vluchtelingen hebben een 
tentenkamp opgeslagen bij het asielzoekers-
centrum in Ter Apel omdat ze erkend willen 
worden in hun mensenrechten. Ze zijn het 
asielzoekerscentrum uitgezet omdat hun 
asielverzoeken zijn afgewezen en vrijwillig 
terug zouden moeten keren naar Somalië. 

Dat kan alleen niet omdat het er te gevaarlijk 
is. Nederland kan ze dus ook niet uitzetten. 
Een woordvoerder van de actievoerders: 
‘In de tussentijd worden wij gedwongen 
om onze eigen boontjes te doppen op 
straat zonder toegang tot eten, onderdak of 
gezondheidszorg. We zijn vluchtelingen en 
we willen dat de Nederlandse overheid ons 
daarin erkent.’ SP-Tweede Kamerlid Sharon 
Gesthuizen: ‘Mensen die in Nederland zijn 
zonder geldige verblijfspapieren, bijvoor-
beeld omdat hun asielverzoek is afgewe-
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‘opsluiten niet de oplossing’
zen,  worden het land uitgezet. Ze hebben 
geen legale manier om geld te verdienen en 
leven daarom vaak van de liefdadigheid van 
anderen. Ook werken er veel illegalen in de 
seksbranche of als schoonmaker, een groot 
deel daarvan wordt uitgebuit. Bovendien 
lopen ze constant het risico om opgepakt 
en opgesloten te worden. In de vreemdelin-
gendetentie zitten mensen die iets op hun 
kerfstok hebben, maar nu zitten er juist ook 
mensen die eigenlijk helemaal niets gedaan 
hebben behalve hier zijn.’

verbeterde omstandigheden
Onder wat voor omstandigheden de mensen 
opgesloten worden in vreemdelingende-
tentie krijgt Gesthuizen te zien tijdens een 
bezoek aan het detentiecentrum in Rot-
terdam. Bij vliegveld Zestienhoven zitten 
zo’n 500 vreemdelingen gedetineerd. In het 

hele land worden jaarlijks gemiddeld 7.000 
mensen opgesloten omdat ze onrechtma-
tig in Nederland zijn. Een deel van hen zit 
opgesloten in het tijdelijke detentiecen-
trum, de ‘bajesboten’, in Zaandam en het 
beruchte cellencomplex op Schiphol-Oost 
waar zes jaar geleden een brand woedde die 
elf gedetineerde vreemdelingen het leven 
kostte. Eric Nijman, de directeur die binnen 
het Ministerie van Justitie verantwoordelijk 
is voor alle centra voor vreemdelingende-
tentie, vertelt Gesthuizen dat men bezig is 
de omstandigheden voor de gedetineerden 
te verbeteren. ‘Uiteindelijk moet de gehele 
vreemdelingendetentie worden zoals het 
hier in Rotterdam is. De komende jaren wor-
den de centra in Zaandam, Schiphol-Oost en 
bij het oude vliegveld Soesterberg daarom 
(gedeeltelijk) gesloten. Bij Schiphol-West 
komt een nieuw complex.’ Omdat het in de 

in strijd met  
mensenrecHten
‘Niemand zal onderworpen worden aan wil-
lekeurige arrestatie, detentie of verbanning’ 
zegt artikel 9 van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Volgens Amnesty 
International voldoet het Nederlandse beleid voor 
vreemdelingendetentie niet aan deze norm. Te 
veel vreemdelingen worden te lang gedetineerd 
en er wordt te weinig gebruik gemaakt van 
alternatieven als een meldplicht, garantstel-
ling of elektronisch toezicht. Voor Amnesty is 
het bovendien onacceptabel dat vluchtelingen 
maximaal 18 maanden opgesloten worden en 
van te voren niet weten hoe lang de detentie zal 
duren. Om duidelijk te maken dat mensenrech-
ten niet alleen in verre landen als Libië of Jemen 
geschonden worden, maar ook in de eigen 
buurt, voert de SP in Zaanstad sinds september 
actie tegen de Zaanse bajesboten. Zo werd 
bijvoorbeeld op 10 december, de internationale 
dag voor de mensenrechten, een manifestatie 
georganiseerd met onder meer de ChristenUnie, 
D66 en Amnesty International.

Sharon Gesthuizen (l) praat in het detentiecentrum met een uitgeprocedeerde man uit Angola. Hij woont tien jaar in Nederland en is nu al  
zeven maanden met de consul bezig om aan reispapieren te komen. Hij weet niet hoe lang hij nog in vreemdelingendetentie moet blijven.
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vreemdelingendetentie niet gaat om mensen 
die een strafbaar feit gepleegd hebben is 
het uitgangspunt volgens Nijman dat er zo 
min mogelijk regels gelden voor de gedeti-
neerden. ‘Veiligheid en terugkeer naar het 
land van herkomst staan centraal, daarom 
leggen we niet meer beperkingen op dan 
noodzakelijk.’ Die filosofie is terug te zien in 
de inrichting en het regime van het deten-
tiecentrum. De muren zijn zo licht mogelijk 
en hebben hier en daar zelfs een gezellig 
kleurtje. Overdag staan de celdeuren bin-
nen een groep open en er kan zelf gekookt 
worden. Er hangt dan ook een prettige geur 
van versgebakken tosti’s wanneer Gesthui-
zen rondgeleid wordt over een groepsafde-
ling. Met op de achtergrond muziek van 
een internationale tv-zender laat een van 
de mannen zien hoe hij met een pasje kan 
bellen vanuit zijn cel, en gebruik kan maken 
van de digitale winkel van het detentie-
centrum. Nijman is dan ook trots op het 

met kerst op straat gezet

In Ter Apel worden iedere dag uitgeprocedeerde 
asielzoekers op straat gezet. SP-lid Marianne Ba-
thoorn uit Emmen helpt deze mensen al jaren. ‘Ze 
krijgen een dagkaart voor de bus en moeten zich 
vervolgens maar zien te redden. Toen een gehan-
dicapte man in een rolstoel op straat gezet werd 
die de bus niet in kon, is een groep Somaliërs bij 
hem blijven staan om hem te helpen. Omdat zij 
geen verblijfsvergunning krijgen, maar ook geen 
reispapieren krijgen van Somalië, kunnen ze ner-
gens terecht. Zo is een tentenkamp met twintig 
mensen ontstaan. Zij zijn uiteindelijk opgepakt en 

twee weken in de Rotterdamse vreemdelingende-
tentie opgesloten. De rechter heeft ze uiteindelijk 
vrijgesproken en zij worden nu in Vught opgevan-
gen.’ In de tussentijd is er in Ter Apel een tweede 
tentenkamp met 56 mensen ontstaan doordat er 
mensen uit opvangcentra gezet blijven worden, 
ook gedurende de kerstvakantie. Bathoorn: 
‘Overal in het land zit de noodopvang vol of wordt 
die gesloten, dus uitgeprocedeerde asielzoekers 
kunnen alleen maar op straat of in een bushokje 
slapen als ze niet door burgers opgevangen 
zouden worden.’ Iedere week staan er wel 

programma dat ze de gedetineerden iedere 
week aanbieden in Rotterdam. Zo is er 24 
uur per dag medische zorg en kan iedereen 
elke dag naar de buitenruimte, twee keer per 
week sporten, naar de bibliotheek, en naar 
gebedsdiensten. Gesthuizen: ‘Ze hebben het 
hier mooi op orde, het is niet een hele kille 
nare omgeving. Het punt is alleen dat ook al 
is het een beetje een kleurrijke omgeving, als 
je daar opgesloten zit is het natuurlijk toch 
een gevangenis. Dat is niet anders.’

Psychische problemen
Ook al viel de omgeving mee volgens Gest-
huizen, ze is wel geschrokken van hoe vaak 
de isoleercellen in Rotterdam gebruikt wor-
den. ‘Ik zeg niet dat je ze nooit mag gebrui-
ken, soms is een paar uur verdiend. Of nodig 
om henzelf te kalmeren dan wel de rust op 
een afdeling te herstellen. Maar je moet er 
wel heel terughoudend mee zijn. Ik heb het 
vermoeden dat er in de vreemdelingende-

tentie vaker naar gegrepen wordt. Ik heb het 
kabinet daarom gevraagd ons te informeren 
hoe vaak vreemdelingen de afgelopen jaren 
geïsoleerd zijn. Je kunt je moeilijk voorstel-
len hoe heftig het is om dagenlang eenzaam 
opgesloten te worden.’ Nijman: ‘Gemiddeld 
zitten er hier iedere dag drie mensen in 
een isoleercel, met een maximum van twee 
weken achter elkaar. We gebruiken het als 
straf, onder andere wegens geweld of be-
dreigingen. Doordat mensen vaak geschokt 
zijn als ze hier komen, niet weten hoe lang 
ze opgesloten moeten blijven en weten dat 
ze moeten vertrekken ervaren ze het verblijf 
hier als stressvol. Ze hebben heel sterk het 
gevoel dat ze onrechtvaardig behandeld 
worden en trekken het hele register uit de 
kast om naar niet teruggestuurd te worden. 
Zo worden er zelfmoordpogingen en hon-
gerstakingen gedaan om maar weg te kun-
nen komen. Dagelijks voeren onze psycholo-
gen twee of drie gesprekken over suïcide, zij 

uitgeprocedeerde asielzoekers voor de deur van 
Bathoorn, zoals nu drie jongens van in de twintig 
uit Somalië die nog een asielprocedure hebben 
lopen. Zonder de hulp van Bathoorn hadden zij 
twee weken op straat moeten slapen in afwach-
ting van hun afspraak met de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst. Bathoorn: ‘Zij kunnen ieder 
moment opgepakt worden en in vreemdelin-
gendetentie opgesloten worden, en hebben geen 
manier om dat te voorkomen. Somalië heeft niet 
eens een ambassade waar zij heen zouden kun-
nen gaan voor reispapieren.’

De bajesboten in Zaanstad (zie het kader op de vorige pagina)
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moeten dan iedere keer de afweging maken 
of het gemeend wordt of niet.’ Gesthuizen: 
‘Ook tijdens het gesprek met de huisarts 
van het detentiecentrum viel me op dat er 
zo veel mensen met psychische problemen 
zijn hier. Het zijn vaak mensen die al veel 
voor hun kiezen gehad hebben, in hun land 
van herkomst, tijdens de vlucht hierheen, 
maar ook door zonder enige verzorging op 
straat te slapen. We hebben wel signalen dat 
er te makkelijk over psychische problemen 
heengestapt wordt, sommige mensen zijn 
daardoor ook niet in staat om hun verhaal 
goed te vertellen. Maar ik denk ook dat het 
er aan bijdraagt dat terugkeren zo moeilijk 
is. Probeer als Dienst Terugkeer en Vertrek 

of ambassade maar eens een gesprek te 
hebben met iemand die psychisch niet in 
orde is.’

alternatieven
De mensen die in september in Rotterdam 
in opstand kwamen tegen hun vreemde-
lingendetentie, deden dit vooral tegen de 
detentie zelf en niet zo zeer tegen de om-
standigheden. Nijman en zijn team proberen 
er het beste van te maken, maar uiteinde-
lijk is en blijft het detentie. Gesthuizen: 
‘Rechtse partijen gaan er vanuit dat wanneer 
vreemdelingen maar lang genoeg opgesloten 
worden ze vanzelf weggaan, maar dat werkt 
niet. Onderzoek toont aan dat ze vaak niet 

De Pauluskerk in Rotterdam vangt al sinds de ja-
ren tachtig uitgeprocedeerde asielzoekers op die 
tussen wal en schip terecht gekomen zijn door 
het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Sjany 
Middelkoop van de Pauluskerk: ‘Tot 31 augustus 
2011 ging dit via een samenwerkingsverband 
met een maatschappelijke opvangorganisatie, 
maar die is door de gemeente gesloten omdat 
de gemeente niet wilde dat er vreemdelingen 
opgevangen werden. We hebben daarna zo’n 
twintig mensen zelf in onze kerk opgevangen. 
Totdat we die opvang op last van de burgemees-
ter van de ene op de andere dag moesten sluiten 
vanwege de brandveiligheid. Anders zou de hele 

kerk mag ook niet meer opvangen

terug willen omdat ze bang zijn om terug 
te gaan. Soms heeft hun hele dorp geld 
ingezameld zodat ze naar Europa konden, 
dan is het heel moeilijk om terug te gaan. Je 
moet die mensen motiveren en laten zien 
dat ze daar wel een toekomstperspectief 
hebben, maar hier niet. Dat doe je niet door 
ze in de in de gevangenis te zetten. Illegali-
teit strafbaar maken en ze boetes opleggen 
helpt al helemaal niet. Mensen die niet terug 
kunnen omdat er geen goede zorg beschik-
baar is in hun land, of ze niet toegelaten 
worden, moeten een verblijfsvergunning 
krijgen. De rest zal wel terug moeten wan-
neer de rechter er goed naar gekeken heeft 
en concludeert dat er in alle redelijkheid 
geen reden is om in Nederland te zijn. Die 
mogen ook uitgezet worden en daar moeten 
we streng voor zijn, maar niet onnodig hard. 
Zolang mensen niet direct terug kunnen 
omdat ze de benodigde papieren nog niet 
hebben moeten ze niet voor onbepaalde 
tijd opgesloten worden. Nu komt het vaak 
genoeg voor dat mensen lange tijd in vreem-
delingendetentie zitten, vrijgelaten worden 
omdat de papieren nog niet in orde zijn, op 
straat belanden, en vervolgens weer voor 
onbepaalde tijd opgesloten worden. Dat  
kost heel veel geld en levert niets op. Dan 
kun je ze beter door familie laten opvan-
gen of op een locatie waar ze wel in en uit 
mogen, met de plicht om zich iedere dag 
te melden. Daarom heb ik de minister ook 
gevraagd beter te kijken naar deze alterna-
tieven. Onnodig lang opsluiten is echt niet 
de oplossing.’

tekst Jola van Dijk

kerk gesloten worden.’ Om te voorkomen dat 
de uitgeprocedeerde asielzoekers letterlijk op 
straat moeten leven met alle gezondheids- en 
criminaliteitsproblemen van dien, vangt de kerk 
ze nu op een geheime locatie op. Middelkoop: 
‘Wij gaan met ze in gesprek en sommigen 
gaan daardoor vrijwillig terug omdat ze inzien 
dat ze hier geen kans hebben. Zolang ze bij 
ons opgevangen worden en er geen gevaar is 
voor onderduiken is er geen reden om ze in 
vreemdelingendetentie te zetten. Niet iedereen 
hoeft hier te blijven en als er geen belemmerin-
gen zijn, kun je ze op een goede manier terug 
laten keren. Maar als bewezen is dat ze ondanks 

diverse bezoeken aan de ambassade niet terug 
kunnen zouden ze een tijdelijke verblijfsvergun-
ning moeten krijgen. Wanneer de situatie in het 
land van herkomst verandert, kunnen ze alsnog 
verantwoord terug. Het heeft geen zin om ze als 
overheid op straat te zetten en de samenleving 
ermee op te zadelen. Behalve de straat kunnen 
ze hier in Rotterdam helemaal nergens terecht. 
In de rest van het land worden ze niet toegelaten 
in de noodopvang omdat ze in een andere regio 
op straat gezet zijn. Ze zijn er altijd, ook als je 
net doet alsof ze er niet zijn. Dan kun je als over-
heid beter je verlies nemen en opvang regelen.’

Sharon Gesthuizen in gesprek met de huisarts van het detentiecentrum in Rotterdam.
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‘Opdrachtgevers als Philips, de Belasting-
dienst en banken willen nog steeds voor 
een dubbeltje op de eerste rang zitten. 
Ze verwachten wonderen voor onmoge-
lijk lage prijzen,’ volgens Khadija Tahiri, 
schoonmaakster in een ziekenhuis en de 
gekozen president van het parlement  
van de Vakbond van Schoonmakers 
(FNV Bondgenoten). De schoonmakers 
komen weer in actie want de onderhan-
delingen zijn vastgelopen. ‘We vragen 
geen bonussen of gouden bergen, maar  
doodnormale dingen. We willen genoeg 
tijd om ons werk te kunnen doen en  
ziekenhuizen, treinen en scholen schoon 
te maken. Niet meer als criminelen  
behandeld worden als je je ziek meldt, 
maar gewoon doorbetaald worden. En 

uitgelicHt

een respectvolle behandeling. Voor de 
meeste mensen in Nederland de nor-
maalste zaak van de wereld. Wij gaan 
dat nu ook afdwingen.’ In 2010 deden 
ruim 1100 schoonmakers mee met de 
acties, nu hadden 2000 stakers zich al 
van tevoren ingeschreven voor de grote 
protestbijeenkomst in Amsterdam op  
5 januari. Tahiri: ‘Schoonmakers laten 
niet meer met zich sollen. Velen beslui-
ten deze keer toch ook mee te doen 
omdat ze weten dat we door samen te 
werken samen sterk staan.’
Op de foto geven actievoerende 
schoonmakers het hoofdkantoor van 
Philips een ‘speciale’ poetsbeurt.

tekst Jola van Dijk • foto Floris de Jong

‘opnieuw samen sterk’
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> wat is vrijHeid

SP fractievoorzitter Emile Roemer verzet 
zich in een opinieartikel in Trouw tegen de 
groeiende afkeer in de politiek van alles 
wat we samen geregeld hebben. ‘Zo ergert 
de VVD-fractievoorzitter zich aan de 
oppositie die mensen in hun vrijheid zou 
beperken.’ Maar wat is vrijheid vraagt 
Roemer zich af. ‘Doordat het persoonsge-
bonden budget verdwijnt moet een 
alleenstaande moeder met een gehandi-
capt kind haar werk opgeven. Door de 
bezuinigingen op de sociale werkplaatsen 
verliezen tienduizenden mensen hun werk 
en	door	de	hogere	griffierechten	kunnen	
mensen met een laag inkomen nauwelijks 
nog naar de rechter. Ik vind het kwalijk dat 
de VVD het voor deze mensen onmogelijk 

maakt om hun verantwoordelijkheid te 
nemen en ze ook nog eens de maat 
neemt.’ Volgens Roemer vergeten politici 
waarom we die regelingen ooit gemaakt 
hebben. ‘In landen met veel sociale 
zekerheid en goede publieke voorzienin-
gen zijn mensen gelukkiger en beter in 
staat voor zichzelf en anderen te zorgen. 
De VVD is bovendien helemaal niet vies 
van overheidsingrijpen. Voor het subsidië-
ren van villa’s of het redden van banken 
kan er niet genoeg belastinggeld uitgege-
ven worden.’

 Lees de hele bijdrage hier: sp.nl/9z4kd

> emile de beste

Leuke opsteker: Emile Roemer is door het 
actualiteitenprogramma EenVandaag 
uitgeroepen tot Politicus van het Jaar 2011. 
Het EenVandaag Opiniepanel – zo’n 
37.000 mensen – koos met 24 procent van 
de stemmen de SP-leider. Deelnemers 
lieten weten hem vooral authentiek, sociaal 
en respectvol te vinden. Volgens parlemen-
tair journalisten was Mark Rutte politicus 
van het jaar; Roemer werd daar ‘slechts’ 
tweede. Maar de jeugd ziet Roemer weer 
als de beste: ook het EenVandaag Jonge-
renpanel vond hem politicus van het jaar.

 www.emileroemer.nl

> koop een aandeel in ons nieuw partijpand

Net zoals meer dan dertig jaar geleden bij 
bij de aankoop van het oude partijbureau in 
Rotterdam, worden SP-leden uitgenodigd 
om een steentje bij te dragen aan ons 
nieuwe pand in Amersfoort, dat per 1 april 

opgeleverd wordt. Het nieuwe bureau stelt 
zich ten doel de lokale afdelingen van de 
SP zo goed mogelijk te ondersteunen in 
hun streven om de principes van mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

€ 25,-

de houder van dit document 
heeft met een bedrag van

en hiermee een bijdrage geleverd aan de 
inrichting van het nieuwe partijbureau van de 

SP in Amersfoort, dat zich ten doel stelt de 
lokale afdelingen van de SP zo goed mogelijk te 

ondersteunen in hun streven om de principes van 
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit in praktijk te brengen.JAN MARIJNISSENEMILE ROEMER

SOCIALISTISCHE PARTIJ

een aandeel 
in een beter nederland

solidariteit in praktijk te brengen. Er zijn 
aandelen verkrijgbaar ter waarde van 10, 
25, 50, 100, 500 en 1.000 euro.

Voor meer informatie kunt u e-mailen  
naar aandelen@sp.nl of bellen met  
(010) 243 55 55.

Een of meerdere aandelen kunt u verwer-
ven door uw bijdrage over te maken naar 
rekeningnummer 196336 ten name van 
Socialistische Partij, onder vermelding van 
Aandeel Partijbureau SP. Uw aandeel of 
aandelen worden u dan zo spoedig 
mogelijk toegestuurd.

‘Jouw PVV kwam na de verkiezingen in het 
nieuwe bestuurscollege terecht en de SP 
daarbuiten. Desondanks hoopten wij dat de 
nieuwe coalitie een eind zou maken aan de 
Limburgse achterkamertjespolitiek, op 
minder bestuurders en meer bescheiden 
vergoedingen voor Statenleden en gedepu-
teerden. Helaas is het daar niet van 
gekomen.’

Dat schreef Thijs Coppus, SP-fractievoor-
zitter in Provinciale Staten van Limburg in 
een open brief aan PVV-leidster Laurence 
Stassen. De Limburgse SP vindt dat de 
PVV de gewone Limburgers in de steek 
laat door een groot deel van de verkie-
zingsbeloften niet na te komen. Uit 
onderzoek van de SP blijkt dat de PVV als 
coalitiepartij in Limburg 52 van de 79 

> beste laurence, 

verkiezingsbeloften heeft ingeleverd. In 
Statendebatten wil de PVV hier geen 
verantwoording	over	afleggen.	‘De	PVV	
doet niet mee aan debatten in de media en 
gaat antwoorden uit de weg in de Staten-
zaal. We roepen jou en jouw PVV-collega’s 
op tot een open debat’, schreef Coppus.

In reactie op de brief en het onderzoek 
spreekt de Limburgse PVV op haar website 
van ‘huilie huilie van de SP’ en zegt de 
partij juist trots te zijn ‘op wat ze voor de 
Limburgse burgers heeft kunnen beteke-
nen’. Waar de partij dan precies trots op is, 
blijft onduidelijk. En daar ging het de SP 
nou net om...

 limburg.sp.nl

Het kabinet is van plan een verhuisplicht 
voor werklozen in te voeren, ondanks een 
motie hiertegen van SP-Tweede Kamerlid 
Sadet Karabulut.Karabulut: ‘In plaats van 
banen te scheppen verplicht dit kabinet 
werklozen in een tijd van snoeiharde 
bezuinigingen en groeiende werkloosheid 
om te verhuizen wanneer ze een baan aan 
de andere kant van het land kunnen 
krijgen. Ook als die maar tijdelijk is. 
Werklozen worden zo nomaden die door 
het hele land tijdelijke baantjes aan moeten 
nemen. Hun kinderen moeten dan naar 
een andere school en de partner kan juist 
zijn baan verliezen. Ik had gehoopt dat het 
CDA haar sociale hart tenminste eenmaal 
had laten spreken.’

> verHuisplicHt

nieuws
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roemer: ‘rutte  
spreekstalmeester 
miljonairsFair’

maNifeStatie ‘armoede Werkt Niet’ zet de tooN voor 2012

Op 10 december waren maar liefst 6.500 mensen op de 
manifestatie ‘Armoede werkt niet’ in de Brabanthallen 
in Den Bosch. Boos over de plannen van het kabinet 
om uitkeringen te verlagen, te bezuinigen op speciaal 
onderwijs en op de sociale werkplaatsen en nog veel 
meer slechte plannen die de armoede in Nederland groter 
maken. Boos, en strijdbaar. Dat belooft wat voor 2012.

De manifestatie werd georganiseerd door de 
SP samen met de PvdA, Abvakabo en FNV 
Bondgenoten. De afgelopen maanden was 
er hard gewerkt om mensen te mobiliseren 
voor het protest tegen de kabinetsplannen. 
Aan het eind van de ochtend begonnen de 
vele tientallen bussen, door de vakbonden 
geregeld, op de parkeerplaats bij de Braban-
thallen binnen te druppelen. Uit alle hoeken 
van het land kwamen in totaal 6500 mensen 
naar Den Bosch. Degenen die voor het open-
baar vervoer kozen, werden getrakteerd op 
een bijzonder schouwspel. Lopend vanaf 
het station zagen zij op de hele route een 
stuk van de ‘ketting van solidariteit’ hangen; 
honderden, duizenden werkhandschoenen 
allemaal voorzien van een handtekening 
en een boodschap aan de regering. Aan 
deze ketting hadden SP’ers de afgelopen 

tijd gewerkt. Het is een ludieke manier om 
handtekeningen te verzamelen. En geeft een 
indrukwekkend beeld. Want niet alleen de 
route náár de Brabanthallen was versierd 

met kettingen; ook het terrein zelf hing vol. 
Van tevoren had het landelijke partijbureau 
van de SP aan afdelingen gevraagd ook zelf 
hun handschoenen mee te nemen; er was 
uitgerekend dat alles in één keer vervoeren 
zou neerkomen op 20 pallets vol dozen met 
handschoenen...

De sfeer in de grote zaal was meteen al 
strijdbaar. De SP-band Spic en Span maakte 
vrolijke muziek, en de Rotterdamse colum-
niste/sociaal advocaat Carrie opende de 
manifestatie. PvdA-leider Job Cohen sprak 
de mensen toe, net als FNV-voorzitter Agnes 
Jongerius. Jan Marijnissen interviewde men-
sen uit de praktijk; mensen die graag willen 
werken maar vanwege hun beperking niet 
aangenomen worden; mensen die vanwege 
ernstige beperkingen toch al een moeilijk 
leven hebben en die nu ook nog te maken 
krijgen met een opeenstapeling van bezuini-
gingen. Maar ook goed nieuws, bijvoorbeeld 
een bedrijf dat bewust op zoek gaat naar 

mensen met een arbeidshandicap, en al op 
een verhouding zit van bijna de helft van het 
personeel. Verschillende groepen kwamen 
hun solidariteit betuigen, waaronder de 
mensen van de openbaar vervoerbedrijven 
in de grote steden en de schoonmakersvak-
bond.

Een ketting van solidariteit  
van achttien kilometer
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Roemer: ‘Als het nodig is gaan we naar Den Haag met honderdduizend mensen.’

nog even de nadruk hierop door erop te 
wijzen dat de staatssecretaris nu dus heeft 
toegezegd dat die banen niet verdwijnen, 
en voegde hem toe: ‘Als u toch die banen 
schrapt, bent u een gore leugenaar.’ De Krom 
verliet de zaal met een geranium en een 
werkhandschoen, symbool voor de meer 
dan 127.000 getekende werkhandschoenen, 
die samen een ketting van solidariteit vor-
men van bijna achttien kilometer.

Het echte hoogtepunt van de middag in 
Den Bosch was de toespraak van SP-leider 
Emile Roemer. Hij werd met luid gejuich 
ontvangen. Roemer maakte korte metten 

met de opmerking van Rutte een paar dagen 
vóór de manifestatie dat armoede niet zou 
bestaan: ‘Mark Rutte is niet de premier van 
alle Nederlanders, maar de spreekstalmees-
ter van de miljonairsfair. Ik was woest toen 
de premier zei dat er in Nederland geen 
armoede zou zijn. Dat hij dit durft te zeggen 

in een land waar wachtlijsten zijn bij de 
voedselbanken vind ik een grote schande. 
Het is een aantasting van de beschaving in 
een van de rijkste landen van Europa.’ Ook 
De Krom kreeg weerwoord: Roemer daagde 
hem uit zijn woorden dat wie werken wil, 
moet kunnen werken waar te maken: ‘Zorg 
dat de banen in de sociale werkplaats gega-
randeerd blijven. En als hij het echt wil, dan 
zorgt hij dat de begeleiding blijft bestaan en 
dat mensen die werken naar vermogen ook 
fatsoenlijk betaald  krijgen!’

Roemer voorziet dat het verzet tegen de 
bezuinigingen van VVD, CDA en PVV al-
leen maar zal toenemen: ‘En laten wij met 
elkaar een ding afspreken. De vorige keer 
waren we met vijftienhonderd in een kleiner 
zaaltje hiernaast. Vandaag zijn we hier met 
vijfenzestighonderd mensen. Maar als het 
nodig is, gaan we gewoon naar het Plein in 
Den Haag met honderdduizend mensen. Je 
stem laten horen, je stem verheffen heeft 
zin.’ Roemers betoog kon rekenen op een 
hartgrondig ‘actie, actie, actie!’ van de zaal. 

tekst Diederik Olders
foto Sander van Oorspronk

Er waren twee hoogtepunten van de ma-
nifestatie, of eigenlijk een dieptepunt en 
een hoogtepunt. Het dieptepunt was de 
toespraak van staatssecretaris Paul de Krom 
(sociale zaken en werkgelegenheid), die het 
kabinetsbeleid kwam verdedigen. Hij werd 
terecht geprezen door Carrie dat hij zich in 
het hol van de leeuw waagde, maar liet ver-
volgens zien wat er fundamenteel mis is met 
deze regering: ze hebben geen idee waar ze 
het over hebben. Voor een zaal met heel veel 
mensen uit de sociale werkplaatsen, die zich 
ernstig zorgen maken over het verdwijnen 
van hun baan als gevolg van het kabinets-
beleid zei hij dit: ‘Meedraaien in een baan 

is beter dan wegdraaien in een uitkering’. 
Dit leverde hem hoongelach en boe-groep 
op uit de zaal. Hij beweerde ook dat het niet 
zo is dat er 60.000 banen gaan verdwijnen 
in de sociale werkplaatsen, wat hem op een 
keihard ‘Leugenaar, leugenaar, leugenaar!’ 
kwam te staan. Presentatrice Carrie legde 

‘Als u toch die banen schrapt,  
bent u een gore leugenaar’
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SP’er tiNy kox leidt WaarNemiNg ruSSiScHe verkieziNgeN

‘ de tijden lijken 
  te veranderen’
SP-Eerste Kamerlid Tiny Kox leidde voor de Raad van Europa de waarneming van de 
Russische verkiezingen van 4 december. Geen eerlijke verkiezingen, maar toch flink 
verlies voor de almachtige Verenigd Ruslandpartij van president Medvedev en premier 
Poetin. Nu zijn er grote demonstraties: veel Russen willen eerlijke verkiezingen. 
Op 4 maart zijn er alweer presidentsverkiezingen. Zou het dan anders gaan?

Een onmogelijke opgave lijkt het, in een land 
dat ruim 400 keer groter is dan Nederland: 
als waarnemer bepalen of de parlementsver-
kiezingen er eerlijk aan toegaan. SP-Eerste 
Kamerlid Tiny Kox leidde namens de Raad 
van Europa de waarnemingsmissie: ‘We zijn 
met veel mensen; onze missie omvatte 350 
korte- en langetermijnwaarnemers. Maar 
er waren ook nog waarnemers van andere 
organisaties. De deelnemende politieke 
partijen mochten in elk stembureau een 
waarnemer hebben. Vooral Verenigd Rus-
land en de Communistische Partij slaagden 
daarin. In totaal ging het om tienduizenden 
binnenlandse waarnemers.’ De Russische 
Kiesraad koos meteen de aanval en dreigde 
Kox niet binnen te laten. Kox: ‘Dat was naar 
aanleiding van een persconferentie na het 
voorbezoek. Daar uitten we wat twijfels, 
maar trokken nog geen harde conclusies. 
Uiteindelijk moest de Kiesraad inbinden. 
Blijkbaar was men toch bang voor het beeld 
dat zou ontstaan als de hele waarnemings-
missie niet door zou gaan. Maar de waar-
nemingsorganisatie GOLOS werd wel hard 

aangepakt. Een scandaleuze reportage over 
GOLOS op de televisie, een snelrechtzaak 
twee dagen voor de verkiezingen en het 
vasthouden van de directrice de dag voor de 
verkiezingen.’

De conclusie van de waarneming was niet 
mild. Kox vat samen: ‘Het proces was dus-
danig dat faire verkiezingen niet mogelijk 

waren en de verkiezingen zelf werden door 
allerlei onregelmatigheden en vervalsin-
gen een aanfluiting en een belediging van 
de Russische kiezers.’ Er kunnen heel veel 
dingen misgaan. Campagnefinanciering, 
mediatoegang, wel of niet een onafhanke-
lijke Kiesraad, toegankelijkheid van stem-
bureaus, hoe het tellen gaat, enzovoort. Kox 

heeft vreemde zaken gezien: ‘Kijk maar eens 
naar de posters van Verenigd Rusland – een 
partij – en die van de Centrale Kiesraad – een 
overheidsorgaan (zie foto’s hieronder – red.). 
In een stembureau waar ik was, merkte ik 
op dat er stembiljetten toegevoegd waren. 
Keurig in gevouwen stapeltjes, allemaal voor 
Verenigd Rusland. En niemand van de leden 
van het stembureau die het ‘zag’. Duidelijk 

afgesproken werk, inclusief pogingen om 
ons het zicht op die stapeltjes te belemme-
ren of er foto’s van te maken.’ Ook collega’s 
maakten van alles mee: ‘Sommigen werden 
hun stembureau uitgezet. Anderen moesten 
uren wachten voordat het stemmen begon 
– misschien in de hoop dat ze er de brui aan 
zouden geven. Ook werden waarnemers op 

‘Een belediging van  
de Russische kiezers’

Links de poster van Poetin’s partij 
Verenigd Rusland, rechts de poster 
van de Centrale Kiesraad.
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grote afstand van het stemmen tellen ge-
houden. In tien procent van de stembureaus 
waar we de telling hebben meegemaakt, 
werden regels ernstig geschonden, waaron-
der de genoemde  toegevoegde stembiljet-
ten. Om dat mogelijk te maken moeten ook 
de kiesregisters worden vervalst, want meer 
stembiljetten betekent ook meer handteke-
ningen in de registers.’

Waarnemers kunnen verkiezingen niet 
ongeldig verklaren. Wat heeft zo’n mis-
sie dan voor zin? Kox: ‘De waarneming 
gebeurt op verzoek van het betreffende 
parlement, om er lering uit te trekken. Ook 
hoopt men op een stempel ‘goed’ ‘redelijk’ 
of ‘beter dan vorige keer’, wat goed is voor je 
internationale aanzien en het binnenlandse 
vertrouwen.’ Dat binnenlandse vertrouwen 
is er niet, bleek al gauw na de verkiezingen. 
Volgens Kox heeft het harde oordeel van 
de waarnemers veel gevolgen in Rusland: 
‘De eerste reactie van de autoriteiten was 
furieus. Premier Poetin hekelde buitenland-
se bemoeizucht en de baas van de uiterst 
omstreden Nationale Kiesraad meldde dat 
er volgens hem vrijwel niks verkeerd gegaan 
was. Maar onze conclusies gingen de hele 
wereld over en waren kennelijk dusdanig 
adequaat onderbouwd, dat alleen ontken-
nen niet meer werkte. President Medvedev 
kondigde een onderzoek aan. Poetin maakte 
een half miljard euro vrij om in elk van de 
bijna 100.000 stembureaus webcams te 
installeren, zodat iedereen die dat wil, kan 
meekijken of alles volgens de regels gaat. 
Dat motiveerde veel Russen om nu maar 
eens door te bijten.’ Op 10 december liepen 
tienduizenden mensen mee in de grootste 
demonstratie sinds tijden in hun land. Bood-
schap: de verkiezingen waren een aanflui-
ting en de baas van de Kiesraad moet weg. 
Ook onafhankelijke media zijn belangrijk 
volgens Kox: ‘President Medvedev beloofde 
in zijn laatste toespraak een onafhankelijke 
televisiezender, iets waaraan Rusland een 
enorme behoefte heeft. Trouwens, tijdens 

de afgelopen maanden werd duidelijk dat 
onafhankelijke informatie via het internet 
zijn weg weet te vinden. Met 51 miljoen op 
internet aangeslotenen is Rusland de groot-
ste internetgemeenschap van Europa. Via de 
elektronische snelweg werd elk verkiezings-
schandaal bliksemsnel bekendgemaakt, 
waardoor het als een boemerang terugsloeg 
op de manipulerende en frauderende Rus-
sische autoriteiten. Die wisten niet beter te 
doen dan op verkiezingsdag alle min of meer 
kritische websites uit de lucht te halen,  wat 
ook weer per saldo negatief uitpakte voor de 

machthebbers, die er steeds meer als keizers 
zonder kleren beginnen uit te zien voor veel 
Russen. Vooral ook veel jonge Russen, die 
niet meededen aan de verkiezingen maar 
wel voorop liepen in de daarop volgende 
massademonstraties.’

De uitslag van de verkiezingen: op 4 de-
cember moesten Medvedev en Poetin op de 
televisie toegeven dat de kiezers hun partij 
een pak slaag hadden gegeven. Van de riante 
meerderheid van 65 procent hield Verenigd 
Rusland nog maar 49 procent over. Op 4 
maart zijn er presidentsverkiezingen. Eerder 
werd nog verwacht dat premier Poetin en 
president Medvedev  ‘gewoon’ weer stuiver-
tje zouden wisselen. Poetin neemt dan weer 
zijn intrek in het Kremlin als president van 
de Russische Federatie, terwijl Medvedev 
premier wordt – de situatie van vier jaar 
geleden. Maar volgens Kox is dat nu niet zo 
‘gewoon’ meer: ‘De reacties van Medvedev 
en Poetin laten zien dat zij zich realiseren 
dat de Russen Poetin niet langer alleen maar 
op zijn blauwe ogen tot nieuwe president 
zullen kiezen. Inmiddels hebben zich tal van 

andere presidentskandidaten aangemeld. 
Met Gennadi Zjuganov van de Communisti-
sche Partij als meest serieuze uitdager. Zijn 
partij haalde bij de parlementsverkiezin-
gen – alle fraude van Verenigd Rusland ten 
spijt – bijna 20 procent van de stemmen. 
Veel Russen zien een stem voor Zjuganov als 
proteststem tegen Poetin.’ 

Eind januari bespreekt de parlementaire as-
semblee van de Raad van Europa het rapport 
over de afgelopen verkiezingen in Rusland. 
Kox: ‘Wij stellen onder andere voor dat er 

een onafhankelijk Kiesraad komt. Zonder 
onpartijdige scheidsrechter valt het spel dat 
we democratie noemen, sowieso niet fair te 
spelen. Tijdens de verkiezingen bleek dat 
Rusland zeer wel capabel is fatsoenlijke ver-
kiezingen te houden. Probleem is dat waar 
de weg er is, de wil ontbrak.’ Onder druk van 
de protesten komt daar nu beweging in. Ter 
voorbereiding van de bespreking bij de Raad 
van Europa gaat Kox half januari nogmaals 
naar Moskou om daar de stand van zaken op 
te nemen. Kox: ‘De tijden lijken te verande-
ren in het land dat na de tijd van de tsaren 
en bolsjewieken het pad naar de democratie 
nog niet goed wist te vinden. Steeds meer 
Russen geven nu te kennen dat ze het zat 
zijn als kleine kinderen te worden behan-
deld door de elite van het Kremlin.’

tekst Diederik Olders
foto’s Tiny Kox en Angus McDonald

  Kijk voor een dagboek van de missie hier: 
sp.nl/9z4kp

‘Russen zijn het zat als kleine  
kinderen te worden behandeld’

Waarnemen en 
rapporteren: faire 
verkiezingen waren 
niet mogelijk.
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Heb je vorig jaar met de grote schoon-
maakstaking te maken gehad?
‘Ja, ook onze schoonmakers staakten. Door 
mijn baas werd ik gevraagd om zelf schoon 
te gaan maken maar dat heb ik vanwege 
gewetensbezwaren geweigerd. Ik ben geen 
stakingsbreker, ook bij de nieuwe stakingen 
zal ik dat niet doen.’

Wanneer werd je lid van de SP?
’16 december 2009. Die dag stemden D66, 
GroenLinks en PvdA ondanks twee jaar ac-
tievoeren in met de sloop van onze goedko-
pe huurwoningen ten gunste van de bouw 
van dure koopwoningen. Ik was zo kwaad 
dat ik dezelfde avond SP-lid geworden ben. 
Sindsdien doe ik mee met lokale acties en 
verkiezingscampagnes.’

Hoe is het afgelopen met je huis?
‘Dat staat er nog steeds. We hebben overal 
aangebeld voor een gesprek en de wet-
houder een zwartboek aangeboden dat 

linksvoor ‘geen stakingsbreker’
De Amsterdamse Nick Volten 
(54) groeide op in een socialis-
tisch nest. Het duurde uitein-
delijk tot zijn vijftigste voor 
hij politiek actief werd, toen 
zijn huis ineens bedreigd werd 
met sloop. In het dagelijks 
leven werkt Nick als contract-
manager reiniging voor een 
groot bedrijf. Hij controleert 
of het werk goed en veilig 
gedaan wordt en de schoon-
makers de juiste middelen en 
verblijfsruimtes hebben.

aantoonde dat de huizen gemakkelijk op te 
knappen zijn. Een paar weken later hoorden 
we dat de sloopplannen niet door gingen.’

Heb je hobby’s?
‘Feyenoord is heel belangrijk voor me, en ik 
ga ieder weekend naar een latinocafé. Even 
geen implementatietrajecten en gewoon 
een mop vertellen zonder je af te vragen of 
die wel vrouwvriendelijk is. Gewoon lekker 
wat drinken en dansen. Daar heb ik negen 
jaar geleden mijn Colombiaanse vrouw 
ontmoet. Ik help er inmiddels mensen met 
hun verblijfsvergunning.’

Klinkt ingewikkeld.
‘Advocaten vragen daar veel geld voor, maar 
je hoeft soms alleen maar wat formulieren 
in te vullen. Nadat ik mijn vrouw gehol-
pen had, heb ik nog dertig vergunningen 
kunnen regelen. Rechtse politici proberen 
mensen buiten te sluiten, ik vind het juist 
leuk om ze te helpen.’

tekst Jola van Dijk
foto Karen Veldkamp
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‘Verraders’. In september kliederden boze 
FNV’ers dat woord op het kantoor van 
FNV Bouw. Dat gebeurde uit woede over 
het feit dat de Bouwbond had ingestemd 
met het zwaar omstreden pensioenak-
koord en de voorstanders daarmee aan een 
meerderheid had geholpen. En dat terwijl 
een ruime meerderheid van de FNV-leden 
tegen had gestemd. ‘Maar dat gegeven 
kon door de  organisatiestructuur van de 
vakbeweging niet tot uitdrukking komen’, 
blikt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt terug. Want 
binnen de beslissende FNV-federatieraad 
hadden tegenstanders AbvaKabo en FNV 
Bond genoten, samen goed voor 60% van 
de  leden, namelijk géén meerderheid. Zo 
stemde de vakbeweging weliswaar in met 
het pensioenakkoord, maar het gebrek aan 
draagvlak onder de leden legde de groot-
ste bom ooit onder hun betrokkenheid. 
En dus ook onder het bestaansrecht van 
de vakbeweging. Gniffelend en gnuivend 
haalden sommige critici de aloude slogan 
‘de vakbond is dood’ weer van stal. 
Volgens Paul Ulenbelt is de vakbond echter 
nooit dood geweest. ‘Er is vaak beweerd 
dat de vakbond dood is. Aan de vooravond 
van de demonstratie op het Museumplein 
in 2004 (georganiseerd door de vakbon-
den en het platform Keer het Tij tegen het 
beleid van het kabinet Balkenende II- red.) 
werd dat ook gezegd. Maar er kwamen wel 
300.000 mensen op af. Helaas trok de vak-
beweging zich daarna weer grotendeels te-
rug in de directiekamers. Ik zeg helaas, want 
ik ben van mening dat je datgene wat op het 
Museumplein gebeurde eigenlijk permanent 
zou moeten doen.’ 

Sinds het zogenaamde Akoord van Wasse- 
naar (1982) manifesteerde de FNV zich 

steeds meer door te overleggen met minis-
teries en directies, en steeds minder door 
mensen te organiseren en acties te voeren. 
Ulenbelt: ‘Actie voeren doe je niet voor je 
lol maar omdat het keihard nodig is. De 
oude vakbond dacht daarentegen altijd een 
vast plekje in de polder te hebben. Maar 
gebleken is dat dat plekje iedere keer weer 
bevochten moet worden.’
 
‘er is de afgelopen jaren  
best veel bereikt’ 
Toch vindt het Kamerlid dat er de afgelo-
pen jaren zeker lichtpuntjes zijn geweest. 
‘Er zijn heel wat vakbondsmensen in de 
Tweede Kamer geweest, bijvoorbeeld om te 
praten over het pensioenakkoord of over de 
positie van vrachtwagenchauffeurs die veel 
concurrentie ondervinden van truckers uit 
Oost-Europese landen. Ook is samen met 
de vakbonden met succes gevochten voor 
verbetering van de jeugdlonen in de super-
markt. Hetzelfde geldt voor de schoonma-
kers, die samen met de vakbond in actie 
kwamen en nu een beter inkomen hebben. 
Ik wil maar zeggen: er is best veel bereikt.’ 
Vandaar dat Ulenbelt positief is over 
‘de nieuwe vakbond’. ‘Ik vind het goed 
dat de FNV in de doelstellingen voor de 
nieuwe vakbond groot belang hecht aan 
principes als het bouwen van onderop en 
herkenbaarheid van de vakbeweging. Dat 
zijn belangrijke punten als het gaat om 
de democratisering van de vakbeweging. 
Minder enthousiast ben ik over het idee 
dat de nieuwe vakbond opengesteld wordt 
voor andere bonden zoals het CNV en de 
MHP. Dan bestaat namelijk het gevaar dat 
het een soort conglomeraat van vakbonds-
topmensen wordt. Veel zal afhangen van wat 
er de komende maanden gaat gebeuren in 

de aanloop naar het oprichtingscongres dit 
voorjaar. Ik hoop dat de drang tot vernieu-
wing zegeviert en dat het de nieuwe vak-
bond gaat lukken om mensen te organiseren 
op basis van hun vak.’  

tekst Rob Janssen
foto Bas Stoffelsen

vakbonden: nieuwe  
kaarten, nieuwe kansen
Werktitel: De Nieuwe Vakbeweging. In december stelde de FNV zich ten 
doel om een geheel nieuwe vakbond op te richten, waarin de bestaande 
FNV-bonden op moeten gaan. Dit nadat de strijd om de pensioenen een 
diepgeworteld conflict binnen de bond had blootgelegd. SP-Tweede 
 Kamerlid Paul Ulenbelt is hoopvol over het initiatief.    

‘Dat plekje in de polder 
moet iedere keer weer  
bevochten worden.’
 Paul Ulenbelt
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masters oF tHe universe

Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch: te pas en te onpas 
verhogen of verlagen ze de kredietwaardigheid van landen, 
sectoren, bedrijven en producten. Niet zelden met ver-
strekkende gevolgen. Vorige maand waarschuwden ze zelfs 
de complete eurozone, inclusief Nederland. Wat is de macht 
van de kredietbeoordelaars en wat is hun agenda?   

‘Ik heb niks met complot-theorieën, maar 
soms krijg ik de indruk dat enkele Ame-
rikaanse kredietbeoordelaars en fonds-
managers tegen de eurozone werken.’ Dat 
zei Rainer Brüderle, fractievoorzitter van 
de liberale FDP in de Duitse Bondsdag, toen 
kredietbeoordelaar Standard & Poor’s begin 
december meldde dat de kredietstatus van 
15 eurolanden wel eens verlaagd zou kun-
nen worden. Zelfs de landen met de hoogste 
rating, het zogenaamde AAA, zouden die 
status kwijt kunnen raken en daar hoort 
 Nederland ook bij. In tegenstelling tot Brü-
derle reageert SP-Kamerlid Ewout Irrgang 
nuchter op de waarschuwing van Standard 
en Poor’s (S&P): ‘Zo’n bureau mag zeggen 
wat het wil. We hebben immers vrijheid van 
meningsuiting.’ 

Op zich is er reden genoeg om niet wakker te 
liggen van de inschatting van ratingbureaus 
(een ander woord voor kredietbeoordelaar) 
zoals S&P, Moody’s en Fitch. Vaak genoeg 
zaten ze ernaast, en hoe! Zo hadden ze niet 
gewaarschuwd voor het echec van de Ame-
rikaanse energiereus Enron, dat de eigen 
winst kunstmatig opklopte en vervolgens 
in 2003 failliet ging. Ook hadden ze veel 
te hoge waarderingen gegeven voor de 
beruchte Amerikaanse hypotheekpaketten, 
die niets waard bleken te zijn en het begin 
van de kredietcrisis inluidden. De daarop-
volgende ondergang van VS-zakenbank 
Lehman Brothers hadden ze evenmin zien 
aankomen. Hadden ze zitten slapen of 
handelden ze met bepaalde motieven? In 
oktober 2008 publiceerde een Amerikaanse 

onderzoekscommissie interne e-mails van 
S&P die dat laatste doen vermoeden. In een 
van die mails schrijft een S&P-collega aan 
een andere: ‘Hopelijk zijn we allemaal rijk en 
gepensioneerd als dit kaartenhuis in elkaar 
zakt.’
Hoewel bij hun conclusies dus vraagtekens 
te zetten zijn, is de invloed van de rating-
bureaus op de financiële wereld enorm. Dat 
is bijvoorbeeld af te leiden uit de manier 
waarop er door middel van de zogenaamde 
Basel-standaarden eisen worden gesteld 
aan financiële instellingen die met kapi-
taal de boer op willen. Onder het motto 
‘hoe groter het risico, hoe groter de buffer’ 
moeten zij volgens die internationale eisen 
over bepaalde reserves beschikken. Bij de 
inschatting van die risico’s baseren banken 
en toezichthouders zich doorgaans op het 
oordeel van ratingbureaus als S&P, Moody’s 
en Fitch, die zodoende dus onderdeel van 
het beleid zijn. Wie daar al z’n twijfels over 
heeft, zal het helemaal discutabel vinden 
dat de ratingbureaus voor die klus worden 
betaald door diezelfde banken en instel-
lingen. Wiens brood men eet, wiens woord 
men spreekt? 

ratingbureaus onder de loeP

Spanning op de aandelenbeurs in New York: Standard & Poor’s  gaat weer wat roepen.
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Professor Timothy J. Sinclair van de univer-
siteit van Warwick geldt als dé autoriteit op 
het gebied van ratingbureaus en krediet-
waardigheidsvraagstukken. In zijn boek ‘The 
new masters of capital’ stelt hij dat markt-
partijen en regeringen de kredietbeoorde-
laars scherp in de gaten houden ‘niet omdat 
deze bureaus het bij het juiste eind hebben, 
maar omdat verondersteld wordt dat zij een 
gezaghebbende bron zijn. Daarmee maken 
ze de bureaus tot sleutelorganisaties die de 
toegang tot de kapitaalmarkten controleren.’ 
Die visie werd ondersteund door William J. 
Harrington,  een voormalig analist van Moo-
dy’s die vorig jaar augustus tegenover toe-
zichthouder SEC uit de school klapte. In een 

begrijpen dat de manier waarop zij tot hun 
conclusies komen niet bekend is. Zijn het 
pure wiskundige berekeningen die aan hun 
oordeel ten grondslag liggen of voeren de 
kredietbeoordelaars een politieke agenda? 
Rainer Brüderle zal dat laatste vermoeden. 
Feit is dat de methodiek van de ratingbu-
reaus niet openbaar gemaakt wordt.

Begin 2008 kaartte Ewout Irrgang de 
dubieuze rol van de kredietbeoordelaars 
aan bij toenmalig minister van financiën 
Wouter Bos. Deze stelde toen, dat de eigen 
gedragscode van de ratingbureaus in orde 
was en dat strenger toezicht er alleen maar 
toe zou leiden dat investeerders blindelings 

schuwing kwam. Immers; in tegenstelling 
tot banken en andere financiële instellingen 
betalen landen niet voor een oordeel van 
een kredietbeoordelaar. Wie er dan op dat 
ongevraagde advies uit de VS zat te wachten 
blijft onduidelijk. Sommigen beweren dat 
S&P na genoemde eerdere blunders nu even 
de strenge schoolmeester wilde uithangen. 
Anderen houden vol dat het S&P puur om 
de publiciteit ging, of dat het bureau de 
nieuwe ratings van eurolanden weer nodig 
had om tal van banken en bedrijven te 
beoordelen. En is het ondenkbaar, dat S&P 
de vijftien eurolanden wilde aanzetten tot 
het doorvoeren van (nog meer) bezuinigin-
gen? Hun klanten, de banken dus, zouden 
daar immers bij gebaat zijn, omdat zij aan 
de eurolanden massaal geld geleend hebben 
dat ze graag weer terug willen hebben. En 
banken denken dat als een land bezuinigt, 
de kans daarop groter is.  

Hoge rating?  
lage rente!
Kredietbeoordelaars – rating agencies – be-
oordelen de kredietwaardigheid van bedrijven, 
landen en (financiële) producten. Met het ‘keur-
merk’ dat ze daarbij geven wordt aangegeven in 
hoeverre verwacht kan worden dat geleend geld 
weer terugbetaald wordt. Een zogenaamde AAA-
status, of: triple A, staat voor zeer betrouwbaar 
en heeft een lagere rente tot gevolg dan wan-
neer een lagere status wordt gegeven. 
Standard & Poor’s (VS), Moody’s (VS) en Fitch 
(VS, GB) hebben meer dan 90 procent van de 
markt in handen. Daarbuiten speelt alleen het 
Chinese ratingbureau Dagong een kleine rol van 
betekenis.    
Betaald worden de ratingbureaus door financiële 
instellingen, banken en bedrijven die investeer-
ders en beleggers willen aantrekken.  

‘Management verhoogde ratings 
conform wensen klant’

‘In de regels alle verwijzingen naar 
kredietbeoordelaars schrappen’

lijvig rapport beschreef Harrington onder 
meer dat Moody’s beoordelingen vaak niet 
overeenkwamen met de conclusies van de 
analisten; onder druk van het management 
zouden ratings verhoogd worden conform 
de wensen van de klanten. Analisten die 
daar niet aan meededen werden bestempeld 
als ‘lastig’, aldus Harrington.
In die samenhang is het interessant hoe 
de rol van de kredietbeoordelaars zich de 
afgelopen decennia ontwikkelt. Terwijl in 
de jaren zeventig de wereldhandel explosief 
begon te groeien en de globalisering in een 
steeds hogere versnelling ging, gedijde ook 
de liberalisering van de financiële markten. 
Toezicht was er wel en hier en daar werd die 
ook wel aangepast en gemoderniseerd, maar 
de nadruk kwam meer en meer te liggen op 
privaat toezicht. Zelfregulering dus. In dat 
proces wisten de kredietbeoordelaars een 
belangrijke positie te verwerven en werden 
ze een vast onderdeel van het financiële 
systeem. Een luxe positie bovendien, want 
feitelijk hoefden ze enkel te verkopen wat 
de banken wilden horen: groen licht voor 
risico’s. 
‘Liberale krachten hebben het monster van 
de kredietbeoordelaars zelf gecreëerd’,  
zegt Irrgang. Iets wat een aartsliberaal als 
Brüderle in zijn zak kan steken. 
De kredietbeoordelaars werden in feite de 
verkenners van het financiële slagveld, de 
inlichtingendiensten van de wereldecono-
mie. En hun boodschap aan de generaals 
luidde maar al te vaak: Go, aanvallen maar! 
Waarmee de ratingbureaus zoiets als de 
heersers van het universum waren gewor-
den. Tegen die achtergrond is het moeilijk te 

vertrouwen zouden gaan krijgen in de 
kredietbeoordelaars. Waarop de SP-fractie 
schamperde dat dat hetzelfde is als tegen 
bouwvakkers zeggen dat ze geen helm 
meer hoeven te dragen omdat ze dan op 
de bouwplaats beter opletten waar ze 
lopen. Irrgang voelt zich anno 2012 dan 
ook alleen maar gesterkt in zijn opvatting. 
‘Het is noodzakelijk dat in de regels voor 
het financiële toezicht over verplichte 
buffers van banken alle verwijzingen 
naar beoordelingen door ratingbureaus 
geschrapt worden. Kredietbeoordelaars zijn 
niet onafhankelijk en het is gebleken dat 
banken vaak over te weinig reservekapitaal 
beschikken om risicovolle leningen te 
verstrekken.’ Het huidige (Europese) 
toezicht, evenals de zelfregulering door 
de kredietbeoordelaars is volgens Irrgang 
namelijk volstrekt ontoereikend. Een 
andere wens van de SP is een Europees 

ratingsinstituut dat zelf ratings kan maken 
en bovendien openheid verschaft over de 
methodiek waarop het tot zijn aannames 
komt. Op die manier kan er iets tegenover 
de Amerikaanse rating-dominantie gesteld 
worden en kan er eigen knowhow op dit 
gebied ontwikkeld worden. 

Blijft de vraag waarom S&P vlak voor de 
eurotop in december met genoemde waar-

Maar waarom zouden S&P, Moody’s en Fitch 
wakker liggen van zulke bespiegelingen? Zij 
zijn nou eenmaal de Masters of the Uni-
verse. Onaantastbaar, onmisbaar.           

tekst Rob Janssen
foto Hollandse Hoogte / Justin Guariglia / Redux
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Horizontaal
2) Paaldorp 4) Caisson 6) Fanfare 10) NAP  
11) Brinker 14) Inundatie 15) Rijke.
verticaal
1) Want 3) Dyckagie 5) Springtij 7) Fok  
8) Workum 9) Ringdijk 12) HISWA 13) Lely.

De winnaar van het duogram van december 
is M. Smallenbroek uit Assen.

Stuur uw oplossing vóór 30 januari naar  
de puzzelredactie van de Tribune;  
Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam of 
tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplos-
sing wordt een gesigneerd boek verloot uit 
de SP-boekenstal.

crYptogram

Henry en Lucas, ©
 FLW

 2012

oplossingen december

CRYPTOGRAM

Diagram

1 2

3 4

5 6 7 

8 

9 10  11  

12 13  14  
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 Horizontaal
 1 Drekkige vogel. (4)
 5 Auto voor huwende dagbladjournalisten. (11)
 8 Bandage heeft innig contact met de muur. (13)
 9 Zo dronken kan alleen uw plantensbeproeier zijn. (6)
 10 Blijft heer tijdens het kaartspel. (6)
 12  Bedrijfseconoom uit België. (2, afk.)
 13 Aan boord van het schip is de jas slechts een façade. (9)
 15 Oprecht participeren in het medelijden. (10)
 17 Signaal voor een stevig glas jenever. (3)
 20 Ondeugend gedrag maakt huisdieren boos. (11 en 6,5)
 22 In dit specifieke geval is het de intensive care. (2, afk.)
 23 Hiermee wordt de baby beetgenomen. (8)

verticaal
 1 Politieagent serveert ook maaltijden, als hulpje. (15)
 2 In de omgang niet geschaafd. (3)
 3 Vriend weet veel over het Oude en Nieuwe Testament. (11)
 4 Oostblokagenten. (6)
 6 Om te ontsnappen moet je de boel slopen. (9)
 7 Engelse golfbaan heeft een kleurtje. (5)
 8 Kerk voor niet al te slimme ongelovige(n). (9 en 6,3)
 11 Luchtig is maar dunnetjes. (3)
 14 Hersenonderzoek van Europese organisatie. (3, afk.)
 16 Pakketje voor de missie. (7)
 18 Het stokje van de leiding. (4)
 19 Slim, en mooi ook. (4)
 21 Vluggertje in de speeltuin. (3)

Opdracht: vul in de witte en grijze vakjes de achternamen in van de mensen van wie een citaat (alle uitspraken gaan over ‘hoop’) is weergegeven. 
De oplossing is een 23-letterig citaat (in de witte verticale balk) en is vertaald. Het bestaat uit 7 woorden, en gaat ook over hoop.

1 De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt.
2 Hoop is een goed ontbijt, maar een slecht avondmaal.
3 Meetkundige waarheden verschaffen ons geen gevoelens van vreugde, noch van hoop.
4 Hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst. 
5 Hij die leeft van hoop, loopt gevaar te verhongeren.
6 Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.
7 Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt.
8 De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
9 Hoop zou in het geheel geen hoop zijn, als ze niet kon worden teleurgesteld.

10 Ik hoop dat ik nooit zo oud wordt als ik mij 's morgens voel.
11 De hoop is een voorschot op toekomstig geluk.
12 Fabrikanten van cosmetische artikelen verkopen geen lanoline; zij verkopen hoop.
13 Vergeving betekent dat je de hoop op een beter verleden hebt opgegeven.
14 Laat alle hoop op vrede varen zolang uw schoonmoeder nog leeft.
15 Extreme hoop ontstaat uit extreme ellende.
16 Bemiddelaar: iemand die een krokodil voedsel geeft in de hoop dat ze hem het laatst zal opeten.
17 Vrees volgt de hoop op de voet.
18 Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk.
19 Bescheidenheid: de hoop dat anderen zelf zullen ontdekken hoe geweldig we zijn.
20 Hoe dwazer uw hoop, des te vaster.
21 Hoop niet op een leven zonder problemen, want van een gemakkelijk leven word je lui.
22 Die nooit hoop had, had nooit angst.
23 Het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop maar ervaring.

citatenraadsel

A) Mississippi Queen
C) De Grauwe Hengst
E) Karel Doorman
G) Batavia
I) Titanic
K) Bounty

Scheepvaartmaatschappij

schepenraadsel
M)  Das Boot
O) Yamamoto
Q) Cutty Sark
S) Europa
U) Tirpitz

totaaloplossing duogram 2011

kruiswoordpuzzel
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mauro 
In het artikel over Mauro in de Tribune 
van december zegt Sharon Gesthuizen: 
‘Ik heb me enorm geërgerd aan het ver-
wijt dat de SP alleen maar achter Mauro 
gaat staan uit publicitaire overwegingen. 
Dat we Mauro misbruiken om aan ons 
imago te werken. Ik kan je zeggen: wij 
waren al jaren met deze zaak bezig’.
Ik kan haar gelijk hierin bevestigen, daar 
ik enkele jaren geleden de SP in Venray 
op deze schrijnende situatie heb gewe-
zen en zij dit direct hebben opgepakt. 
Niks publicitaire overwegingen dus, maar 
gewoon menselijke betrokkenheid. Iets 
waar ik de SP dankbaar voor ben.

Erica van den Akker, Wanssum

veel te moeilijk
Met meer geluk dan wijsheid heb ik 
een oplossing van de decemberpuzzel 
gevonden: Scheepvaartmaatschappij. Zal 
ik eens ongevraagd mijn mening geven? 
Jullie puzzels zijn veel te moeilijk!
 
Rinze de Jong, Mantinge

HYpocriet
Eigenlijk vind ik het hypocriet om te 
klagen over megastallen (‘De bulldozer 
die megastal heet’, Tribune december 
–red.). Bijna iedereen is tegen en tegelijk 
willen we ze wel. Vreemd. We willen 
elke	dag	een	(flink)	stuk	vlees	op	ons	
bord en vlees op brood. Ergens moet dit 
toch vandaan komen. Daarbij moet het 
nog erg goedkoop zijn ook nog. Gevolg: 
om de prijzen te drukken moet de boer 
grotere stallen bouwen voor meer dieren 
en voor zo goedkoop mogelijk voer. 
Een deel van dit voer komt uit de derde 
wereld. Het wordt daar dan verbouwd 
tegen zeer lage prijzen. Voor ons dan, 
maar voor de armen daar wordt het eten 
onbetaalbaar. Zij moeten honger lijden 
opdat wij elke dag goedkoop vlees op 
tafel willen hebben. 
 
Helmut Beerlage

En daarom zegt de SP: kwaliteit boven 
kwantiteit. De schaalvergroting leidt 
ertoe dat steeds meer agrarische 
familiebedrijven het loodje leggen juist 
door de concurrentie door megastallen 
– red.

brieven

Hallo,
Goed om te lezen dat er veel wordt 
gedaan aan de huurachterstanden en 
de	hulp	aan	mensen	in	financiële	nood	
(‘Huurachterstand was het beste wat 
me is overkomen’, Tribune december 
– red.). De SP Steenwijkerland heeft 
in het verleden door goed contact 
een aantal jaren een lijst gekregen 
met aanzeggingen tot huisontrui-
mingen door de deurwaarder. We 
hebben het voor elkaar gekregen om 
de gemeente in te laten zetten op 
betere samenwerking tussen de GKB 
(Gemeentelijke Kredietbank) en de 
woningbouw-corporatie en ze samen 
een convenant te laten ondertekenen 
om zo huisuitzettingen te voorkomen. 
Dat convenant is er gekomen.
Nu gaat er na twee maanden huur-
achterstand iemand van de GKB naar 
de persoon in kwestie toe en biedt  
direct	hulp	aan	om	de	financiën	op	
orde te krijgen met een traject bij de 
GKB. Vaak is het zo dat er veel meer 
schulden zijn en nu wordt er direct 
werk van gemaakt. Zo worden de 
mensen geholpen. 
 
Petra van Rosmalen
SP Steenwijkerland

prikbord@sp.nl
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bon om lid te worden

Tribune
januari 2012

wel tribunelezer,  
geen sp-lid?
dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
als SP-lid ontvangt u de tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.
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VERPLICHT VRIJWILLIGE BIJDRAGE? DOE EFFE SOCIAAL!

BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID? SLUIT JE NU GRATIS AAN EN 
STEUN DE MEEST ACTIEVE POLITIEKE JONGERENORGANISATIE VAN NEDERLAND!

Op veel MBO-scholen wordt door de 
school, naast het wettelijk schoolgeld, 
vaak nog een extra bijdrage gevraagd. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om bijdragen voor 
aanvullend lesmateriaal, een werkweek of 
excursie. Wat de meeste scholen er niet bij 
vertellen is dat deze bijdrage altijd vrijwil-
lig is. Een school mag dus nooit een cijfer 
of deelname weigeren als de vrijwillige 
bijdrage niet wordt betaald.
ROOD heeft de afgelopen maanden on-

In de webwinkel van de SP zijn allerlei 
gadgets, boeken en rapporten te bestellen. 
Zo ook deze handige fi etstas. Hiermee 
gaat het niet alleen de SP, maar ook u 
straks voor de wind. Handig om Tribunes 
of ZO-kranten mee rond te brengen, maar 
natuurlijk ook voor de boodschappen. 

De fi etstas is voor € 13,75 te bestellen 
op www.sp.nl/shop

SP FIETSTAS

TRIBUNE IS EEN 
UITGAVE VAN DE 
SOCIALISTISCHE
PARTIJ (SP) EN
VERSCHIJNT 
11 MAAL 
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derzoek gedaan onder MBO’ers. Een groot 
deel van de studenten op het MBO was 
niet op de hoogte van deze vrijwilligheid. 
Samen met ROOD worden er in verschil-
lende steden acties opgezet om het geld 
terug te eisen. Gebeurt dit ook bij jou (of je 
zoon of dochter) op school? Stuur dan een 
bericht naar rood@sp.nl

  rood.sp.nl
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‘Corruptie op het hoogste niveau is het 
resultaat van het neoliberale beleid’

16

Bankiers achter tralies
Waarom financieel wanbeleid  
strafbaar moet worden

22

column
Vertrouwen en  
verantwoordelijkheid
Waarom kiezen mensen voor een bepaalde 
politicus of partij? Dat is niet omdat ze alle 
plannen en programma’s met elkaar vergele-
ken hebben. Mensen stemmen vaak op hun 
gevoel, of met hun intuïtie. En dat is denk ik 
ook heel logisch. Je weet immers niet van te-
voren welke problemen in de toekomst ont-
staan. Net zomin is bij voorbaat bekend wel-
ke oplossingen passen bij de problemen van 
die tijd. 

Wat wel helpt is kijken naar het verleden. Ik 
denk dat steeds meer mensen de weg naar 
de SP vinden omdat ze erop vertrouwen dat 
wij behalve de juiste analyse ook de beste 
oplossingen hebben om de crisis te bestrij-
den. Wie doorheeft waar het mis ging, kan 
immers de kern van het probleem sneller 
aanpakken. 

Het is nog niet zo lang geleden dat andere 
politici, economen, maar ook veel kiezers, 
veel minder vertrouwen hadden in de SP. 
Onze voorstellen zouden ‘niet realistisch’ 
of zelfs ‘populistisch’ zijn. Inmiddels wordt 
duidelijk dat wij het op steeds meer pun-
ten bij het rechte eind hebben. Want of het 
nu gaat over de marktwerking in de zorg, de 
schaalvergroting in het onderwijs of de eu-
rocrisis: andere partijen en deskundigen on-
derschrijven steeds vaker juist onze kijk op 
de economie en de samenleving.

Wie aan vertrouwen en invloed wint, wordt 
door de buitenwereld extra goed in de ga-
ten gehouden. En ook voor SP’ers geldt een 
oud gezegde: vertrouwen komt te voet maar 
gaat te paard. Het goed doen in de peilingen 
is geen garantie voor succes. Laat het ver-
trouwen dat mensen nu in ons stellen daar-
om vooral een reden zijn om nóg zorgvuldi-
ger en verstandiger te opereren. Als we dat 
beseffen, gaan wij, en dus Nederland, een 
mooie toekomst tegemoet.

Emile Roemer, fractievoorzitter SP
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ACtueeL

Het komt bekend voor: terwijl inspecteurs nog 
onderzoeken of een land – in dit geval Iran – 
massavernietigingswapens heeft of voorbereidt, 
marcheren westerse troepen al naar het beoogde 
slagveld. Een vierde Golfoorlog is nog te 
voorkomen, zegt Harry van Bommel. 

‘SAnCtieS irAn brengen  
nieuwe goLfoorLog diChterbij’

Op zondag 29 januari kwam op het vliegveld 
van Teheran, Iran, een delegatie aan van het 
Internationaal Atoomenergie Agentschap 
(IAEA, onderdeel van de VN). Het team gaat 
onderzoek doen naar het Iraanse atoompro-
gramma. De hamvraag daarbij is: is het land 
bezig met de ontwikkeling van kernwapens 
of verrijkt het uranium voor vreedzame 
doelen? Vooruitlopend daarop hebben de 
Verenigde Staten – met in het kielzog de EU 
– al sancties aan Iran opgelegd. En een groot 
eskader van Amerikaanse, Britse en Franse 
oorlogsschepen is al onderweg naar de 
Straat van Hormuz, een belangrijke vaarrou-
te voor de oliehandel. Iran zelf liet al eerder 
zijn militaire spierballen zien in de Perzi-

sche Golf. Harry van Bommel: ‘Een oorlog 
kan alleen afgewend worden als er gewerkt 
wordt aan de-escalatie. Het sanctiepakket 
van de VS en de EU laat de zaak juist de kant 
opgaan van een oorlog. Want wat kun je 
nog doen als die sancties niet het gewenste 
resultaat hebben?’ Het SP-Tweede Kamerlid 
heeft een tweeledig alternatief waarmee een 
oorlog voorkomen kan worden: inzetten op 
permanente, waterdichte inspecties door het 
IAEA, plus Iran de mogelijkheid bieden om 
uraniumverrijking vreedzaam toe te passen. 
Dat laatste lijkt een open deur, maar is het 
niet. Van Bommel legt het uit. ‘Iran heeft het 
non-proliferatieverdrag (dat het bezit van 
kernwapens beperkt –red.) ondertekend. Dat 

betekent dat het land nucleaire technologie 
wél mag gebruiken voor medische toepas-
singen en het opwekken van energie. Er 
is echter een VN-resolutie die Iran oplegt 
de verrijking van uranium op te schorten 
omdat Iran niet alle vragen van het IAEA 
over de nucleaire activiteiten volledig heeft 
beantwoord. Dat wil overigens niet zeggen 
dat er bewijzen zijn voor een kernwapenpro-
gramma. Die bewijzen zijn er niet.’ 

Weliswaar gelooft Van Bommel niet dat Iran 
daadwerkelijk zal overgaan tot het blok-
keren van de Straat van Hormus, waarmee 
is gedreigd. ‘Dat dreigement beschouw ik 
als ketelmuziek. Daar bedient Iran zich wel 
vaker van, zoals iedereen weet. Maar de 
situatie is levensgevaarlijk en mocht het tot 
een westerse aanval komen, dan zal Iran die 
hoe dan ook beantwoorden. En mocht Israël 
bij zo’n aanval betrokken zijn, waarop dat 
land zelf zinspeelt, dan moet je je afvragen 
hoe bijvoorbeeld Hezbollah of Hamas zullen 
reageren. Kortom; als de vlam in de pan zou 
slaan, zou dat op z’n minst grote regionale 
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COLUMN
Breda, 2 juni 2012
In die stad op die dag houden wij ons 
XVIII congres. Dat doen we eens in de 
twee jaar. En ik kan u verzekeren: dat is 
een hele onderneming. De dag van het 
congres is een spektakel, maar vooral de 
tijd voorafgaand aan zo’n congres is heel 
bijzonder. 

Hoe gaan we te werk? Om te beginnen 
bespreken we een stuk dat gaat over de 
ontwikkeling die de partij de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. Een volgend 
stuk gaat in op de huidige situatie en de 
perspectieven voor de toekomst. Ten 
slotte volgen er nog voorstellen voor 
aanpassingen van de statuten en het huis-
houdelijk reglement, en komt er een voor-
stel voor de door het congres rechtstreeks 
te kiezen leden van het partijbestuur. 
Dat zijn elf personen. Al deze stukken 
en voorstellen komen aan de orde op de 
ledenvergaderingen van de afdelingen 
(waar u ook van harte welkom bent) en 
op zeven regioconferenties die daarna in 
alle regio’s worden gehouden.
De sympathie voor onze partij, onze 
analyses en standpunten groeit enorm 
snel. We proberen die sympathie om te 
zetten in meer leden en meer kader, om
zo straks nog beter in staat te zijn die 
sympathie ook om te zetten in stem-
menwinst. Onze stem zal dan nog beter 
gehoord worden en met ons gewicht 
en omvang kunnen we ons land daad-
werkelijk menselijker en socialer maken.

In de voorbereiding van het congres komt 
alles aan de orde: onze ideologie; onze 
organisatie; de afdelingen; onze volks-
vertegenwoordigers; u noemt het, het 
komt aan de orde in een open discussie. 
Wat zou het fi jn zijn wanneer alle leden, 
niemand uitgezonderd, zich het komend 
half jaar zouden inzetten voor een goede 
voorbereiding op 2 juni. Hoe meer men-
sen, hoe meer vreugd, zeker, maar ook: 
hoe meer mensen, hoe meer kennis en 
wijsheid.

Jan Marijnissen

Genoemd sanctiepakket raakt met name 
de Iraanse Centrale Bank en import van 
olieproducten. Van Bommel: ‘Minister 
Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft 
gezegd dat de sancties het regime moeten 
treff en. Die belofte wordt in mijn ogen niet 
waargemaakt. De infl atie in Iran bijvoor-
beeld bedraagt nu al 15 tot 20 procent; dat 
treft natuurlijk vooral de bevolking.’

Sinds een goed jaar is de Arabische wereld 
in de ban van protesten die de regeringen 
van Tunesië, Egypte en Libië inmiddels ten 
val hebben gebracht en in diverse andere 
landen een democratiseringsproces in gang 
hebben gezet. De vraag is of de genoemde 
sancties en militaire manoeuvres de Arabi-
sche lente in Iran dichterbij brengen of juist 
niet. ‘Ik zal de eerste zijn die zegt dat de rol 
van dictator Ahmadinejad zo snel mogelijk 
uitgespeeld moet zijn. Kijk, de bevolking van 
Iran is groot en relatief jong en de roep om 
meer openheid en democratie is evident in 
het land. Je kunt je afvragen of de huidige 
sancties dat doel dichterbij brengen. Wat 
denk je: zou de Iraanse bevolking nog zin 
hebben om verandering te eisen als het 
tegelijkertijd zucht onder het juk van de 
sancties die het Westen oplegt?’ 

tekst Rob Janssen
fofo Newsha Tavakolian / Polaris

instabiliteit en talloze slachtoff ers tot gevolg 
hebben. Dat de olieprijzen omhoog zullen 
schieten is dan nog maar bijzaak.’

Het is de SP’er een doorn in het oog dat 
zonder blikken of blozen de wegen van 
de Verenigde Naties verlaten worden. ‘De 
trend is dat bij confl icten de VN steeds meer 
gepasseerd wordt. Destijds in Irak moesten 
de VN-inspecteurs halsoverkop het land 
ontvluchten, omdat de Amerikanen en de 
Engelsen al wilden beginnen met bombar-
deren. Nou, iedereen weet dat de kluit daar 
toen belazerd is. Dus ja, in die zin word ik 
wel somber van wat er nu rondom Iran ge-
beurt. De Verenigde Staten, Rusland, China 
en nu ook Frankrijk en Groot-Brittannië; 
allemaal varen ze hun eigen koers. Daarmee 
wordt het werk van de Verenigde Naties, als 
enige internationale orgaan waarin alle lan-
den van de wereld vertegenwoordigd zijn, 
onmogelijk gemaakt.’

En wat als de IAEA-inspecteurs toch een 
Iraans kernwapenprogramma ontdekken? 
‘Dan moet dat besproken worden in de VN-
Veiligheidsraad, en niet alleen in de VS of de 
EU. Vervolgens moet geëist worden dat Iran 
dat programma staakt en goede, waterdichte 
inspecties gaat toelaten. Dát is de juiste 
volgorde.’

Diplomaten en verslaggevers 
worden rondgeleid in een  
uranium-verrijkingsfabriek 
ten zuiden van Teheran.

‘De trend is dat de 
Verenigde Naties steeds 
meer gepasseerd worden’
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Zo’n 1000 mensen van GroenLinks, de PvdA en de SP waren 
op 14 januari bijeen in de prachtige zaal van De Vereeniging 
in Nijmegen. Onder de titel ‘Een Ander Nederland’ lieten de 
drie partijen zien dat zij samen optrekken tegen het kabinet 
serieus nemen. Emile Roemer: ‘Mensen verwachten van ons 
dat we samenwerken.’

Woorden én daden

Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP) en 
Jolande Sap (GroenLinks) presenteerden 
een gezamenlijk plan, met de titel ‘Samen 
de crisis te lijf’. Het is een plan om banen 
te creëren, werk te behouden en ervoor 
te zorgen dat mensen werk vinden. Uit de 
inleiding van het plan: ‘Terwijl de werk-
loosheid groeit met duizenden per maand, 
kijkt de regering achteloos toe. PvdA, SP en 
GroenLinks kiezen voor actie: haal inves-

teringen naar voren, houd mensen aan de 
slag en begeleid ze naar nieuwe banen.’ Het 
gezamenlijke plan pleit voor het behouden 
van beschutte werkplekken voor mensen die 
wat hulp nodig hebben en voor uitbreiding 
van de deeltijd-WW, waardoor mensen niet 
meteen ontslagen worden als hun bedrijf 
het moeilijk heeft door de crisis. Ook wor-
den er voorstellen gedaan om de economie 
te vergroenen.

‘emancipatiestrijd’
SP-leider Roemer zei tijdens de bijeenkomst 
over linkse samenwerking: ‘Dit knetter-
rechtse kabinet probeert in één periode af 
te breken wat onder leiding van socialisten, 
sociaal-democraten en vakbonden in een 
eeuw is opgebouwd. Mensen verwachten 
van ons dat we samenwerken. Ik heb die 
vraag de afgelopen jaren zo vaak gekregen, 
vooral als we het een keer niet eens waren. 
Dat laat zien dat mensen van ons verwach-
ten dat we de handen ineenslaan en de strijd 
tegen dit kabinet aangaan. Dat gaan we 
doen.’

De SP wil niet alleen woorden, maar ook 
daden als het om samenwerking gaat. 
Roemer kreeg het voor elkaar dat Cohen en 
Sap meteen de daad bij het woord konden 
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Florijn aan de schoonmakers moest uitleg-
gen waarom de gemeente de ‘Code voor 
Verantwoord Marktgedrag’ nog niet had 
getekend. In die code wordt de noodzaak 
erkend van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden in de schoonmaak-
branche. Rotterdam gaat het schoonmaak-
werk binnenkort aanbesteden en Florijn kon 
met zijn landelijke fractievoorzitter voor zijn 
neus niet anders dan toegeven dat de eisen 
van de schoonmakers heel redelijk zijn. Hij 
gaf toe dat de werkdruk niet moet toenemen 
na de aanbesteding, dat het logisch is dat 
schoonmakers gewoon doorbetaald worden 
bij ziekte (dat is nu de eerste twee dagen niet 
zo!) en dat de prijzenoorlog moet stoppen. 
Volgens de Rotterdamse SP-fractievoorzitter 
Leo de Kleijn kan Florijn met deze toezeg-
gingen niet meer terugkrabbelen: ‘Ons voor-
stel om Rotterdam de Code te laten tekenen 
krijgt hiermee eigenlijk de steun van deze 
wethouder.’

‘Kabinet zonder hoop’
Zo worden woorden in daden omgezet. 

voegen. Hij haalde twee stakende schoon-
makers - Christine en Ahmed - en stakings-
leider Ron Meyer het podium op (foto). Zij 
legden uit waar zij voor staken. Voor wat 
meer loon, voor betere arbeidsvoorwaar-
den, maar vooral voor respect. Roemer: ‘In 
deze strijd komt alles samen: de strijd voor 
waardigheid, erkenning en respect, kortom 
een emancipatiestrijd.’ Hij vroeg zijn col-
lega’s van PvdA en GroenLinks om, net als 
hij, de donderdag daarop mee te lopen met 
de ‘Mars voor respect’ die de schoonmakers 
gingen houden in Rotterdam. Cohen en Sap 
konden natuurlijk geen nee zeggen. 

Meteen effect
De Mars voor respect in Rotterdam was on-
danks koud en regenachtig weer een succes. 
Eerder al hadden de schoonmakers Amter-
dam en Den Haag bezocht, en na Rotterdam 
zouden onder andere Utrecht en Eindhoven 
nog aan de beurt komen. Het effect van drie 
linkse fractievoorzitters die aan de kop van 
de Mars lopen (foto), werd duidelijk toen 
de Rotterdamse PvdA-wethouder Marco 

In Nijmegen zei Roemer het zo: ‘Laten we 
niet alleen onze eigen strijd voeren, maar 
samen in verzet komen tegen dit kabinet. En 
laten we ons niet verliezen in deelbelangen, 
maar samen iedereen die de dupe is van dit 
‘kabinet zonder hoop’ mobiliseren. De strijd 
van de student is dezelfde als die van de 
tramchauffeur. De strijd van de PGB’er is de-
zelfde als die van de schoonmaker. De strijd 
van de muzikant dezelfde als die van de 
thuiszorgmedewerker. Laten we de handen 
ineenslaan in de strijd voor wat ons bindt.’

tekst Diederik Olders

  Het plan ‘Samen de crisis te lijf’ is  
 hier te vinden: sp.nl/9z4qy
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> ZORG: TUSSEN DWANG EN WEIGERING 

Het kabinetsbeleid veroorzaakt vreemde 
tegenstellingen. Sommige mensen 
wordt toegang tot noodzakelijke zorg 
geweigerd, anderen dreigen letterlijk 
aan vrijheidsbeperkende zorg te worden 
vastgebonden.

SP-Kamerlid Renske Leijten (foto) hekelt 
het feit dat zorgverzekeraars in toenemen-
de mate terughoudend zijn in het aanvul-

lend verzekeren van mensen. Ze wil 
daarom dat verzekeraars patiënten die zich 
voor medisch noodzakelijke zorg aanvul-
lend willen verzekeren, verplicht toelaten. 
‘Idealiter zit deze zorg natuurlijk gewoon in 
het basispakket, maar dat wordt door dit 
kabinet steeds verder uitgekleed. Dan ben 
je aangewezen op een aanvullende 
verzekering, maar daarover bereiken ons 
steeds meer berichten dat patiënten 
worden geweigerd. Dat moet afgelopen 
zijn. Denk maar aan een reumapatiënt. Die 
heeft echt fysiotherapie nodig, maar wordt 
soms gewoon geweigerd: te duur. Onac-
ceptabel dat mensen hierdoor noodzake-
lijke zorg niet ontvangen.’ Leijten wil dat in 
ieder geval voor geneesmiddelen, fysiothe-
rapie en tandzorg een acceptatieplicht 
ingevoerd wordt in de aanvullende 
verzekering. Leijten: ‘In Nederland is het 
verboden voor zorgverzekeraars om 
mensen te weigeren voor de basisverzeke-

ring. Ik wil dat dit ook gaat gelden voor 
medisch noodzakelijke zorg in de aanvul-
lende verzekering.’
Leijten komt tevens met voorstellen om te 
voorkomen dat mensen met een verstan-
delijke beperking, of dementerende 
ouderen, langdurig vastgebonden zitten of 
gedrogeerd worden. Leijten wil dat het voor 
mensen die in hun vrijheid worden beperkt 
altijd mogelijk is om een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon in te schakelen. 
Leijten: ‘Dit is in de psychiatrie al heel 
gewoon. Dat moeten we ook doen voor 
mensen die in een instelling zorg krijgen.’ 
Wanneer iemand gedwongen zorg krijgt 
moet dit gemeld worden bij een toetsings-
commissie, vindt ze. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen of 
gedwongen zorg zouden enkel mogen 
worden ingesteld door gekwalifi ceerde 
verpleegkundigen, verzorgenden of artsen, 
aldus Leijten. 

> FF CHECKEN

Wat doe je wanneer je als SP tegengestel-
de verhalen hoort over overlast van 
hangjongeren? FF checken. De Eindho-
vense wijk Vaartbroek had afgelopen zomer 
last van hangjongeren rond het Amandel-
park. De gemeente heeft vervolgens samen 
met de politie en jongerenwerkers van alles 
opgezet om de overlast te beperken. Anke 
van Hest is afdelingsvoorzitter van de SP in 
Eindhoven: ‘Uit onderzoek van de LPF 
bleek dat de problemen nog steeds niet 
opgelost waren, maar de gemeente vond 
dat het onderzoek van de LPF niet deugde 
en stelde dat het juist wel goed ging rond 
het Amandelpark. Hoog tijd dus voor de SP 
om zelfs een poolshoogte te gaan nemen. 
Daarom zijn we met z’n zessen langs de 
deuren gegaan (foto) om te horen hoe het 

nou echt met de overlast ging. Opvallend 
was dat veel bewoners geen idee hadden 
waar we het over hadden en dat de mensen 
die eerder wel overlast hadden, nu tevre-
den waren over de aanpak van de gemeen-
te.’ Wat bleek: de LPF was alleen gaan 
enquêteren bij een seniorencomplex, terwijl 
de SP het hele plein rond is gegaan. Van 
Hest: ‘In het seniorencomplex hoorden we 
dat er inderdaad ’s avonds nog overlast is. 
Maar hoe hoger je in het gebouw komt, hoe 
minder de klachten waren. Sinds enige tijd 
hangen er buiten het complex felle lampen 
die een goede preventieve werking hebben. 
Natuurlijk is het in de winter altijd wat 
rustiger op straat, dus gaan we aan 
het eind van de zomer nog eens langs 
de deuren.’

> KLEINE BINNENVAART 
IN ZWAAR WEER

‘Elk klein binnenvaartschip dat uit de vaart 
gaat zorgt voor tientallen extra vrachtwa-
gens op de wegen.’ SP Tweede Kamerlid 
Farshad Bashir breekt daarom een lans 
voor het behoud van deze schepen en 
presenteerde een rapport met voorstellen. 
‘Schippers moeten hun schip aanpassen 
om aan 140 nieuwe en vaak absurde 
Europese eisen te kunnen voldoen. De 
kosten daarvan zijn vaak hoger dan de 
waarde van het schip. En de vrachtprijzen 
liggen ook nog eens onder druk.’ Inmiddels 
heeft minister Schultz onder meer toege-
zegd om met Europa in gesprek te gaan 
over de absurde eisen en ze zal nog 
terugkomen op Bashirs aanbeveling een 
bodemtarief in te voeren voor de vrachtprij-
zen.

 Het rapport: sp.nl/9z4ps

DE KLEINE  
BINNENVAART  
IN ZWAAR WEER

Sp-TWEEDEKAmERLID FARShAD BAShIR
Sp-FRAcTIEmEDEWERKER JuRgEN VAN DER SLooT
JANuARI 2012

gRoTE gEVoLgEN VooR BEREIKBAARhEID 
STEDEN&gEmEENTEN
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Vroeg of laat
asbest

April 1999 - Remi Poppe (SP) verzoekt  
samen met CDA’er Schreijer-Pierik de rege-
ring een voorstel voor een inventarisatie-
plicht voor asbest naar de Kamer te sturen. 
Door tegenstemmen van PvdA, VVD en D66 
is deze motie niet aangenomen.

Maart 2008 - Minister Cramer (PvdA) 
beantwoordt Kamervragen van Remi Poppe 
over asbest op scholen, nadat gebleken was 
dat er zeker al tien asbestslachtoffers te 
betreuren waren.
Vraag: ‘Bent u bereid alle basisscholen die 
nog niet zijn geïnventariseerd op asbest 
verplicht te laten inventariseren en, indien 
nodig, te laten saneren?’
Antwoord: ‘Het is de wettelijke plicht 
volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit 
dat werkgevers een risico-inventarisatie 
en -evaluatieanalyse (een zogeheten RI&E) 
uitvoeren om te bepalen welke risico’s er in 
de arbeidssituatie voor de werknemers zijn. 
(…) Aangezien vanuit de arbeidsomstandig-
hedenwetgeving de wettelijke verplichting 
voor een asbestinventarisatie en eventuele 
verwijdering bij de werkgevers ligt, zal ik 
geen aanvullende stappen ondernemen.’

De minister blijft dus gewoon de andere 
kant op kijken.

Mei 2011 - De Tweede Kamer wil dat voor  
1 juli 2012 alle scholen die zijn gebouwd 
vóór 1994 worden geïnventariseerd op 
asbest. De overheid roept op om mee te 

werken aan de landelijke asbestinventa-
risatie van schoolgebouwen. 

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.
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> De bretels Van Jort KelDer

‘NRC overgenomen door SP’, twitterde 
Neerlands nationale breteldrager Jort 
Kelder onlangs. Steen des aanstoots 
vormde een kritisch NRC-artikel over de 
geheime financierders van de PVV. Het 
dagblad maakte volgens Kelder ‘een ruk 
naar links’, omdat media-ondernemer en 
SP-lid Derk Sauer aandeelhouder van NRC 

is. ‘Dat trek ik niet meer’, aldus Kelder. 
Enkele dagen daarvoor had Kelder het in 
De Wereld Draait Door aan de stok met Jan 
Marijnissen. Laatstgenoemde hield daarin 
een pleidooi voor hogere belastingen voor 
de topinkomens. Kelder zag dat niet zitten 
en stelde: ‘De 5 procent hoogste inkomens 
in Nederland betaalt tweederde van alle 

1992. Remi Poppe bezoekt Hofland Pakking te Rotterdam, waar met asbesthoudend  
materiaal wordt gewerkt.

belastinginkomsten.’ Een stelling die 
nrc·next daarop aan de hand van CBS-
cijfers genadeloos onderuit haalde. Zou ’m 
dat dwarszitten?
Onvermijdelijk dringt zich de vraag op wat 
er toch met Jort Kelder gebeurd is. In de 
zomer van 2003 interviewde Tribune-
redacteur Rob Janssen hem in Amsterdam. 
Destijds tapte de toenmalige hoofdredac-
teur van Quote nog uit een heel ander 
vaatje. Enkele voorbeelden: ‘Als je rijk bent 
en je gaat je rijkdom serieus nemen, dan 
ben je een hele zielige figuur.’ Of: ‘Wel of 
niet gelukkig worden hangt bij VVD’ers af 
van de benzine-accijnzen en huizenprijzen, 
zo lijkt het. Daar voel ik me niet zo bij thuis.’ 
En wat dacht u van: ‘Weet je, ik ben het 
voor negentig procent eens met de ideeën 
van de SP.’ Allemaal citaten uit het septem-
ber-nummer van de Tribune in 2003. 
Getuige de foto’s bij het interview droeg 
Jort Kelder toen nog geen bretels. Zouden 
bretels je hart afknellen?

 Het nrc·next-artikel: sp.nl/9z4pp

Tribune 2003: nog zonder bretels...
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LAs CuevAs
Granada, Zuid-Spanje. Honderden jaren 
geleden hebben zigeuners in de heuvel 
San Miguel Alto eigenhandig deze grot-
ten uitgehakt, en ingericht als woning. 
 Tegenwoordig wonen er nog slechts enke-
le zigeunergezinnen en hebben de meeste 
plaats gemaakt voor hippies, zoals ze in 
de spaanse volksmond worden genoemd. 
Deze jongeren uit heel Europa hebben zelf 
gekozen voor het vrije leven en wonen in 
de grotten vanuit hun ideologie. Daarnaast 
bieden de grotten onderdak aan een grote 
groep illegale Senegalese mannen die ooit 
naar Spanje zijn gekomen in de hoop daar 
te kunnen werken en maandelijks geld op 
te sturen naar hun familie in Senegal. In 
een land met een werkloosheidspercen-
tage van meer dan 20 procent is het voor 
deze mannen haast onmogelijk om aan 
werk te komen, laat staan om maandelijks 
de huur van een woning te betalen en 
ook nog geld over te houden om naar hun 
familie te sturen. 

Fotograaf Inge van Iersel bracht zelf twee 
maanden door in een van de grotten en 
leerde zowel de hippies als de Senegale-
zen goed kennen: ‘Het mooie aan de plek 
vond ik dat deze twee groepen mensen, 
die om zulke uiteenliggende redenen op 
deze plek terecht zijn gekomen, als een 
grote familie met elkaar samen leven en 
altijd gastvrij zijn voor buitenstaanders.’

foto’s Inge van Iersel
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> Dennis De Jong:  
eurofielen in nooD

In zijn weblog maakt SP-europarlemen-
tariër Dennis de Jong korte metten met 
de kritiek van PvdA’er Thijs Berman op 
de Europa-standpunten van de SP.

‘Vandaag viel ik zowat van m’n stoel toen ik 
het interview las dat mijn PvdA-collega in 
het Europees Parlement, Thijs Berman, 
aan Nu.nl heeft gegeven. In zijn ogen 
vormen de plannen van de SP op lange 
termijn een drama, in Nederland en (vooral) 
in Europa. De SP zou tegen Europa zijn. 

Kennelijk raken eurofielen op dit ogenblik 
zo gefrustreerd door het totaal gebrek aan 
steun van gewone mensen, dat ze alleen 
nog maar met leugens en verdraaiingen 
hun gelijk hopen te halen. Dan kan ik ze 
snel uit de droom helpen: anders dan ze 
denken, hebben veel mensen in Nederland 
wél goed nagedacht over Europa. Zij willen 
graag samenwerken, maar hebben genoeg 
van de geniepige manier waarop steeds 
meer bevoegdheden aan Brussel worden 
overgedragen zonder dat zij er zelf echt 
invloed op kunnen uitoefenen. In het EP 
stem ik voor bij heel veel goede Europese 
wetten en de SP werkt mee aan een eerlijk, 
sociaal en menselijk Europa. Maar we 
gaan geen ‘Verenigde Staten van Europa’ 
opleggen aan onze bevolking die daar 
gewoon helemaal geen zin in heeft. Dat 
heet volgens mij democratie.

In het interview geeft Thijs Berman aan dat 
de SP asociaal is, omdat wij de Grieken 
laten stikken. Kennelijk heeft hij ieder 
contact met de werkelijkheid verloren: het 
gaat in Griekenland van kwaad tot erger. 
Staatseigendommen moeten voor een hab-
bekrats worden verkocht, en er worden 
verder zulke harde bezuinigingen doorge-
drukt dat het ene na het andere kleine 
bedrijfje sluit, jongeren kansloos worden en 
de meest elementaire voorzieningen 
ontbreken. Steeds meer mensen worden 
dakloos, steeds meer zieken krijgen geen 
goede verzorging meer. Ja, Thijs, de 
Grieken zijn je erg dankbaar voor je ‘hulp’. 
Het standpunt van de SP is een stuk 
realistischer dan de utopische roes waarin 
mijn PvdA-collega kennelijk leeft.’

 Dit is een ingekorte versie. De hele opinie is 
te vinden op sp.nl/9z4qp

> Hoge torens komen voor De val

Hoogmoed komt voor de val, maar hoge 
torens ook volgens onderzoekers van 
investeringsbank Barclays Capital. Of zoals 
ze het zelf zeggen: ‘Er is een ongezonde 
samenhang tussen de bouw van wolken-
krabbers en daaropvolgende financiële 
crises.’ Bewijs: het Empire State building 
werd gebouwd tijdens de Grote Depressie 
in Amerika. De bouw van het 828 meter 
Burj Khalifa (foto) ging vooraf aan het 
bijna-faillissement van Dubai en zelfs de 
afronding van de eerste wolkenkrabber 
(het Equitable Life gebouw in New York) 
viel midden in een vijf jaar durende 
recessie. Voorlopig dus even niet je 
spaargeld naar China of India brengen 
want daar worden nu de grootste gebou-
wen gebouwd. De investeringsbank, die 
zelf ook niet vies is van grote projecten, 
heeft ook een verklaring: ‘Vaak valt de 
bouw van de grootste gebouwen ter wereld 
samen met een algemene skyscraper 
building boom, die duidt op een algehele 

wanverdeling van kapitaal en een op 
handen zijnde economische correctie.’ 
(BBC)
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Op 1 januari van dit jaar zijn de tandarts-
tarieven vrijgegeven. Tandartsen mogen 
voortaan concurreren. Volgens minister 
Schippers van Volksgezondheid een 
goed idee.

‘De verzekeraar heeft een zorgplicht en 
moet leveren. Het is dus niet denkbaar dat 
er spontaan allerlei bijbetalingen voor het 
basispakket komen’, antwoordde zij eind 
november op vragen van SP-Tweede 
Kamerlid Henk van Gerven. Van Gerven: 
‘Inmiddels hebben VGZ, Achmea en CZ al 
laten weten dat niet meer alle rekeningen 
van tandartsen vergoed worden en dat dit 
ook voor kinderen geldt. De minister heeft 
de garantie gegeven dat kinderen tot 18 
jaar waarbij de tandzorg volledig verzekerd 
is niet hoeven bij te betalen bij de tandarts. 
Als zij dit toch toestaat heeft ze een groot 
politiek probleem want ik zal haar steeds 
aan deze uitspraak blijven helpen herinne-
ren.’ De tarieven van tandartsen rijzen de 
pan uit waardoor Van Gerven zich afvraagt 

hoeveel bewijs minister Schippers nodig 
heeft om tot inzicht te komen. ‘Al eerder 
werd bekend dat door haar experiment met 
vrije prijzen de tarieven zullen exploderen 
en inmiddels is duidelijk dat 15 procent van 
de tandartsen de prijzen zelfs verdubbelen. 
Waar zijn de grote woorden van de minister 
die eerder zei dat ze dit onzalige experi-
ment zou afblazen wanneer de tandarts 
onacceptabel duur zou worden? Door de 
prijzen per 1 januari vrij te geven en de 
tandartsen daarover te laten onderhande-
len met zorgverzekeraars, wilde de minister 
concurrentie organiseren die zou leiden tot 
lagere prijzen en betere zorg. Dit is een 
klassiek voorbeeld van hoe de zorgkosten 
worden opgejaagd door commerciële 
VVD-zorg. Marktwerking leidt niet tot 
goedkopere en betere zorg, maar biedt de 
ruimte voor zakkenvullerij door zorgverze-
keraars en zorgaanbieders. En dat mogen 
de burger en ouders van kinderen allemaal 
betalen.’ Volgens Van Gerven moet het 
experiment dan ook zo snel mogelijk 
stoppen. ‘Schippers heeft het geprobeerd 
en al binnen een maand is het duidelijk: 
experiment mislukt.’ Er zijn inmiddels 
afspraken gemaakt tussen verzekeraars en 
tandartsen, maar die houden vooral in dat 
de tandarts open moet zijn over extra 
kosten. De helft van de verzekeraars 
hanteert een bovengrens voor vergoeding 
van ‘extra’ kosten.

> tanDarts onbetaalbaar?
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Vier dagen verbleef Harry van Bommel 
vorige maand in Iraaks Koerdistan, waar 
hij sprak met onder meer politici en 
studenten in de regio. 

Sinds zijn vorige bezoek aan het gebied, 
ruim een jaar geleden, is er veel veranderd, 
bijvoorbeeld in de hoofdstad Erbil. ‘Er zijn 
peperdure nieuwe hotels en winkelcentra 
geopend die doen denken aan luchtha-
vens. Elke reis naar Koerdistan is een 
nieuwe ontdekkingsreis’, aldus Van 
Bommel, die een online dagboek bijhield 
van zijn reis. 
‘Het Koerdische volk telt zo’n veertig 
miljoen zielen en is daarmee het grootste 
volk zonder eigen staat. In Iraaks Koerdi-
stan genieten ze zelfbestuur, welvaart en 
stabiliteit maar in buurlanden Turkije, Syrië 
en Iran ligt dat heel anders. Van alle 
Koerden in de regio hebben ze het in Iraaks 
Koerdistan veruit het best, maar dat is niet 
altijd zo geweest.’ 

> stop bezuinigingen 
mishandelde kinderen

‘Je kunt niet eerst een Kinder- en Jeugd-
traumacentrum openen in Haarlem, en dan 
binnen enkele maanden datzelfde centrum 
in de problemen laten komen’, stelt SP- 
Tweede Kamerlid Nine Kooiman veront-
waardigd. ‘Al voor de kerst hoorde ik dat 
het centrum door bezuinigingen onvol-
doende voor kinderen zou kunnen zorgen. 
Toen zei staatssecretaris Veldhuijzen dat 
dit een probleem van de verzekeraars was, 
maar dat ze zich zou inzetten om tot een 
oplossing te komen. Een maand later kan 
ik constateren dat er niks gebeurd is en het 
centrum tot eenderde minder kinderen kan 
behandelen.’ Kooiman wil daarom zo snel 
mogelijk met het kabinet in debat over de 
gevolgen van deze bezuinigingen. ‘Dit 
kabinet zegt in actie te komen tegen 
mishandeling maar moet dan ook daden 
laten zien. Het stoppen van de bezuinigin-
gen op mishandelde kinderen zou een 
mooi begin zijn.’

> onze bieb moet blijven

Komend jaar gaan in Nijmegen 7 van de 12 
bibliotheken dicht. SP-afdelingsvoorzitter 
Matthias van Hunnik: ‘Daarmee bezuinigt 
het stadsbestuur 6 ton op een bibliotheek-
budget van 5,2 miljoen euro. Per gesloten 
wijkfiliaal wordt omgerekend minder dan 1 
ton bespaard. Dat is de koude rekensom.’ 
Om deze kaalslag tegen te gaan heeft 
afgelopen maand actiecomité ‘Onze bieb 
moet blijven’ met muziek, een gedicht en 
een enorm boek bijna 2000 handtekenin-
gen aangeboden tijdens een wijkbezoek 
van burgemeester en wethouders aan de 
wijk Neerbosch Oost. Van Hunnik: ‘Als de 
bibliotheek hier sluit, heeft heel Nijmegen-
West geen bibliotheek meer. En door de 
bezuinigingen verdwijnen in deze wijk ook 
al de kinderboerderij, de wijkpost, de 
basisschool, het jongerenwerk en de 
dagbesteding voor ouderen.’

 www.onzebiebmoetblijven.nl

> socialist wijst bedrijfsleven de weg  
naar koerdistan

Veelvuldig werd de SP’er door zijn gasthe-
ren gevraagd: ‘Waar blijven de Nederlan-
ders?’ Van Bommel: ‘Ik geef ze het eerlijke 
antwoord dat Nederland Koerdistan ziet als 
een ‘gewoon’ deel van Irak, maar ik weet 
dat dit niet zo is. Het is hier naar vergelij-
king met de rest van Irak veilig en zeer 
welvarend.’ Van Bommel bepleit een 
volwaardig Nederlands consulaat zoals 
Duitsland, Finland, Zweden en Amerika dat 
ook hebben. ‘Vlak voor mijn vertrek sprak ik 
met minister Verhagen van Economische 
Zaken over de kansen die er zijn in 
Koerdistan en ik vroeg hem waarom er 
nooit een handelsmissie die kant op gaat. 
Na mijn reis komt er een vervolg op dat 
gesprek, al voelt het soms wat raar dat 
deze socialist het Nederlandse bedrijfsle-
ven de weg naar Koerdistan moet wijzen. 
Het zij zo.’

 Het dagboek van de reis: sp.nl/9z4pv

Harry van Bommel met algemeen secretaris Fadhil Merani van de Koerdische  
Democratische Partij.
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> sp in schoonhoven: red politiepost!

De bewoners van Schoonhoven bij Gouda 
kunnen straks geen aangifte meer doen in 
hun eigen dorp. Nadat al eerder het 
politiebureau verdween, verdwijnt nu ook 
de politiepost en is er straks alleen nog 
een politiespreekuur voor de Schoonhove-
naren. Voor de SP Krimpenerwaard reden 
om te vechten voor behoud van de post. 
Jeroen Middag van de SP Krimpener-
waard: ‘Juist voor kwetsbare groepen in de 
samenleving, zoals ouderen en bijvoor-
beeld mensen in een rolstoel, is het van 
belang dat de politie goed bereikbaar is.’ foto flickr.com
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nieuws

> invloed en  
compromissen

> rood basisscholing

> actievoeren redt gratis ov

Het openbaar vervoer in Rotterdam blijft 
voor 65-plussers in ieder geval tot 2015 
gratis. De PvdA, samen in een college met 
VVD, CDA en D66, is gezwicht onder de 
druk van de SP. In 2009 is het gratis 
openbaar vervoer voor 65-plussers 
ingevoerd in Rotterdam, na een maanden-
lange handtekeningenactie van de 
Rotterdamse SP. Dat succes werd 

In januari vond het jaarlijkse weekend 
basisscholing plaats van ROOD, jong in de 
SP, over de ideologie en geschiedenis van 
de partij. Gastsprekers als Tiny Kox 
(SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer) en 
Paul Ulenbelt (SP-Tweede Kamerlid) 

gingen in discussie met de jonge SP’ers. Na 
de discussies over onderwerpen als de 
eurocrisis en de pensioenkwestie bedach-
ten de jongeren zelf allerlei acties voor het 
komend jaar. Want ook jonge SP’ers gaan 
liever zelf aan de slag.

De SP bestuurt mee in de provincies 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat gaat 
gepaard met soms pijnlijke compromis-
sen. Volgens SP-fractievoorzitter in 
Noord-Brabant Nico Heijmans hoort dat 
erbij: ‘We moeten eerlijk tegen de 
mensen blijven.’

Gedoe in de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant, waar de SP in het bestuur 
zit. In december werd er gestemd over het 
natuurplan van minister Bleker, en de SP 
stemde verdeeld. Afgelopen maand stapten 
twee SP-Statenleden op. Volgens Nico 
Heijmans, fractievoorzitter van de SP-frac-
tie, is dat de prijs van meebesturen. 
Heijmans: ‘Ik vind het heel jammer dat we 
afscheid moeten nemen van twee fractiege-
noten. Twee mensen die ik heel lang ken en 
die zich jaren hebben ingezet voor de SP.’ 
Heijmans werd tijdens een live radio-uitzen-
ding geconfronteerd met de redenen die 
Ron van Zeeland en Ellen Pauel voor hun 
vertrek gaven; zij voelden zich ‘monddood’ 
gemaakt. In de uitzending wist de fractie-
voorzitter even niet wat hij moest zeggen: 
‘Omdat ik het helemaal niet herkende. Er 
was onenigheid, want er was door vier 
SP’ers tegen de afspraak in tegen het 
natuurakkoord gestemd. Maar dit kon ik niet 
plaatsen.’
Op de vraag waarom de SP-fractie dan toch 
had afgesproken vóór een plan te stemmen 
dat 600 miljoen bezuinigingen op natuurbe-
heer bevat, zegt Heijmans: ‘Het is een 
rampzalig natuurplan. We hadden echter in 
het coalitieakkoord voor elkaar gekregen 
dat we als provincie sowieso de ecologi-
sche hoofdstructuur zouden afmaken, 
bezuinigingen of niet. Wat dreigt er als we 
het plan van Bleker verwerpen: dan doet hij 
het zelf. De bezuinigingen gaan in ieder 
geval door en we kunnen daar bovenop die 
ecologische hoofdstructuur wel vergeten.’ 
Vóór een slecht plan stemmen om te 
redden wat er te redden valt dus? ‘Daar 
hadden de mensen in onze fractie die 
tegenstemden dus ook moeite mee. Maar ik 
blijf erbij dat we eerlijk tegen mensen 
moeten zijn. Als mensen willen dat we gaan 
meeregeren en onze invloed vergroten, dan 
zullen we compromissen moeten sluiten. 
Zo is het en niet anders. Dat geldt in de 
provincie en landelijk. Anders moeten we 
wachten met regeringsinvloed uitoefenen 
tot we 76 zetels hebben,’ stelt Heijmans, en 
voegt lachend toe: ‘dat kan nog wel een 
paar maanden duren…’

bedreigd toen het college bekendmaakte 
dat er 3 miljoen op deze regeling bezuinigd 
zou worden. Prompt startte de SP weer 
een grote handtekeningen- en e-mailactie. 
Zelfs Leefbaar Rotterdam sloot zich bij de 
actie aan. SP-fractievoorzitter Leo de 
Kleijn overhandigde de oogst aan de 
wethouder: ‘Op straat hebben wij te horen 
gekregen dat het gratis ov precies de 
uitwerking heeft die ermee wordt beoogd: 
ouderen kunnen weer meedoen.’ De 
overvolle publieke tribune met proteste-
rende ouderen werd na de toezegging van 
het college getrakteerd op taart door 
SP’ers. Het SP-succes heeft de verhoudin-
gen in de coalitie in de havenstad op 
scherp gezet; VVD, CDA en D66 zijn ‘erg 
ongelukkig’ met de ommezwaai van de 
PvdA. De Kleijn daarover: ‘Je kunt beter de 
goede kant op draaien dan een verkeerd 
besluit nemen.’

Tiny Kox vertelt anekdotes over de begintijd van de SP.  Na het politiek café met Paul Ulenbelt 
is er tijd voor het echte café.
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De leraren staakten en kwamen massaal 
naar de Jaarbeurs in Utrecht. SP-Kamerle-
den Emile Roemer en Jasper van Dijk waren 
erbij om hen te steunen. De staking werd 
georganiseerd door onderwijsbond AOb. 
Van Dijk: ‘De leraren zijn boos over de Wet 
Onderwijstijd van minister van Bijster-
veldt. Daarin zit de herinvoering van de 
1040-urennorm, waarbij leerlingen zinloos 
worden ‘opgehokt’. Meer lesuren dus, maar 
zonder extra budget.’ Sterker nog, de lonen 
van de leraren worden bevroren en er gaat 
een week van hun zomervakantie af. Op de 
vraag of zeven weken zomervakantie ook 
niet erg veel is, antwoordt Van Dijk: ‘Maar 
leraren zitten niet niks te doen in die tijd. 
Als je Nederlandse leraren vergelijkt met die 
in andere landen dan hebben Nederlandse 
leraren de grootste werkdruk en werken 
ze de meeste uren. Leraren in Nederland 
werken veel dus.’

Wanbeleid
Emile Roemer heeft zelf jaren voor de klas 
gestaan en hij begrijpt de boosheid van de 

leraren: ‘Leraren willen niets liever dan 
lesgeven. Daarom is het zo jammer dat de 
minister het onderwijs opzadelt met wanbe-
leid. Niet alleen met deze wet, maar ook met 
snoeiharde bezuinigingen op het speciaal 
onderwijs.’ De regering wil 300 miljoen euro 
korten op de ondersteuning van leerlingen 
met een stoornis of beperking. Van Dijk: ‘Het 
gaat om kinderen met dyslexie, gedragspro-
blemen, lichamelijke en geestelijke han-
dicaps. Die zitten nu vaak op het speciaal 
onderwijs, waar ze extra begeleiding krijgen 
en waar de kassen vaak kleiner zijn. Het ka-
binet wil nu al deze leerlingen naar gewone 
scholen sturen. Het argument is: we plakken 
leerlingen nu veel te veel een labeltje op. Ik 
zeg dan: vraag maar eens aan de ouders wat 
zij ervan vinden. Die zijn blij dat het speciaal 
onderwijs er is. Hun kind krijgt de begelei-
ding die het nodig heeft. En bijvoorbeeld 
juist iemand met ADHD heeft behoefte aan 
rust en kleine klassen. Nu moet iedereen bij 
elkaar, én er wordt 300 miljoen bezuinigd, 
zodat er geen geld is voor extra begelei-
ding. Dit is slecht voor de kinderen met 

Doe mee met de kleurplatenactie! Op sp.nl/9z4qs 
is de tekening te downloaden. Afdrukken en aan 
kinderen, buurjongens, kleinkinderen, nichtjes en 
neefjes geven dus! Stuur de ingekleurde plaat op 
naar: SP Tweede Kamerfractie, o.v.v. ‘Kleurplaat’, 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

een beperking, het is slecht voor de andere 
leerlingen in de klas én het is voor de leraar 
niet meer te doen.’

Knellend onderwijs
Om leerlingen ook de mogelijkheid te geven 
om te protesteren tegen deze plannen, is 
Jasper van Dijk een kleurplaat-actie begon-
nen. De aftrap was op dezelfde dag, samen 
met Amsterdams SP-gemeenteraadslid 
Maureen van der Pligt. Tekenaar Len Mun-
nik ontwierp speciaal voor deze actie een 
kleurplaat die kinderen in kunnen kleuren. 
Van Dijk hoopt dat zoveel mogelijk leerlin-
gen met de plaat aan de slag gaan. De ge-
bundelde kleurplaten zullen aan de minister 
worden aangeboden.

Van Dijk: ‘Het is ongelooflijk dat er zo veel 
bezuinigd wordt op de leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben op school. 
Zonder extra geld komen zij in grote klassen 
terecht, zonder extra begeleiding. ‘Passend 
onderwijs’ wordt op deze manier ‘knellend 
onderwijs’.

tekst Diederik Olders

  www.sp.nl/onderwijs

Leraren en LeerLingen Komen op voor het onderWijs

Staken en kleuren

Op 26 januari waren zo’n 20.000 leraren uit het voortgezet 
onderwijs in Utrecht bij elkaar om te protesteren tegen het 
onderwijsbeleid van minister Van Bijsterveldt. Op dezelfde dag 
startte SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk in Amsterdam een 
kleurplatenactie met hetzelfde doel, maar dan voor leerlingen. 

fo
to

 J
os

 v
an

 Z
et

te
n

De eerste protest-kleurplaten zijn klaar.
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Leider van indiaas Links Prakash karat:

‘Verzet tegen het roofzuchtige 
kapitalisme en de feodale 
Verhoudingen’

foto: CPI(M)
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Prakash Karat is algemeen 
secretaris van de Communist 
Party of India (Marxist), af-
gekort CPI(M). In 2009 werd 
hij nog verkozen tot meest 
invloedrijke man van India. 
In drie deelstaten maakte de 
CPI(M) jarenlang de dienst uit, 
tot de verkiezingsnederlagen 
in 2011. Nu bestuurt de partij 
alleen de kleine deelstaat  
Tripura. Nog steeds is de 
CPI(M) de grootste linkse par-
tij in India. Karat over linkse 
poltiek in een land met een 
‘grimmige’ sociale situatie en 
over de kansen die de Euro-
pese crisis voor India biedt. 

 ›  Uw partij is een factor van belang in 
India. Wat is jullie geheim?
‘De CPI(M) is de grootste linkse partij van 
India. Daardoor kunnen we invloed uitoefe-
nen op alle belangrijke nationale kwesties. 
In 2009 stonden we bovendien lijnrecht 
tegenover de regering. Toen we onze steun 
aan de regering introkken vanwege nucle-
aire samenwerking van onze regering met 
de Verenigde Staten kreeg onze partij veel 
aandacht, al werd het wat overdreven door 
de media. Dat verklaart mijn ‘verkiezing’ in 
dat jaar. Het succes van de partij komt eruit 
voort dat we een van de weinige communis-
tische partijen ter wereld met brede steun 
onder de bevolking zijn. Onze partijleden 
zijn actief binnen vakbonden en andere 
grote landelijke organisaties, met een totale 
achterban van meer dan 64 miljoen mensen. 
En dat terwijl we altijd de parlementaire weg 
hebben bewandeld.’

 › Toch lijkt een succesvolle communis-
tische partij uitzonderlijk, in een land 
dat het neoliberale kapitalisme lijkt te 
omarmen.
 ‘Het is wel van belang om het totaalplaatje 
in beeld te houden. Relatief gezien spelen 
we ook weer niet zo’n grote rol, aangezien 
we actief zijn in een ontzaglijk groot en ge-
varieerd land met meer dan 1,2 miljard men-
sen. De basis van onze beweging en alles wat 
we bereikt hebben, ligt in de periode vóór 
de onafhankelijkheid van India. In bepaalde 
delen van India liep de communis tische 
partij voorop in de strijd tegen de Britse 

koloniale en feodale overheersing. Daardoor 
hebben we zoveel steun in deelstaten als 
Kerala, West-Bengalen, Tripura en delen van 
Andhra Pradesh.  
Sinds de onafhankelijkheid wordt India 

steeds kapitalistischer, maar daarmee zijn 
de massale armoede, honger en verwaar-
lozing niet uitgebannen. In tegendeel zelfs. 
Sinds onze politieke elite twintig jaar gele-
den voor liberalisering koos, is de tweede-

Kerala

West
Bengal

Tripura

Thiruvananthapuram

New Delhi

Kolkata

Agartala

india 
India is een federatie, onderverdeeld in  
28 staten. Het werd onafhankelijk van 
Groot-Brittannië in 1947. 
India is in oppervlak het zevende land ter 
wereld, maar in inwonertal het tweede:  
1,2 miljard mensen. New Delhi is de 
hoofdstad, en telt maar liefst 21 miljoen 
inwoners. 
Iets meer dan helft van de beroepsbe-
volking werkt in de agrarische sector. 
Een kwart van de mensen leeft onder de 
armoedegrens (cijfer 2007).

CPi(M) 
De Communist Party India (Marxist) is 
in 1964 opgericht, als afsplitsing van de 
CPI, die meer op de Sovjet-Unie was 
gericht. De partij heeft meer dan een 

miljoen leden. Veel partijleden zijn be-
trokken bij grote landelijke organisaties 
van onder andere arbeiders, advocaten, 
jongeren, vrouwen, studenten en boeren. 
Na de orthodox-hindoeïstische Bharatiya 
Janata Party (BJP) en de meer gematigde 
Congress-partij is de CPI(M) de grootste 
partij.
De CPI(M) is de enige Indiase partij die niet 
afhankelijk is van sponsors; zij kent een 
afdrachtregeling voor volksvertegenwoor-
digers en collectes onder de leden. Niet 
onbelangrijk in een land waar corruptie een 
zo grote rol speelt. De partij heeft zelf ook 
last van corrupte bestuurders, die afkomen 
op het bestuurlijke succes van de partij.  
De partij zet corrupte politici echter wel 
resoluut uit de partij.
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‘Corruptie op het hoogste  
niveau is het resultaat van het 
neoliberale beleid’

ling schandalig toegenomen. We kunnen 
trots zijn omdat een aantal van de rijkste 
mensen ter wereld in India wonen, maar we 
hebben ook het grootste aantal arme men-
sen. Zo bezien zou je dus kunnen zeggen dat 
het ons maar in beperkte mate lukt om de 
mensen in een links en democratisch plat-
form te mobiliseren voor het verzet tegen 
het roofzuchtige kapitalisme en de feodale 
verhoudingen op het platteland.’

 ›  Hoe is de sociale situatie op dit moment 
in India?
 ‘Grimmig. Zo’n 230 miljoen mensen lijden 
honger en bijna de helft van de kinderen on-
der de vijf jaar is ondervoed. Er is ook sprake 
van extreme onderdrukking van vrouwen. 
De verhouding tussen het aantal mannen 
en vrouwen raakt meer en meer uit balans 
doordat steeds vaker vrouwelijke foetussen 
geaborteerd worden, zelfs door mensen uit 
de middenklasse. Het neoliberale ontwik-
kelingsmodel zorgt er bovendien voor dat 
het onderwijs en de gezondheidszorg steeds 
meer geprivatiseerd worden en zo onbe-
reikbaar worden voor normale mensen. 
De Indiase overheid, die prat gaat op de 
jaarlijkse groei van het bruto binnenlands 
product met 8 procent, geeft wereldwijd 
het minste uit aan onderwijs en gezond-
heidszorg. En dit komt allemaal nog eens 
bovenop het eeuwenoude kastenstelsel dat 
de mensen in de onderste kaste onderdrukt. 
Als een progressieve linkse partij is het onze 
plicht om te strijden voor een oplossing van 
al deze sociale problemen.’

 ›  En hoe zit het met corruptie? De hon-
gerstaking van de sociaal activist Anna 
Hazare afgelopen jaar (zie kader) en de 
massale steun voor zijn actie lijken erop te 
duiden dat het een gigantisch probleem is.
 ‘Corruptie is een wijdverbreid probleem dat 
aangepakt moet worden. Vooral de corrup-
tie op het hoogste niveau en de corruptie 
die het publieke geld laat verdwijnen dat 
bedoeld is voor de armen. De roep van de 
Anna Hazare-beweging om een ombudsman 
met bevoegdheden om op te treden tegen de 
corruptie op het hoogste niveau kan rekenen 
op brede publieke steun. Maar mensen 
zien over het hoofd dat de corruptie op het 
hoogste niveau het resultaat is van het neoli-
berale beleid. De grote bedrijven, regerende 
politici en belangrijkste ambtenaren werken 
samen om systematisch de staatskas en 
waardevolle grondstoffen te plunderen.’

 ›  Welke oplossing stelt de CPI(M) voor? 
‘Zolang het neoliberale beleid niet wordt 
teruggedraaid en de band tussen de grote 
bedrijven en de politiek overeind blijft, is 

de corruptie niet te stoppen. Behalve een 
ombudsman om ambtelijke corruptie te on-
derzoeken, hebben we ook wetgeving nodig 
om de corrupte hoogste rechters te kunnen 
onderzoeken. Daarnaast moet het kiesstel-
sel gewijzigd worden zodat de verkiezingen 
niet meer gemanipuleerd kunnen worden 
met illegale geldstromen. Dat type  cor-
ruptie neemt alarmerende proporties aan. 
Zo wordt er nu zelfs vlak voor de verkie-
zingsdag geld verspreid onder stemmers. 
De linkse partijen eisen maatregelen die 
de corruptie binnen de overheid kunnen 

Anna Hazare (echte naam: Kisan Bapat 
Baburao Hazare) is een Indiase activist 
die een strijd voert tegen corruptie in de 
Indiase overheid. Zijn methodes worden 
vergeleken met die van Gandhi. In 2011 
heeft hij met een reeks hongerstakingen 
anti-corruptiewetgeving afgedwongen. 
Zijn populariteit is enorm; zijn kenmer-
kende hoofddeksel is uitgegroeid tot een 
heus fashion statement. De Lokpal-wet 
waar hij voor strijdt (‘lokpal’ betekent 
ombudsman) voorziet in een machtige 
ombudsman, die ook corruptie door de 
minister-president kan onderzoeken. Na 
een eerste hongerstaking in april, met 

veel steun van Indiase beroemdheden, 
kwam de regering al snel aan de eisen 
van de beweging tegemoet. Toen echter 
het concept-wetsvoorstel bekend werd, 
noemde Hazar het een ‘wrede grap’. Na 
een nieuwe hongerstaking, massale 
steun, een arrestatie, en 7,5 kilo lichter, 
werd de zo gewenste Lokpal-wet alsnog 
unaniem in het parlement aangenomen. 
Hazare lijkt op een aantal manieren niet 
echt op Gandhi, zeggen tegenstanders. 
Zo zou hij voor het ophangen van 
corrupte politici of het afhakken van hun 
handen zijn. 

Vasten tegen corruptie

beteugelen, maar uiteindelijk moeten we het 
neoliberale beleid bestrijden dat het moge-
lijk maakt om rijk te worden door corruptie.’

 › Uw partij heeft flink verloren tijdens de 
laatste verkiezingen. Wat ging er mis?
 ‘Onze partij heeft, net zoals overigens de 
andere linkse partijen, de laatste parlemen-
taire verkiezingen van 2009 een fors verlies 
geleden, waarna we ook zetels verloren bij 
de deelstaatsverkiezingen in West-Bengalen 
en Kerala in mei afgelopen jaar. In het verle-
den scoorden we altijd heel goed in West-
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Bengalen; door met name het verlies daar 
nam onze invloed in het parlement af. We 
hadden in die deelstaat 34 jaar achter elkaar 
regeringsverantwoordelijkheid gedragen en 
sinds 1978 zeven keer op rij de verkiezingen 
gewonnen. Dat was een uniek record. En 
toen verloren we voor het eerst de parle-
mentsverkiezingen en werden we tot de op-
positie veroordeeld. Onze linkse  regeringen 
konden in West-Bengalen belangrijke 
grondhervormingen doorvoeren voor 
landlozen en kleine boeren. Ook hebben 
we het panchayat-systeem geïntroduceerd, 
een  democratisch systeem met een soort ge-
meenteraden waardoor de mensen invloed 
uit kunnen oefenen op de lokale ontwik-
keling en besluitvorming. En we hebben de 
rechten van de arbeiders weten te garande-
ren. Maar na meer dan dertig jaar  regeren 
ging er ook het een en ander mis. Door de 
algemene neoliberale tendens in het land 
werd het steeds moeilijker om mensen te 
helpen. En er ontstond een kloof tussen de 
regering en bepaalde groepen mensen door 
bureaucratisch en autoritair gedrag.’

 ›  Wat is jullie plan na deze nederlaag? 
 ‘Op dit moment liggen we in West-Bengalen 
onder vuur van de nieuwe machthebbers. 
Het kader en de aanhangers van onze partij 
worden fysiek aangevallen. Na de verkie-
zingen in mei zijn er al 55 doden gevallen 
en sommige kantoren van de partij en de 
vakbond zijn met geweld overgenomen. 
Onze democratische rechten worden op 
grote schaal ondermijnd. We moeten nu 
eerst deze situatie zien te overwinnen door 
de mensen te mobiliseren. Ook moeten we 
de resultaten van meer dan dertig jaar links 
beleid verdedigen, zoals de grondhervor-
mingen en het panchayat-systeem. En we 
moeten een oplossing vinden voor onze 
eigen politieke en organisatorische zwak-
tepunten die aan het licht zijn gekomen. 
We moeten een daadkrachtiger tegenwicht 
bieden aan de neoliberale aanval. Ook onze 
aanpak kan beter: we moeten meer onder 
de mensen werken die het meest te lijden 
hebben onder neoliberaal beleid, zoals de 
arbeiders in de sectoren zonder vakbonden 
en de grote massa armen op het platteland. 
Bovendien werken we aan onze metho-
des en organisatie  om deze mensen bij de 
beweging te betrekken. We blijven aandacht 
besteden aan ons parlementaire werk, maar 
moeten ook de armen in de stad en op het 
platteland inspireren tot strijd.’
 
 › Hoe wordt er vanuit India aangekeken 

tegen de eurocrisis en de economische 
malaise in Europa?
 ‘Het is voor ons in India van belang om te 

‘Kloof door bureaucratisch en  
autoritair gedrag’

begrijpen dat het neoliberale beleid heeft 
geleid tot de crisis in de eurozone. En dat 
wij dat zouden moeten proberen te vermij-
den. De Europese integratie op basis van de 
behoeftes van de financiële markt en grote 
bedrijven is niet levensvatbaar. Hierdoor 
komt de discussie over nationale soevereini-
teit en de behoefte van mensen om over hun 
eigen toekomst en lot te beslissen onver-
mijdelijk terug op de agenda. Iedere poging 
om de landen van de Europese Unie nauwer 
bij elkaar te brengen in het keurslijf van 
een fiscale en monetaire unie is gedoemd te 
mislukken.’

 ›  En de gevolgen voor de bevolking van 
India?
 ‘De eurocrisis en de teruggang van de Ame-
rikaanse economie hebben zeker gevolgen 
voor de Indiase economie. Ook al merkten 
we niet zoveel van het begin van de crisis in 
2008, de voortdurende wereldwijde reces-
sie raakt India inmiddels wel. De groei van 
onze economie neemt af. De industriële 
productie zakt in terwijl er ook nog enorme 
inflatie is. De bevolking van India wordt 
momenteel geconfronteerd met een gebrek 
aan arbeidsmogelijkheden en het verlies van 
hun broodwinning.’
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‘We moeten de huidige situatie gebruiken 
om onze strijd voor het terugdraaien van het 
neoliberale beleid te intensiveren. De rege-
ring bevindt zich nu al in een zwakke posi-
tie. Ze is niet in staat om al het neoliberale 
beleid voort te zetten. Zo is er bijvoorbeeld 
een voortdurende strijd om te voorkomen 
dat de detailhandel-sector in India het 
loodje legt door de komst van multinationals 
als Walmart. Komende tijd zullen we een 
toename zien van de strijd voor het behoud 
van inkomens en de rechten van arbeiders. 
Op 28 februari is er een algemene staking 
die door alle belangrijke vakbonden van In-
dia georganiseerd is. Dit is de eerste keer dat 
alle vakbonden, ongeacht hun achtergrond, 

samengewerkt hebben in een gezamenlijke 
staking.’

 ›  Denk je dat de crisis kan bijdragen aan 
eerlijker machtsverhoudingen in de 
wereld?
 ‘Er zijn wel kansen. De BRICS-landen 
– Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-
Afrika – hebben aangegeven hun bijdrage 
aan het Internationaal Monetair Fonds te 
willen verhogen om de eurozone te helpen. 
In ruil daarvoor willen ze wel hervormingen 
binnen het IMF. Landen als China en India 
eisen al langer dat de besluitvormingsstruc-
tuur van het IMF een bredere basis krijgt die 
meer aansluit bij de veranderde economi-

sche invloed van de leden. We verwachten 
dat de internationale macht zich verder zal 
verspreiden over nieuwe regio’s en weg van 
de unipolaire situatie van begin jaren negen-
tig. Azië zal een prominente plaats innemen 
binnen deze ontwikkeling. De opkomst van 
China is een feit. India ontwikkelt zich ook 
tot een economische grootmacht, en er zijn 
nog meer Aziatische landen. Maar ik denk 
niet dat Azië volledig zal gaan overheersen. 
Als er een multipolaire wereld ontstaat, is 
dat een positieve ontwikkeling.’

tekst Diederik Olders en Jola van Dijk

Politiek en religieus geweld
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Mahatma Gandhi werd bekend vanwege 
zijn geweldloze strijd voor de onafhanke-
lijkheid van India. De ideologie van 
actieve geweldloosheid wordt echter lang 
niet door alle politieke activisten aange-
hangen. Integendeel, politieke en 
religieuze vetes gaan in India vaak 
gepaard met grof geweld. Zo probeerde 
de hindoeïstische Gandhi de hindoes en 

moslims met elkaar te verzoenen, maar 
werd hij uiteindelijk in 1948 vermoord door 
een extremistische hindoe. Ook nu nog 
vinden er regelmatig aanslagen, moorden 
en brandstichtingen plaats in de strijd 
tussen hindoes, moslims en christenen. De 
aanvallen op kaderleden en aanhangers 
van de CPI(M) zijn met name het werk van 
maoïstische rebellen. De Communist Party 

of India (Maoist) – niet te verwarren met 
de Marxistische CPI(M) van Karat – voert 
naar eigen zeggen een gewapende 
agrarische revolutionaire oorlog tegen de 
machthebbers van India.

Protest tegen religieus geweld in New Delhi.
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Al jaren kampt Italië met een afvalcri-
sis. Vuilstortplaatsen lopen over en de 
 georganiseerde misdaad verdient geld 
aan het frustreren van de bouw van 
goede afvalverwerkingsinstallaties en 
het illegaal dumpen van afval. In  Napels 
hopen de vuilniszakken zich op in de 
straten, wat onder meer tot enorme 
stankoverlast leidt.
In Nederland is juist sprake van over-
capaciteit. Daarom heeft staatssecre-
taris Joop Atsma een importvergunning 
afgegeven voor 200.000 ton Italiaans 
afval. Op 23 januari is de eerste scheeps-
lading afgeleverd in Rozenburg (foto). 
Logisch, toch? SP-Tweede Kamerlid 
Paulus Jansen: ‘Zijn logica is die van de 
vrije markt. De laatste tien jaar zijn veel 
verbrandingsovens bijgebouwd, terwijl al 
lang duidelijk was dat het Nederlandse 
afvalaanbod afneemt. Het gevolg is dat 
de – grotendeels geprivatiseerde – afval-
verbranders heel Europa afschooien op 
zoek naar alles wat verbrandingswaarde 
heeft.’ Ook Henk van Gerven, eveneens 
SP-Kamerlid, vindt het verplaatsen van 
het probleem geen logische oplossing. 
‘Als we in Nederland door hergebruik 
minder hoeven te verbranden dan moe-
ten we daar blij mee zijn. Dan kunnen 
er immers ovens dicht en wordt de lucht 
schoner. Afval naar Nederland slepen om 
de maffi a uit de brand te helpen is weinig 
zinvol.’ 

foto Marco de Swart / ANP

OUD VUIL
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Voor Dirk Jens Nonnenmacher is dit jaar niet 
zo goed begonnen. Op maandag 2 januari 
namelijk kreeg de voormalige chef van de 
Duitse HSH Nordbank te horen dat het 
Openbaar Ministerie in Hamburg een 600 
pagina’s tellende aanklacht tegen hem en 
vijf anderen uit de HSH-top had neergelegd. 
De verdenking: zwaar bedrog en vervalsing 
van de jaarrekening. ‘Voor de eerste keer 
wordt een bankdirecteur op grond van 

SP wil financieel wanbeleid eindelijk Strafbaar Stellen

Schade: biljoenen  
Straf: nul komma nul
Weinigen zullen ontkennen dat de huidige kredietcrisis 
grotendeels werd veroorzaakt door mensen die omvangrijke, 
onverantwoorde risico’s namen op de financiële markten. 
Maar nog steeds kan dat gedrag juridisch nauwelijks 
aangepakt worden. De roep om financieel wanbeleid in de 
toekomst strafbaar te stellen wordt steeds luider, nu de crisis 
steeds diepere wonden slaat.  

22 tribune februari 2012

TRIBUNE_02_2012_R.indd   22 03-02-12   15:22



beslissingen tijdens de financiële crisis 
gedagvaard’, zei jurist Gerhard Strate tegen 
dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Strate is de degene de die HSH-affaire zo’n 
drie jaar geleden voor het eerst had aange-
kaart.   

In deze tijd is het wellicht een van de 
grootste bronnen van ergernis en woede:  
bankiers die met het geld van de burgers, 

wilde de HSH Nordbank van geen ophouden 
weten. ‘Iedereen in de branche wist: als je je 
rommel kwijt wil dan kan dat bij de HSH’, 
zei een insider eind 2009 tegen weekblad 
Der Spiegel. Daar bleef het niet bij. De bank 
dook in ondoorzichtige onroerend goed–
projecten over de hele wereld en begon 
zich te manifesteren als wereldleider in de 
rederij- en  scheepsbouwfinanciering.        
En dan te bedenken dat de HSH Nordbank 

waar die winsten vandaan kwamen of wat 
ze eigenlijk inhielden. Totdat het fout ging. 
In 2007 bleek ineens dat de bank voor mil-
jarden in de rode cijfers zat. Toen werd een 
transactie met de exotische naam ‘Omega 
55’ verzonnen. Doel daarvan was een soort 
tijdelijke overheveling van de eigen balans-
risico’s naar de Franse bank BNP Paribas, 
zodat de HSH-jaarcijfers er minder drama-
tisch uitzagen. Nonnenmacher, toen nog 
financieel directeur, had er geen probleem 
mee. De deal pakte echter verkeerd uit en 
kostte de bank uiteindelijk 500 miljoen euro. 
De deelstaten Sleeswijk-Holstein en Ham-
burg – lees: de belasting betalende burgers 
– konden daarvoor opdraaien, evenals voor 
het miljardenverlies dat de bank sowieso 
al had. HSH-chef Hans Berger stapte op en 
werd opgevolgd door Dirk Jens Nonnen-
macher. Wat er vervolgens gebeurde mag 
gelden als een van de smerigste affaires aller 
tijden in de financiële wereld (zie kader).

Het is die ‘Omega’-deal op grond waarvan 
het Hamburgse Openbaar Ministerie nu 
de strijd heeft aangebonden met Nonnen-
macher en de zijnen. Dat is juridisch gezien 
wellicht verheugend, maar is het in maat-
schappelijk en ook economisch opzicht 
eigenlijk wel bevredigend genoeg? Want de 
aanklacht betreft feitelijk alleen de handel 
en wandel omtrent ‘Omega’. De gigantische 
risico’s die genomen werden, de megalo-

 ‘Iedereen wist: als je je rommel kwijt wil, 
dan kan dat bij de HSH Nordbank’

spaarders en beleggers miljardenwinsten 
behaalden, maar bij diezelfde burgers net zo 
makkelijk het handje komen ophouden als 
het spelletje fout gaat. Want dát het vroeg 
of laat fout zou gaan – met andere woor-
den: dat het balletje op de roulettetafel niet 
eeuwig op dezelfde kleur zou blijven vallen 
– was logischerwijs te verwachten. Toch 
namen de geldbazen de risico’s, veroorzaak-
ten daarmee in belangrijke mate de finan-
ciële crisis en... gaan ze  tot op de dag van 
vandaag vrijuit. 
Het waren SP-Kamerleden Jan de Wit en 
Ewout Irrgang die in 2009 voorstelden om 
te onderzoeken op welke manier financieel 
wanbeleid aangepakt kan worden. Volgens 
de SP’ers moest er in het Wetboek van Straf-
recht een bepaling opgenomen worden die 
omvangrijk financieel wanbeleid strafbaar 
stelt. ‘Als blijkt dat er nauwelijks kan worden 
opgetreden tegen bestuurders die willens 
en wetens onverantwoorde risico’s hebben 
genomen en de huidige kredietcrisis mede 
hebben veroorzaakt, dan moeten we dat wat 
mij betreft mogelijk maken voor de toe-
komst’, aldus Jan de Wit destijds. Weliswaar 
zijn bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, op-
lichting en bedrog in jaarstukken strafbaar. 
Maar buiten die strafbare feiten om kan ook 
onverantwoord, roekeloos financieel beleid 
tot grote maatschappelijke schade leiden – 
zoals de crisis ons bijna dagelijks laat voelen.         

Dirk Jens Nonnenmacher kijkt bijna altijd 
alsof hij zojuist de trein gemist heeft. Hij 
draagt zijn haar zoals Bono in het ‘Joshua 
Tree’-tijdperk: strak achterover gekamd en 
een vettig matje in de nek. Het woord ‘risico’ 
komt in zijn vocabulaire niet voor, tenmin-
ste niet in zijn tijd bij de HSH Nordbank. 
Risico? Wat is dat? Zelfs toen halverwege 
2007 iedereen in de financiële wereld wist 
hoe riskant de handel met de beruchte Ame-
rikaanse subprime-hypotheekpaketten was, 

grotendeels eigendom is van de deelstaten 
Sleeswijk-Holstein en Hamburg en van huis 
uit een zogenaamde ‘Landesbank’ is; als 
kleinschalig kredietinstituut ooit opgericht 
om de regionale economie een beetje te 
stimuleren. Maar die taak vond de directie 
zo’n tien jaar geleden toch wat te kneuterig.  
En dus tilden de Noord-Duitse boeren-
leenbankiertjes zichzelf over het paard en 
begaven zich op de markt van het grote en 
snelle geld. Risico? Wat is dat? Verstand van 
zaken? Waar heeft u het over? Al snel wer-
den glanzende rendementscijfers gemeld en 
inmiddels was een filiaal geopend in New 
York. En ondertussen vroeg niemand zich af 

HSH-chef Dirk Jens Nonnenmacher: Risico? Wat is dat?
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manie op kosten van de belastingbetaler, 
overheden en bedrijven en de uiteindelijke 
miljardenschade; daar wordt in deze aan-
klacht nauwelijks naar gekeken. 
Ewout Irrgang wil dat er in strafrechtelijke 
zin wél naar het nemen van onverantwoorde 

risico’s wordt gekeken. Volgens hem is de 
noodzaak van eerder genoemd SP-voorstel 
alleen maar groter geworden en is het 
de hoogste tijd dat in het strafrecht een 
clausule wordt opgenomen die bepaalt dat 
financieel wanbeleid strafbaar is: ‘Als je ziet 

hoe de financiële crisis miljoenen burgers 
dupeert en complete samenlevingen ont-
wricht dan is het toch vreemd als degenen 
die het veroorzaakt hebben daarvoor niet 
strafrechtelijk ter verantwoording geroe-
pen kunnen worden.’ Irrgang noemt het 
reilen en zeilen van Dirk Scheringa (wiens 
DSB Bank op de fles ging en talloze men-
sen financieel ruïneerde) en het optreden 
van Fortis (dat zich catastrofaal vertilde 
aan de overname van ABN Amro, hetgeen 
duizenden werknemers en aandeelhouders 
dupeerde) als voorbeelden van zaken die 
bekeken hadden kunnen worden als de 
wet die mogelijkheid geboden had. Irrgang: 
‘Begrijp me goed: ik zeg dus niet dat een di-
recteur van een bank, financiële instelling of 
verzekeringsmaatschappij veroordeeld moet 
worden. Dat is namelijk aan de rechter; die 
moet bepalen of er sprake is van financieel 
wanbeleid. Het gaat mij erom dat de politiek 
de wet dusdanig aanpast dat bestuurders die 
willens en wetens onverantwoorde risico’s 
nemen in de toekomst strafrechtelijk kun-
nen worden aangepakt.’ Bijkomend voordeel 
van een dergelijke bepaling in het wetboek 
is de preventieve werking die ervan uit kan 
gaan.
Financieel wanbeleid een vaag begrip? Vol-
gens Irrgang staan er meer ‘vage’ begrippen 
in het wetboek. Bijvoorbeeld de aantasting 
van iemands eer en goede naam of een gods-
dienstig krenkende uitlating. Ook daar is de 
uiteindelijke toets aan de rechter. Het gaat 
de SP’er om duidelijk aantoonbare, onver-
antwoorde financiële risico’s die bewust 
genomen en dus verwijtbaar zijn, waarna 
de rechter bepaalt of het daadwerkelijk om 
financieel wanbeleid gaat. ‘Natuurlijk willen 
we de vrijheid van ondernemers niet aantas-
ten; zij móéten soms risico nemen, evenals 
beleggers. Daar gaat ons voorstel ook niet 
over. Waar het wel over gaat is roekeloos 
financieel beheer dat naast talloze directe 
slachtoffers hele samenlevingen dupeert. Ik 
stel gewoon vast dat zulke dingen zijn ge-
beurd en dat het nog nooit tot een veroorde-
ling is gekomen’, aldus Irrgang. 

Maar tot nu toe wil de Nederlandse poli-
tiek er niet aan. Op het SP-voorstel uit 2009 
reageerde toenmalig minister van Justitie 
Hirsch Ballin met een brief waarin vooral 
de civielrechtelijke mogelijkheden werden 

‘Roekeloos financieel beheer dupeert naast talloze 
directe slachtoffers hele samenlevingen’  

New York 2009: Vermogenszwendelaar Bernard Madoff wordt voorgeleid.  
Hij kreeg 150 jaar gevangenisstraf.
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benadrukt. Maar via het civiele recht kan 
de burgerlijke rechter hooguit tot schorsing 
of ontslag van een bestuurder besluiten, 
of beslissen dat er een schadevergoeding 
betaald moet worden. En dat kan alleen als 
een private partij (bijvoorbeeld een particu-
lier, een aandeelhouder of een ondernemer) 

de bestuurder die van wanbeleid wordt 
beschuldigd aansprakelijk stelt. Of er über-
haupt stappen ondernomen worden om met 
financieel wanbeleid af te rekenen is dus 
afhankelijk van de vraag of private partijen 
daartoe bereid zijn. En dat is niet genoeg, 
vindt de SP. De partij wil dat justitie uit naam 
van de samenleving bestuurders strafrechte-
lijk kan gaan aanpakken.        

de ene zeepbel leeglopen door elders een 
andere zeepbel op te blazen. Kenmerk van 
elke crisis is dat bankiers van de vorige niets 
geleerd hebben. De vraag is dan terecht: hoe 
erg wordt de volgende als er strafrechtelijk 
geen stok achter de deur is?

Ook SP-europarlementariër Dennis de Jong 
heeft aansprakelijkheid van de topmensen 
in de financiële wereld op zijn verlang-
lijstje staan. In zijn ‘SP-actieplan tegen 
speculanten’ stelt hij: ‘Personen achter de 
speculatie moeten persoonlijk aanspra-
kelijk zijn zodat verantwoordelijk gedrag 
afgedwongen wordt.’ De Jong: ‘Het gaat om 
het gedrag van mensen die de crisis mede 
hebben veroorzaakt. Ik vind het interes-
sant dat uitgerekend in de Verenigde Staten 
falende bankiers wél persoonlijk aanspra-
kelijk worden gesteld. De mensen vinden 
het daar blijkbaar heel leuk om op tv te zien 
hoe bij zo’n bankier door een aanklager de 
duimschroeven worden aangedraaid. Ik heb 
op tv gezien hoe het Amerikaanse Congres 
bankiers aan een kruisverhoor onderwierp. 
Zit daar zo’n bankdirecteur met droge ogen 
te vertellen dat hij die riskante financiële 
producten waarmee zijn bank werkte zelf 
niet eens snapte. Alsof dat een excuus is. Ik 
zou zeggen: informéér je dan over wat er in 

IJsland IJskoud  
voor ex-bankIers
Vorig jaar januari zijn in IJsland twee oud-
topmannen van de failliete bank Landsbanki 
gearresteerd, onder meer op verdenking van 
handel in voorkennis, fraude en manipulatie. 
Het vermoeden heerst dat zij zich verrijkten 
vlak voordat Landsbanki, moederbedrijf van het 
bekende Icesave, failliet ging. 
Ook voormalige topbestuurders van de omgeval-
len IJslandse Kaupthing-bank zijn opgepakt.  
Zij worden ervan verdacht dat ze de cijfers van 
hun bank kunstmatig opgeklopt hebben en gauw 
tonnen naar bankrekeningen in Luxemburg  
hebben overgeheveld toen duidelijk begon te 
worden dat de zaak niet meer te redden was.     

Sigurjon Arnason, een van de twee voormalige topbestuurders van Landsbanski.
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Kenmerk van elke crisis is 
dat bankiers van de vorige 
niets geleerd hebben

De Aziatische crisis in 1997 liet zien wat 
verregaand geliberaliseerde financiële 
markten kunnen aanrichten. Sindsdien 
leidt de wereldeconomie aan ADHD. Op de 
ramp in Azië volgde het leeglopen van de 
internet-zeepbel rond de eeuwwisseling. Op 
de Amerikaanse subprime-catastrofe volgde 
de ondergang van Lehman Brothers en 
daarna kwamen – in willekeurige volgorde 
– de krediet-, valuta- en schuldencrises die 
inmiddels zijn uitgemond in een algehele 
financiële en economische crisis in de VS en 
de eurozone. De financiële markten laten 
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je bedrijf gaande is.’  Niet dat De Jong vindt 
dat de typisch Amerikaanse claimcultuur 
naar Europa moet komen. ‘Maar ik vind het 
wel opvallend dat de Amerikaanse justitie 
zo optreedt, want het hele systeem van de 
ongeremde financiële markten is juist uit 

de VS komen overwaaien. Nou, ik hoop dat 
dat juridische aspect ook deze kant op komt 
waaien.’ 
Of dat snel werkelijkheid wordt? Dennis 
de Jong stelt vast dat Brussel weliswaar 
intenties aan de dag legt om de financiële 
markten aan banden te leggen, maar volgens 
hem heeft de financiële lobby nog een veel 
te dikke vinger in de pap (zie ook de Tribune 
van november 2011: ‘Zonder bankenlobby 
hadden we geen Europese financiële crisis 
gehad’) . De Jong: ‘Soms vragen Europese 
regeringsleiders letterlijk aan de bankiers of 
ze bij een Europees topverleg komen zitten. 
Ik bedoel maar.’ En hoe enthousiast zouden 
die bankiers zijn over een Europees voorstel 
dat hun eigen persoonlijke aansprakelijk-
heid regelt? Vooralsnog fungeren de meeste 
Europese politici als biljartballen en hante-
ren de bankiers de keu. 

Belastingparadijzen 
en kinderporno 
In de periode 2009-2011 publiceerde het Duitse 
weekblad Der Spiegel tientallen artikelen over  
de affaires bij de HSH Nordbank. De meest 
onthutsende onthullingen in vogelvlucht.
- In maart 2009 stapt Werner Marnette, minister 

van Economische Zaken van de deelstaat 
Sleeswijk-Holstein, uit eigen beweging op. Hij 
vertrouwde de jaarcijfers van de HSH Nordbank 
niet en wilde geen medeverantwoordelijk-
heid meer dragen voor de risico’s die de HSH 
Nordbank bleef nemen. 

- In de HSH-top was een tijd lang Engels de 
voertaal. Dat zou er onder meer toe geleid 
hebben dat wanneer de nauwelijk Engels 
sprekende baas het over ‘strategy’ had, de rest 
van de directie ‘tragedy’ verstond. 

- Oktober 2008: De Amerikaanse jurist Douglas 
Wigdor doet aangifte tegen de HSH Nordbank 
vanwege het ontslag van een HSH-manager 
van het filiaal in New York. Laatsgenoemde 
werd de laan uitgestuurd, nadat hij zijn 
onvrede had geuit over het feit dat een knappe 
jonge vrouw die op de managementafdeling 
werkte systematisch bevoordeeld zou zijn en 
met taken opgezadeld werd waar ze helemaal 
geen verstand van had. Vrouwelijke collega’s 
zouden het HSH-filiaal als bordeel betiteld 
hebben.

- In september 2009 doet de Amerikaanse 
justitie een inval in het New Yorkse HSH-filiaal. 
Op de computer van de toenmalige, als kritisch 
bekend staande filiaalleider werd kinderporno 
gevonden. Op instigatie van de HSH-top in 
Duitsland zou de vuiligheid stiekem door der-
den op die computer geïnstalleerd zijn om het 
ontslag van de filiaalleider te rechtvaardigen.

- Begin 2009 lekken interne HSH-documenten 
uit die doen vermoeden dat de bank redacties 
van kranten en tijdschriften liet bespioneren. 
Al eerder zou een voormalige HSH-employee 
dag en nacht geschaduwd en afgeluisterd zijn.  

- In 2009 wordt een lijst bekend waar de 
HSH Nordbank naast Hamburg, Kiel en New 
York nog meer allemaal ‘vestigingen’ heeft. 
Genoemd worden onder andere de belasting-
paradijzen Cayman-eilanden, Luxemburg, 
Guernsey en Jersey. Noch de Duitse fiscus 
noch de diverse toezichtsinstanties kunnen 
daar de boeken inkijken.

       
Toch was het de politiek die Dirk Jens 
Nonnenmacher in maart vorig jaar tot 
aftreden dwong. De deelstaatregeringen 
van Sleeswijk-Holstein en Hamburg hadden 
schoon genoeg van de miljardenverliezen en 
de voortdurende schandalen binnen ‘hun’ 
HSH Nordbank en stuurden Nonnenmacher 
de laan uit. De spreekwoordelijke druppel 
vormde het feit dat de langharige bankchef 
een bonus van 2,9 miljoen euro ten deel viel, 
terwijl de bank met belastinggeld overeind 
gehouden moest worden. Via de media werd 
een opmerkelijke clausule in het bonus- 
contract openbaar: mocht justitie ooit over-
gaan tot vervolging van Nonnenmacher dan 
was het de bank niet toegestaan om die 2,9 
miljoen van hem terug te vragen... 

tekst Rob Janssen
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Op het YouTube-filmpje kun je zien dat 
de jongeman een oranje onderbroek aan 
heeft. Niet dat hem de broek afzakt, want 
hij luidt juist een feestelijk moment in: op 24 
januari trapt hij symbolisch de eerste schop 
de grond in voor lantaarns bij de skatebaan 
The Canyon. En ja, onder skaters en BMX’ers 
(fietscrossers) is het nou eenmaal mode om 
je broek zo laag op je heupen te dragen dat 
iedereen je onderbroek ziet.
Twee jaar hebben ze ervoor gevochten: 
verlichting bij de skatebaan in de wijk
Leesten. Want ze konden het niet verkrop-
pen: heb je misschien wel het grootste, 
mooiste en beste skatepark van Nederland 
in je gemeente, komt er geen verlichting bij. 
Waardoor al dat moois pakweg van oktober 
tot april, als het vroeg donker is, ’s avonds 
niet te gebruiken is. ‘Het skatepark is heel 
bijzonder’, legt de Zutphense ROOD-voor-
zitter Ellis Müller uit. ‘Het is helemaal in de 
grond gebouwd, zodat er aan de oppervlakte 
geen opvallende uitsteeksels te zien zijn. Er 
komen jongeren uit heel Nederland naartoe. 

Soms komen er zelfs campers met skaters 
uit Duitsland en Polen naar The Canyon.’

Een huis-aan-huisenquête weerlegde  
het argument van tegenstanders

Reden genoeg voor ROOD Zutphen om 
samen met de skaters in actie te komen voor 
verbetering, of beter gezegd: voltooiing, van 
‘hun’ park. Aanvankelijk ontbrak namelijk 
niet alleen verlichting. Voldoende bankjes 
en vuilnisbakken waren eveneens gewenst. 
De eerste handtekeningenactie leverde ruim 
900 handtekeningen op en bracht tientallen 
jongeren voor het eerst in de raadszaal. Daar 
volgden ze hoe de Zutphense SP-fractie een 
meerderheid voor de bankjes en vuilnisbak-
ken kreeg. Maar verlichting ging de gemeen-
te nog te ver. Ellis Müller: ‘Er werd gezegd 
dat buurtbewoners daar bezwaar tegen 
zouden hebben. Toen zijn wij samen met 
de skaters huis-aan-huis een buurtenquête 
gaan doen.’ Daaruit bleek dat 87 procent van 
de buurtbewoners geen enkel probleem had 

met verlichting bij The Canyon. ‘Het park 
heeft 450.000 euro gekost en LED-verlich-
ting zou zo’n 20.000 euro extra kosten. Dat 
leek ons niet onoverkomelijk’, aldus Müller. 
Maar de gemeentelijke radertjes draaien 
langzaam en het duurde twee jaar voordat 
de SP-fractie in januari een raadsmeerder-
heid mee kreeg. Slechts één raadslid stemde 
uiteindelijk nog tegen. En dus zal er de vol-
gende winter licht branden bij The Canyon: 
LED-licht op zonne-energie. 

Al die tijd hield ROOD het onderwerp 
warm bij de politiek, omwonenden, skaters 
en BMX’ers. Tal van acties zorgden voor 
groeiende steun en publiciteit. Dat bleef 
niet bij handtekeningen ophalen en ludieke 
acties. Twitter en YouTube bleken effec-
tieve middelen om acties aan te kondigen, 
te ondersteunen en verslag ervan te doen. 
Niks bijzonders voor de jeugd van tegen-
woordig, maar blijkbaar moet menig oudere 
jongere – of jongere oudere –  soms nog een 
beetje wennen aan die supersnelle digitale 
communicatie. Ellis Müller: ‘Toen we met 
een Twitter-bericht aankondigden dat we 
symbolisch de eerste schop de grond in 
lieten gaan, ontstond er enige paniek bij de 
gemeente. Ze dachten dat we het hele ter-
rein gingen omploegen.’

tekst Rob Janssen
foto’s ROOD Zutphen

ROOD schept licht in De DuisteRnis
Buiten skatepark The Canyon is er in Zutphen ‘geen ene reet 
te doen voor jongeren’, zei een ROOD-lid onlangs. Dan is het 
zuur dat uitgerekend dat skatepark in de winter na vijf uur  
’s middags pikdonker is. Twee jaar lang voerde ROOD  
Zutphen samen met tientallen skaters actie voor verlichting 
bij de skatebaan. En ze wonnen.    
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› Wat is er mis met grote scholen?
‘Die leerfabrieken gaan voorbij aan de 
daadwerkelijke ontwikkeling van kinderen. 
Ik ken alle leerlingen en hun ouders. Je 
moet ze kennen om te weten wie welke hulp 
nodig heeft. Daarom zijn de bezuinigingen 
op het speciaal onderwijs een groot pro-
bleem. Juist die kinderen vallen in een zwart 
gat als ze onvoldoende steun krijgen. Het 
toekomst-perspectief verdwijnt bovendien 
voor bepaalde kinderen, onder andere door 
de bezuiniging op de sociale werkplaatsen.’

› Hoe betrek jij ouders bij de school?
‘We hebben bijvoorbeeld ouders mee laten 
denken over het overblijven. Vervolgens 
hebben we de hele vakantie samen geklust 
aan een mooi lokaal. Dat wordt nu ook  
gebruikt voor buurthuisactiviteiten.’
 
› Wanneer werd je lid van de SP?
‘In 2007. Ik volgde de partij al langer en toen 
er bij ons in de buurt door SP-leden werd 
aangebeld ben ik actief geworden.  

LINKSVOOR ‘HuppeKee, de HaNdeN uIt de mOuweN’
Nathalie Oldenburger (32)  
is voorzitter van de SP 
Veendam. Deze moeder 
van twee kinderen (5 en 8) 
is directeur van een basis-
school in Stadskanaal. Een 
droombaan, vindt ze zelf: 
‘Ik ben voor kleinschalige 
scholen die onderdeel zijn 
van de wijk en waar ouders 
zo kunnen binnenlopen en 
meedenken.’ 

De SP is de enige partij die zich onder de 
mensen begeeft en weet wat er leeft in de 
wijken. En het is geen vergaderclubje. Geen 
mooie praatjes maar huppekee, de handen 
uit de mouwen en wat betekenen voor de 
mensen.’

› Wat haalt de kapitalist in je naar boven?
‘Niets eigenlijk, ik zou het zelfs een grote 
belediging vinden als mensen dat van me 
denken. Als directeur ben ik daardoor een 
vreemde eend in de bijt. In het schoolbe-
stuur weten ze ook: daar komt de socialist 
aan, dus alles moet weer eerlijk en sociaal.’

tekst Jola van Dijk
foto Karen Veldkamp
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NIEUWS

> KOOP EEN AANDEEL IN ONS NIEUW PARTIJPAND

Net zoals meer dan dertig jaar geleden bij 
bij de aankoop van het oude partijbureau in 
Rotterdam, worden SP-leden uitgenodigd 
om een steentje bij te dragen aan ons 
nieuwe pand in Amersfoort, dat per 1 april 

opgeleverd wordt. Het nieuwe bureau stelt 
zich ten doel de lokale afdelingen van de 
SP zo goed mogelijk te ondersteunen in 
hun streven om de principes van mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

€ 25,-

de houder van dit document 
heeft met een bedrag van

en hiermee een bijdrage geleverd aan de 
inrichting van het nieuwe partijbureau van de 

SP in Amersfoort, dat zich ten doel stelt de 
lokale afdelingen van de SP zo goed mogelijk te 

ondersteunen in hun streven om de principes van 
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit in praktijk te brengen.JAN MARIJNISSENEMILE ROEMER

SOCIALISTISCHE PARTIJ

een aandeel 
in een beter nederland

solidariteit in praktijk te brengen. Er zijn 
aandelen verkrijgbaar ter waarde van 10, 
25, 50, 100, 500 en 1.000 euro.

Voor meer informatie kunt u e-mailen 
naar aandelen@sp.nl of bellen met 
(010) 243 55 55.

Een of meerdere aandelen kunt u verwer-
ven door uw bijdrage over te maken naar 
rekeningnummer 196336 ten name van 
Socialistische Partij, onder vermelding van 
Aandeel Partijbureau SP. Uw aandeel of 
aandelen worden u dan zo spoedig 
mogelijk toegestuurd.

> HET PROTOTYPE SP’ER

We weten het: hoge bomen vangen veel 
wind. Toen de SP eind januari in de peiling 
van Maurice de Hond als grootste uit de 
bus kwam, voelden heel wat commentato-
ren, columnisten en politici zich geroepen 
om wat over de partij en haar achterban te 
vinden. Niks mis mee natuurlijk. Een paar 
voorbeelden: ‘Geen vrolijke mensen bij de 
SP’ (de Volkskrant).  ‘De actiepartij van 
voorheen is ook een bestuurderspartij 
geworden’ (NRC en HP/DeTijd). 
‘Goed nieuws voor krakers, blowers en 
hangjongeren die houden van biologische 
voeding’ (HP/De Tijd).‘Zelfs het feit dat zijn 
partij nogal prominente Hamas-liefhebbers 
en terroristenvrienden telt, wil ik hem 
(Roemer – red.) niet in de schoenen 
schuiven.’ (Trouw). ‘Zult u gelijk merken dat 
de PVV helemaal geen tokkie-partij is 
omdat alle tokkies overduidelijk bij de SP 
zitten’ (GeenStijl). ‘De SP wil een federaal 
Europa’ (Geert Wilders). ‘De SP is primair 
de antikapitalistische partij gebleven die zij 
vanaf 1972 is’ (NRC).

Dat bij de SP vogels van uiteenlopend 
pluimage zitten, mag als bekend worden 
verondersteld. Maar zó uiteenlopend? 
Geloven we de commentaren dan is ‘de’ 
SP’er chagrijnig en tegelijkertijd actiebe-
reid, zowel antikapitalistisch als eurofi el. 
Een SP’er is bovendien een krakende en 
blowende, jonge tokkie die desondanks op 
bestuurderspluche zit en die van biologisch 
eten houdt en dus ook van Hamas. 
Wij beloven dat in de volgende Tribune een 
interview met deze model-SP’er staat – 
mits die bestaat…

> FAKKELTOCHTEN A15

Zowel aan het begin als aan het einde van 
de A15 zijn zaterdag 28 januari fakkeltoch-
ten gehouden tegen de plannen van 
minister Schultz voor doortrekking van de 
snelweg. In Vlaardingen wil de minister de 
A15 met de A20 en A4 verbinden bij 
natuurgebied het Volksbos. In Lingewaard, 
Duiven en Zevenaar is door zo’n achthon-
derd mensen aan weerszijden van het 
Pannerdensch Kanaal geprotesteerd tegen 
de doortrekking van de A15 naar de A12 
met een brug. Eric van Kaathoven, 
fractievoorzitter voor de SP in Gelderland: 
‘Deze mensen zien het landschap in hun 
buurt steeds verder naar de knoppen gaan: 
eerst door de aanleg van de Betuwelijn 
waar nog net een tunnel vanaf kon, en nu 
door de doortrekking van de A15. De SP 
vindt het belachelijk dat er een brug over 
een tunnel wordt aangelegd terwijl de 
Betuwelijn ondergronds gaat om de 

omgeving te ontzien. De Expertgroep A15 
die bestaat uit tunneldeskundigen, onder-
zocht op verzoek van de gemeente 
Lingewaard of de tunnel kan worden 
aangelegd en binnen het budget voor de 
doortrekking van de snelweg past. Dat kan, 
maar gedeputeerde Bieze van de VVD ziet 
er niets in en wil daarom alleen overleggen 
met de expertgroep en geen onderzoek 
laten doen naar een tunnel.’ 
Ook in Vlaardingen kiest VVD-minister 
Schultz ervoor de natuur aan te tasten 
omdat de Oranjetunnel te duur zou zijn. 
Volkert Vintges, directeur van de Gelderse 
Natuur en Milieufederatie: ‘Geloof het of 
niet, maar wij ontdekten echt bij toeval dat 
aan de andere zijde van de A15 op 
dezelfde dag een fakkelprotest werd 
georganiseerd. Dit roept minister Schultz 
blijkbaar over zich af.’ 
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De winnaar van het duogram van januari is Jan Rombouts uit Dongen. Stuur uw oplossing vóór 29 februari naar de puzzelredactie van  
de Tribune; Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam of tribunepuzzel@sp.nl  Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een  
gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CrYPtOGrAM

OPLOSSinGen JAnuArY

 Horizontaal
 1  Met levenservaring kun je op reis. (6) 
 3  Deze parasieten communiceren middels seintaal. (10) 
 6  Tranenregen. (7) 
 7  Vliegtuigmaatschappij is in z’n nopjes. (3) 
 9  Hier schitteren sommige BN’ers ook na hun dood. (12) 
 11  Dat klinkt als een bende monniken, daar in de galerij van de abdij. (12) 
 12  Het is goed om fatsoenlijk te zijn. (7) 
 14  Geeft alleen stomdronken warmte. (6) 
 15  Babypaling is doorzichtig als een ruit. (7) 
 16  Lichtgewicht pontje. (4) 
 17  Het plukken van groente zal u hulde brengen. (3,7) 
 20  Sinterklaaslekkernij is verre van vers. (8)

Verticaal
 1 Het paard intomen. (10) 
 2  Weerzin tegen de eerste uitvoering. (7 en 1,6) 
 4  Niet te realiseren, als exportprodukt. (13) 
 5  In dat bakje krijgt u uw volgens cao vastgestelde loon. (13) 
 8  Straatje liep omhoog. (5) 
 10  De universiteit reikt tot ver boven de grond. (10 en 4,6) 
 11  Spook bonst op de deur. (9) 
 13  Het komt op dit moment veel voor dat men de baas speelt. (7) 
 14  Plakkerig verliefd. (4) 
 18  Zonder slee geen geur meer aan dit familielid. (3) 
 19  Meisje aan de horizon. (3)

Cryptogram

Citatenraadsel

1 2

3 4 5

6 7 8 

9 10 

11 

12 13

14  

15  

16 17 18  

19

20

 Henry en Lucas, ©
 FLW

 2012 

Opdracht: 
de bedoeling is een zo spitsvondig, interessant of verrassend mogelijke betekenis te vinden voor de 20 - tot op heden onbestaande - woorden onder ‘Opgaven’. 
De meest originele inzendingen worden door de redactie als prijswinnaar bestempeld. 

Opgaven

iMAGinAire WOOrDenLiJSt

1) VerKersten 
2) Gedoogpolis 
3) Slachtdrift 
4) Zeurclausule 
5) Rampzinnig 

6) Fratsbank 
7) Teletotalitariaat 
8) Afvoerbeleid 
9) Achtelings 
10) Semidepri 

11) Aankraaien 
12) Verstandsverbijsteraar 
13) Ontkiezing 
14) Verzamellicht 
15) Gespuishuis 

16) Oerberoerte 
17) Sluipregeling 
18) Oranjekanjer 
19) Gaarmoeder 
20) Loyaliteitsdemping

Horizontaal 
1) Gier 5) Trouwrijtuig 8) Hechtpleister 9) Gieter 10) 
Koning 12) Be 13) Dekmantel 15) Deelneming 17) Bel 
20) Kattenkwaad 22) IC 23) Fopspeen. 

Verticaal 
1) Gerechtsdienaar 2) Ruw 3) Bijbelkennis 4) Russen 
6) Uitbreken 7) Green 8) Heidendom 11) Iel 14) EEG 
16) Zending 18) Staf 19) Knap 21) Wip. 

1 N I E T Z S C H E
2 B A C O N
3 A R I S T O T E L E S
4 B R A C Q U E S
5 F R A N K L I N
6 G O E T H E
7 D A N T E
8 B E R G H E
9 B L O C H

10 L E Y
11 R I V A R O L
12 H U X L E Y
13 N O I
14 J U V E N A L I S
15 R U S S E L L
16 C H U R C H I L L
17 S E N E C A
18 S C H E L T E M A
19 C A M M A R O T A
20 E B N E R - E S C H E N B A C H
21 H O
22 C O W P E R
23 P O L A
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brieven

Pvv
Waar je niemand over hoort is dat de PVV 
het minimumloon wil afschaffen, de cao’s 
wil ontbinden en de ontslagbescherming 
de nek om wil draaien. En natuurlijk de 
ontwikkelingshulp stoppen en tegelij-
kertijd cadeautjes aan de allerrijksten 
uitdelen. Lees het maar na in Wilders’ 
boek ‘Kies voor vrijheid’ (Wilders 2005: 
110-112).

Daniël Wardenier, Amsterdam

vroeg of laat
Ik ben verbolgen over het artikel ‘Vroeg of 
laat: de afbraak van sociale huisvesting’ 
(Tribune januari). Eerst geschrokken van 
wat er gebeurt, zoals verkopen van huizen 
door corporaties, lange wachttijden. Maar 
ook boos over de woordkeus: eenvijfde 
van de directeuren ‘verdient’ fors meer, 
de directeur van Vestia ‘verdient’ het 
meest. Verdienen is hier een gigantisch 
fout woord. In de zin ‘Het salaris van de 
premier’ wordt het goede woord ge-
bruikt: SALARIS. Gebruik dit woord ook 
in de toekomst, in plaats van het woord 
VERDIENEN. Dit laatste is misplaatst en 
misleidend. Vooral misleidend, want wie 
bepaalt wat iemand verdient. Er zijn men-
sen die (veel) meer krijgen dan ze verdie-
nen, en er zijn mensen die (veel) minder 
krijgen dan ze verdienen. Verdienen kun je 
niet in geld uitdrukken.

Hans Kater, Sittard

Uitdaging
Ik wil even reageren op het berichtje dat 
de puzzels veel te moeilijk zouden zijn. 
De uitdaging is juist dat je er moeite voor 
moet doen om een puzzel op te kunnen 
lossen. Vooral de cryptogrammen vind ik 
erg leuk en, al lukt het ook mij een enkele 
keer niet om de oplossing te vinden, ik 
geniet telkens wel van de uitdaging.

Letty Kolthoff, Bovenkarspel

gelijke monniken
In de Tribune van januari stond een 
artikel over de ratingbureaus. Je kunt je 
inderdaad afvragen met welk recht zo’n 
particulier bureau, als een Michelingids, 
landen beoordeelt. Aan welke criteria 
voldoen zij? Mijn suggestie is: beoordeel 
deze bureaus op precies dezelfde manier 
als waarop zij landen beoordelen. Dat zou 
moeten gebeuren door een internatio-
nale instantie van onverdachte reputatie, 
bijvoorbeeld het IMF. Als het IMF conlu-
deert dat Standard & Poor’s de A-status 
verdient in plaats van de AAA, weten we 
dat we ons niet te veel van S&P’s oordeel 
hoeven aan te trekken. Misschien iets 
voor de SP om in Brussel in te brengen?

Kees Ruig, Malden

mensenrechten
Sinds jaren vormen mensenrechten een 
van de speerpunten van ons buiten-
lands beleid. Om tot een speerpunt 
uit te groeien dat recht doet aan het 
gemeenschappelijke mensenrechten– 
of vredesideaal, zal onze Haagse elite 
genegen moeten zijn haar geloof in 
de vergankelijke euro, dat (getuige de 
eurocrisis) geen enkel houvast biedt, te 
vervangen door het geloof in de univer-
sele mensenrechten, als grondslag voor 
een vruchtbaar alomvattend langeter-
mijnbeleid. De vervanging die automa-
tisch de weg vrijmaakt voor een minister 
van Buitenlandse Zaken met hogere 
ambities dan Uri Rosenthal, die idea-
lisme wegzet als ‘moralisme’, ambas-
sades degradeert tot handelsposten en 
diplomaten tot afgezanten van het be-
drijfsleven. Op kortzichtige wijze wordt 
daarmee de enig overgebleven utopie, 
het mensenrechten– of vredesideaal, 
ondergeschikt gemaakt aan geldelijk ge-
win. Een onverteerbare gang van zaken, 
omdat onze kinderen en kindskinderen 
daar op zeker moment onherroepelijk 
de rekening van gepresenteerd zullen 
krijgen. De (eind-)rekening waarvan het 
nog maar de vraag is of die ooit betaald 
zal kunnen worden.

Wouter ter Heide, Zwolle

Prikbord@sP.nl
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bon om lid te Worden

Tribune
februari 2012

Wel tribunelezer,  
geen sP-lid?
Dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
Als SP-lid ontvangt u de Tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. U steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.
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Jan MariJnissen en Mgr. bluyssen: is de kerk nog wel te redden?

de striJd oM nedcar
griekenland ‘Hou Je geld Maar, wiJ kiezen vriJHeid’
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HUISJESMELKER GEZOCHT

BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID? SLUIT JE NU GRATIS AAN EN 
STEUN DE MEEST ACTIEVE POLITIEKE JONGERENORGANISATIE VAN NEDERLAND!

ROOD, jong in de SP is weer gestart met de huis-
jesmelker van het jaar-verkiezing. Huisjesmelkers 
profi teren van de woningnood door torenhoge 
huren te vragen, slecht of geen onderhoud te ple-
gen en hun huurders te intimideren. ROOD nagelt 
daarom de huisjesmelkers aan de schandpaal en 
eist regels voor eerlijke kamerverhuur.
Huur jij bij een huisjesmelker of ken jij mensen die 
worden uitgebuit? Nomineer de huisjesmelker dan 
snel op www.huisjesmelkervanhetjaar.nl 
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Op 2 juni houdt de SP haar achttiende 
congres. Om dat tot een succes te maken 
is het belangrijk dat zo veel mogelijk leden 
meedenken. In maart worden in de SP-afde-
lingen ledenvergaderingen gehouden, waar 
de congresstukken worden besproken. Doe 
mee! Kijk op je afdelingswebsite wanneer in 
je afdeling de voorbereiding van het congres 
begint of neem contact op met je afdelings-
bestuur.

 Contactgegevens van je afdeling: 
www.sp.nl/partij/afdelingen/

XVIII CONGRES

WANTED
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Fondsen zijn vermogender dan ooit
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Alles voor de winst
Mag je camera’s op de eerste hulp hangen 
voor het maken van commerciële televi-
sie? Is het uit te leggen dat er fors bezuinigd 
wordt op de zorg, terwijl tegelijkertijd zie-
kenhuizen winst mogen maken? Kan een 
VVD-minister nog uitleggen dat de zorg on-
betaalbaar wordt terwijl zij artsen aanmoe-
digt om zoveel mogelijk ‘productie te draai-
en’?

Het zijn retorische vragen, maar ze maken 
één ding heel duidelijk. Dit kabinet maakt 
van onze zorgsector een speelplaats voor 
snelle jongens die grof willen verdienen aan 
de ellende van anderen. Loek Winter, een 
van Nederlands bekendste ‘zorgonderne-
mers’ zei het zelf op een congres: ‘De mar-
ges in de gezondheidszorg zijn erg hoog. We 
kunnen allemaal heel erg veel geld verdie-
nen.’

Ik vraag me wel eens af voor wie de VVD dit 
eigenlijk allemaal doet. Zou dat echt zijn om 
mensen als Loek Winter aan een extra zak-
centje te helpen? Het dient verder immers 
geen enkel doel. Het ‘productie draaien’ in 
de zorg leidt nu al tot enorme kostenstijgin-
gen.

Het standpunt van dit kabinet wordt extra 
bizar wanneer je bedenkt dat ze in Zweden 
juist weer terugkomen op het invoeren van 
marktwerking in de zorg. In Stockholm ont-
stond grote ophef toen bleek dat ouderen 
werden verwaarloosd omdat de private in-
vesteerders winst belangrijker vonden dan 
investeren in voldoende personeel. Zorgin-
stellingen kwamen in opspraak omdat vele 
miljoenen in particuliere zakken verdwenen. 

Dit is hoe VVD-zorg er in de praktijk uitziet. 
Minder zorg voor meer geld, zodat snelle 
jongens hun zakken kunnen vullen met uw 
premiegeld.

Emile Roemer, fractievoorzitter SP
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ACTUEEL

Onder de kop ‘Red de Grieken van hun redders’ verscheen 
eind februari in de media een opmerkelijke open brief. 
Volgens een collectief van Franse en Italiaanse intellectuelen 
is de huidige Europese aanpak van de financiële crisis feitelijk 
het begin van een neoliberaal offensief, dat de democratie 
langzaamaan uitschakelt en de publieke zaak ruïneert. 
Griekenland is slechts de proeftuin, aldus de brief.

WiE rEdT GriEkEnLAnd 
...En EUropA?

De bewoordingen van de brief zijn vaak niet 
mals. Het nieuwe Europese akkoord zou een 
plan zijn dat ‘een einde maakt aan het recht 
op arbeid, dat de armen diep in de ellende 
stort, en de middenklasse zal wegvagen’. 
‘De toekomst van de democratie en het 
lot van de Europese naties’ zouden ‘op het 
spel staan’. Bovenal zou Griekenland een 
‘proeftuin’ zijn ‘voor een maatschappelijke 
verandering die door heel Europa verspreid 
zal worden.’ En dus ‘moeten we nu met 
woorden en cijfers de strijd aangaan met de 
ultraliberale retoriek van angst en leugens.’
SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang noemt 

de op het eerste gezicht misschien avontuur-
lijke verbanden die de auteurs leggen ‘hele-
maal niet zo ver gezocht’. ‘Als je momenteel 
kijkt naar de positie van Griekenland, dan 
zie je dat het land gewoon geen andere 
ruimte meer heeft dan een proeftuin te zijn 
voor die maatschappelijke verandering. Het 
is slikken of stikken voor de Grieken. Zij 
moeten de beperkte sociale voorzieningen 
die er nog zijn verder afbouwen. Zij moeten 
toe naar een kleinere overheid, terwijl die 
– als je naar de cijfers kijkt – in werkelijk-
heid helemaal niet zo groot is. Hetzelfde 
geldt voor de belastingdruk. Ondertussen 

werken Europese naties eraan om Brussel 
steeds meer instrumenten te geven om die 
neoliberale agenda uitgevoerd te krijgen. En 
vergis je niet: in Portugal en Ierland gebéurt 
het al. Italië en Spanje hebben weliswaar 
geen programma dat is opgelegd door de 
troika van Europese Centrale Bank, Europe-
se Unie en IMF, maar staan wel zwaar onder 
druk om dergelijke maatregelen te nemen. 
Premier Monti van Italië (die jarenlang als 
adviseur voor de Amerikaanse zakenbank 
Goldman Sachs werkte –red.) is er namelijk 
al mee bezig.’

Toch behelst het vorige maand overeenge-
komen Europese akkoord voor een nieuw 
Grieks noodpakket een kwijtschelding van 
niet minder dan 53 procent van de schulden 
aan de banken. Maar volgens Irrgang, die 
vanaf het begin van de Griekse crisis pleitte 
voor kwijtschelding, is het nu te laat. ‘Twee 
jaar geleden was het misschien genoeg 
geweest. Maar sindsdien is er zoveel schuld 
bijgekomen, dat het met deze vermeende 
oplossing helaas doormodderen blijft 
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COLUMN
50.000 stel ogen, 
oren en ledematen 
De SP is met ruim 45.000 leden een grote 
partij, de derde van het land. In de eerste 
twee maanden van dit jaar zijn we met 
meer dan 500 leden gegroeid, netto. Dat 
heeft natuurlijk alles te maken met de 
snelle en omvangrijke groei van de sympa-
thie voor de SP. ‘We hebben een mooi en 
rijk land, een land om trots op te zijn. Heel 
veel mensen zetten zich dagelijks in voor 
een sociale samenleving. Toch zijn er de 
laatste vijfentwintig jaar ook dingen fout 
gegaan: in het onderwijs en in de zorg, in 
het toezicht op de fi nanciële sector, bij de 
eenmaking van Europa, en bij de verdeling 
van de welvaart. Dat wil ik graag rechtzet-
ten, de dingen rechtvaardiger en eerlijker 
maken’, aldus Emile Roemer in een folder 
die mensen oproept om ons te steunen 
door nu lid te worden. ‘Daarbij heb ik uw 
steun hard nodig. Als u het met mijn inzet 
eens bent, wilt u dan ook meedoen? Dan 
kunnen we samen werken aan een beter 
Nederland.’
De folder vermeldt verder het volgende:
Als SP zetten we ons in voor: fatsoenlijk 
loon voor fatsoenlijk werk; gedegen onder-
wijs; goede (gezondheids)zorg; natuur en 
een schoon milieu; rechtvaardige sociale 
zekerheid.
Als SP verzetten we ons tegen: groeiende 
tweedeling in de samenleving; toenemende 
armoede, ook onder werkenden; onnodige 
bureaucratie; ongewenste schaalvergro-
ting; zinloze oorlogen in den vreemde.

Ook de beroemde dichtregels van Karel 
Glastra van Loon ontbreken niet:
Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Laten we, nu het ijzer heet is, de smeed-
hamer ter hand nemen: op naar 50.000 
leden, vijftigduizend mensen die rondkij-
ken in de samenleving, goed beluisteren 
wat er leeft, en meehelpen om de partij te 
versterken.

Jan Marijnissen

Volgens Arjan Vliegenthart, directeur van 
het wetenschappelijk bureau van de SP, is 
het niet zo vreemd dat het juist Franse en 
Italiaanse intellectuelen zijn die de oproep 
tot solidariteit doen. ‘Frankrijk en Italië 
zijn grote naties in Europa. In deze landen 
is buitenlandse politiek in zekere zin ook 
binnenlandse politiek. Voor Nederland geldt 
dat veel minder. Op een paar uitzonderingen 
na leeft hier het buitenlanddebat onder we-
tenschappers en intellectuelen nauwelijks, 
of pas sinds kort. Een voorbeeld: laatst zat 
ik in het tv-programma Buitenhof, dat ging 
over de koers van Europa. Om een levendige 
discussie te krijgen moest Guy Verhofstadt, 
oud-premier van België, ingevlogen worden.’
 
‘Red de Grieken van hun redders’ is on-
dertekend door zo’n vijfentwintig voor-
aanstaande Franse en Italiaanse fi losofen, 
historici, publicisten, fi lmmakers en andere 
prominenten. Hun brief is een oproep om in 
verzet te komen. ‘Dit is wat wij voorstellen: 
de vorming van een Europees comité van 
intellectuelen en kunstenaars dat solidair is 
met het Griekse volk en hun verzet. Als wij 
het niet doen, wie doet het dan? En als we 
het nu niet doen, wanneer dan wel?’

tekst Rob Janssen
foto Maro Kouri

voor de Grieken en de hele eurozone.’ De 
Italiaanse en Franse intellectuelen vatten 
de kwijtschelding niet bepaald op als een 
genereus gebaar, laat staan als een solida-
riteitsoff er aan de Grieken: ‘Het doel (…) is 
niet de redding van Griekenland, maar het 
winnen van tijd om zo de belangen van de 
schuldeisers veilig te stellen.’ 
Ook die redenering is volgens Irrgang min-
der frappant dan wellicht lijkt. ‘Er is veel te 
lang gewacht met het saneren van de schul-
den; banken hebben nu twee jaar de tijd 
gehad om reserves op te bouwen, Griekse 
schulden af te schrijven en te verkopen aan 
de Europese Centrale Bank.’ Europese over-
heden hebben de Griekse schuld langzaam 
overgenomen van de banken, waardoor 
de schuld steeds minder privaat en steeds 
meer publiek is geworden. ‘Banken die veel 
geld verdiend hebben aan riskante Griekse 
leningen hebben zich teruggetrokken en 
ontlopen zo hun verantwoordelijkheid. 
Want het is overduidelijk dat de banken een 
zware verantwoordelijkheid dragen voor het 
huidige Griekse drama.’ Irrgangs conclusie: 
‘De banken krijgen nu zoetjes en voor de 
Grieken rest alleen een heel bittere pil die 
waarschijnlijk ook nog eens niet werkt. De 
fi nanciële sector wordt in heel Europa met 
fl uwelen handschoenen aangepakt en als 
gevolg hiervan betaalt de Europese bevol-
king het gelag.’

‘Wij kiezen voor vrijheid; hou je geld maar’: 
de 100.000 Grieken die op 12 februari 
demonstreerden in Athene snappen 
heel goed waar het om gaat. Ondanks de 
protesten ging het Griekse parlement 
akkoord met de steun-met-bezuinigingen 
van de Europese Unie en het IMF.
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Ruim dertig jaar woont mgr. Bluyssen nu 
in bij de zusters van Jezus, Maria en Josef 
(JMJ) in klooster Mariënburg in Den Bosch. 
Hij heeft daar aan de straatkant zijn eigen, 
eenvoudige woonvertrek waar hij elke dag 
mensen ontvangt. Door een van de zusters 
word ik ernaartoe gebracht. Hoewel we 
elkaar slechts eenmaal eerder hebben ont-
moet, is het welkom allerhartelijkst.
Bijna een hele wand wordt aan het oog 
onttrokken door een grote boekenkast. Die 
heeft hij ooit gekregen van bisschop Mut-
saers, die in 1960 stierf. In het voorbijgaan 
zie ik het mooie boek Melodieën staan, van 
Helmut Krausser. Verder in de stemmige 
kamer een paar kleine iconen, schilderijen 
van Marc Mulders, een tekening van de 
monumentale kathedraal St. Jan, twee grote 
schilderijen van zijn beide ouders, en een 
schilderij van zijn beroemde voorganger 
mgr. Bekkers.
De zusters hebben twee kopjes, een kan met 
koffie en een suiker- en melkstelletje klaar-
gezet. Met een schaaltje met koekjes. We 
besluiten aan tafel te gaan zitten, tegenover 
elkaar.

› In het programma Geloofsgesprek, van 
de RKK, zei u onlangs: ‘Mijn geloof ziet 

Mgr. Jan Bluyssen over ziJn JuBileuM en de rooMs-katholieke kerk van toen en nu 

Zijn kerk ligt onder vuur en dat gaat hem aan het hart. Hij vindt de toon te hard maar 
de reactie op de commissie-Deetman juist weer te slap. Daarom wilde hij zijn unieke 
vijftigjarig jubileum als bisschop niet vieren, uit respect en piëteit voor de slachtoffers.

‘ Er moEtEn mEnsEn  
opstaan diE andErEn  
inspiratiE En  
bEziEling gEvEn’  

er nu radicaal anders uit dan toen ik koos 
voor het priesterschap.’ Hoe anders?
‘Dat hangt samen met het ouder worden 
en de ervaringen die ik opgedaan heb in de 
verschillende functies die ik bekleed heb. En 
de tijden zijn natuurlijk ook veranderd.’

› Wat is het meest veranderd?
‘Dat is niet wereldschokkend, hoor. Maar ik 
beleef het geloof nu veel bewuster dan in 
mijn jonge jaren. En eigenlijk is dat natuur-
lijk vanzelfsprekend.’

› Al op twaalfjarige leeftijd besloot u een 
priesteropleiding te gaan volgen. Is dat 
niet wat jong?
Lachend: ‘Tsja. Ik heb er in ieder geval geen 
spijt van.’

› Het kwam in die tijd vaak voor, toch? Uit 
een groot, katholiek gezin kwam altijd wel 
een priester, pater of zuster.
‘Zo ging dat toen.’

› Wat is religie?
‘Ik denk dat religie met veel meer te maken 
heeft dan met geloof. Het is een bepaald 
systeem, een bepaalde manier van doen die 
te maken heeft met ook onzichtbare kwali-

teiten, hoedanigheden. Terwijl geloof toch 
vooral te maken heeft met je eindbestem-
ming en een levenshouding gebaseerd op je 
godsaanvaarding.’

 › Dit is een omschrijving die opgaat voor 
alle godsdiensten?
‘Ja.’

› U hebt gedoceerd als hoogleraar spiri-
tualiteit. Wat is uw omschrijving van het 
begrip spiritualiteit?
‘Ik probeer terug te halen wat ik ooit op 
schrift heb gesteld.’ Na een poosje: ‘Spiritu-
aliteit is een manier van leven, gebaseerd op 
een aantal uitgangspunten waarvan jij vindt 
dat het de moeite waard is om daarmee 
bezig te zijn en er het beste van te maken.’

› Maar dan is toch iedereen spiritueel?
‘In zekere zin wel, ja. Het gaat er vooral om 
vragen te blijven stellen en te blijven zoeken. 
Dat is een belangrijk onderdeel van spiritua-
liteit. Dus niets blindelings aanvaarden.’

› Kan een agnost ook spiritueel zijn?
‘Ik denk het wel. Je kunt ook zeggen:  
spiritualiteit is het besef dat het immateriële 
belangrijker is dan het materiële.’

7tribunE maart 2012
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‘Ik zie op korte termijn geen revival van de kerk’

› Mgr. Ernst heeft ooit gezegd: ‘Geloof is 
het fundament van de ethiek. If religion 
goes, our culture goes.’ Dat is een nogal 
verregaande uitspraak, niet? 
Glimlachend. ‘Ik heb het hem nooit horen 
zeggen, maar laat ik er dit van zeggen: ik 
vind het niet zo’n sprankelende uitspraak. 
Ik zou weleens willen weten waarop hij dit 
baseert. Beide, cultuur en religie, hebben 
natuurlijk van alles met elkaar te maken 
maar zijn niet hetzelfde.’

› U had het net over zoeken en vragen  
stellen. Velen vragen zich af: waarom  
moet ik leven, wetende dat het eindig is?
‘Je kunt eindeloos veel waarom-vragen stel-
len. Waarom is het leven het leven, waarom 
loopt het zo en niet anders? Waarom eindigt 
het? Elk antwoord op dit soort vragen is 
weer te beantwoorden met een volgende 
waarom-vraag. Dat neemt niet weg dat je 
moet blijven zoeken naar de oorsprong van 
een en ander.’

› Nog zo’n vraag: een almachtige God die 
liefde is, maar de mens opzadelt met een 
schepping die zoveel tekortkomingen 
kent. Hoe valt dat te rijmen? We kunnen 
wel zoeken naar een antwoord, maar daar 
komen we toch nooit uit?
‘Nee, niet echt.’

› Hoe bent u zelf met dit soort vragen 
omgegaan?
‘Als het om geloven gaat, moet je accepteren 
dat er altijd onbeantwoorde vragen over-
blijven. Je komt nooit alles te weten. Daar 
zijn wij te beperkt voor. We zijn ook maar 
geschapen. Iedereen weet of voelt dat.  
Uiteindelijk heeft geloven en het gerust-
gesteld zijn vooral te maken met je over-
geven: accepteren dat het leven is zoals het 
is. En voor christenen geldt dat zij geloven 
dat God alles gemaakt heeft met een doel.’

› Mijn moeder zei altijd: ‘Het is een geloof, 
Jan. Dus moet je het geloven. God laat zich 
niet bewijzen.’ Discussie gesloten.
Lachend: ‘Ja, zo kun je het ook zeggen.’

› Maar toch. Je zal maar in de ellende zit-
ten, wat moet je dan met zo’n antwoord?
‘Ik heb in mijn leven ook het nodige aan 
tegenslag meegemaakt. Dan sta je daar. Dat 
is heel moeilijk te aanvaarden. Daarom blijf 
je ook altijd bezig met dit soort vragen.’

› Nu hebt u ook vaak gesproken over 
de hoop als deugd. Maar als die hoop 
slechts een verwijzing is naar het tweede, 
eeuwige leven waarin alles goedgemaakt 

wordt, is dat toch een beetje mager.
‘Vind ik ook.’

› Maar welke hoop bedoelt u dan?
‘De hoop in relatie tot ons handelen ten op 
zichte van elkaar, al of niet geïnspireerd 
door het evangelie of een andere geloofs-
samenvatting.’

› U zegt eigenlijk: neem het leven zoals het 
is en verwacht er niet te veel van, dan valt 
het ook niet tegen?
Hij lacht luid. ‘Het zoeken, de vragen, de 
twijfel, allemaal prima. Blijf bezig, maar zet 
geen punten.’

› En al helemaal geen uitroepteken.
‘We houden het op vraagtekens.’

› De hulpbisschop van Den Bosch, mgr. 
Mutsaers heeft onlangs gezegd over de 
wonderen die aan Jezus worden toege-
schreven: ‘Raar, maar waar.’
‘Daar ben ik het niet mee eens. Je kunt de 
Bijbel niet in alle opzichten tot letterlijk 
waar verklaren. Het zijn vooral beelden die 
ons uitnodigen door te denken. Ik geloof 
niet in blind geloof, maar in werkzaam 
geloof.’

› Ik wil u graag een citaat van uzelf voor-
leggen: ‘Ik kan u verzekeren dat ik bij mijn 
werk sterk geboeid en gedreven zal blijven 
door de echt pastorale, diepmenselijke 
en inhartelijke bezieling van mijn grote 
voorganger mgr. Bekkers.’ Velen koeste-
ren de herinnering aan hem. Wat was zijn 
kracht?
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‘Je kunt geen feest vieren in deze situatie’

‘Dat is een mooie vraag. Zijn kracht lag 
vooral in zijn plooibare persoonlijkheid. Hij 
luisterde goed en dacht na over waar hij voor 
stond. En hij probeerde, dat heeft hij zelf 
ook meermalen gezegd, naast de mensen 
te staan en hen te helpen hun vragen te 
beantwoorden.’

› Waarom sprak hij zoveel mensen zo aan?
‘Ik denk door die plooibaarheid. Hij was niet 
star en hij hamerde er niet op los. Hij hakte 
niet in op mensen en toestanden. Hij was er 
altijd op uit om bijzonder goed te luisteren, 
om er zo achter te komen waar de mensen 
behoefte aan hadden. En dan natuurlijk 
zijn geweldige praatjes op de tv. Die waren 
voor veel mensen een bemoediging en een 
bevrijding.’

› Nou stond hij in een bepaalde traditie, 
de traditie van paus Johannes XXIII en 
het Tweede Vaticaans Concilie. Ik heb 
het gevoel dat we in en rond de rooms-
katholieke kerk nu een heel andere sfeer 
aantreffen.
‘Dat denk ik ook. Het was toen een fan-
tastische tijd. Het concilie heeft heel veel 
losgemaakt. Het heeft mensen echt aan het 
denken gezet. Er werden nieuwe dingen 
gezocht en gevonden. Dat zie en voel je 
vandaag niet meer zo. Die positieve dingen 
van toen vind je niet meer.’

› Hebt u een verklaring voor het feit dat 
dit historisch zo gelopen is? Waarom is 
het nu, in tegenstelling tot toen, zo kil 
allemaal?
‘Er werd toen naar die paus echt geluisterd. 

Paus Johannes XXII had een soort program-
ma, en daar werd ook echt mee gewerkt. 
Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe die 
verandering heeft kunnen plaatsvinden.’

› Er zijn nog veel controversiële punten 
rond de kerk: de voorbehoedsmiddelen 
en de seksuele moraal; de houding aan-
gaande de aidsbestrijding; het celibaat; 
de positie van vrouwen; maar ook de ex-
perimenten in de San Salvatorkerk in Den 
Bosch die zijn stopgezet; geen communie 
en huwelijk voor homoseksuelen; een 
pastoor in Liempde die weigert een paro-
chiaan die had gekozen voor euthanasie 
te begraven; de standpunten aangaande 
abortus en euthanasie. Het lijkt erop dat 
de doctrine belangrijker wordt geacht dan 
de mens. Paus Johannes zou niet blij zijn...
‘Vast en zeker. Ik heb een andere kijk op wat 
een kerk moet zijn en doen. Ook in de jaren 
na het concilie waren er tegenstellingen, zij 
het niet zo scherp en heftig als nu. Ook toen 
waren er tegenstellingen tussen mensen die 
tegen veranderingen waren en mensen die 
er juist op zaten te wachten. Toen was de 
tijdgeest de veranderingsgezinden welge-
zind.’

› Hoe staat het met de actieve deelname 
van de parochianen aan het werk van de 
kerk?
‘Oh, dat was toen veel omvangrijker. Al is 
het ook nu beslist niet weg, hoor. Als je op 
zoek gaat naar goede mensen, dan blijken ze 
er ook nu wel degelijk te zijn.’

› De geschiedenis van de katholieke 
kerk is bijzonder: eeuwen en eeuwen 
van opbouw, het rijke Roomse leven en 
de emancipatiestrijd. En kijk nu: steeds 
minder mensen gaan naar de kerk, kerken 
moeten sluiten, pastoors die bij gebrek 
aan priesters meerdere parochies moeten 
bedienen. Waar wijt u dat aan?
‘Dat is een moeilijke vraag. Het blijft een 
raadsel hoe dat in zo’n korte tijd zo heeft 
kunnen veranderen. Ik durf hierop geen 
antwoord te geven. De periode dat ik aan het 
roer stond ligt meer dan dertig jaar terug. 
En, als je weg bent, dan hoor je niet veel 
meer. Je wordt ook niet meer elke dag uitge-
daagd om antwoorden te geven. Maar ik zie 
op korte termijn geen revival van de kerk.’

› Elders op de wereld wint de kerk aan 
kracht.
‘Ja, met name in Afrika en Azië. Maar daar 
is de kerk helemaal nieuw. Dat spreekt meer 
aan. We moeten afwachten hoe het over 
twintig, dertig jaar is.’
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Emeritus bisschop Jan Bluyssen is op 10 april 
1926 geboren in Nijmegen. Hij was de oudste 
van de negen kinderen in het gezin Bluyssen. 
Op twaalfjarige leeftijd begon hij zijn priester
studie. Hij was vierentwintig toen hij tot priester 
gewijd werd. Meteen daarna ging hij in zijn 
geboortestad aan de slag als kapelaan. Op  
de derde kerstdag van 1961 werd hij door  
de toenmalige bisschop van Den Bosch,  
mgr. Wim Bekkers, tot bisschop gewijd. Met zijn 
vijfendertig jaar was hij de jongste bisschop 
van Nederland. Tot 1966, het jaar waarin hij  
de overleden Bekkers opvolgde, was hij hulp
bisschop. Zijn gezondheid noopte hem om in 
1983, twee jaar voor het roemruchte bezoek 
van de paus aan Nederland, zijn ambt neer  
te leggen.
Zijn unieke vijftigjarig jubileum als bisschop 
heeft hij niet willen vieren: ‘Vanwege de actua
liteit en uit respect voor de slachtoffers van het 
misbruik acht ik het in alle nederigheid  
niet gepast om mijn jubileum groots te vieren.’
Bluyssen heeft verschillende boeken geschre
ven: De vele wegen en de ene weg (1988), 
Gebroken wit (1995), God, verborgen en nabij 
(2001), en De donkere stilte van God (2009).

› In 2007 is er een onderzoek gedaan, God 
in Nederland, dat aantoont dat de ont-
kerkelijking van de afgelopen veertig jaar 
ertoe heeft geleid dat het aantal mensen 
dat zich niet langer kerkelijk noemt bijna 
is verdubbeld: van 33 naar 61 procent. 
‘Daar sta ik van te kijken.’

We moeten het even hebben over de 
commissie-Deetman.
‘Daar kan ik niet veel over zeggen.’

› De commissie kwam eigenlijk met twee 
conclusies. Ten eerste dat de omvang van 
het misbruik binnen de rooms-katholieke 
kerk hoger lag dan in de rest van de sa-
menleving en ten tweede dat de hiërarchie 
binnen de kerk op de hoogte was van het 
misbruik. Hoe heeft het kunnen gebeu-
ren?
‘Ik begrijp het niet. Nu wordt er wel mak-
kelijk met getallen omgegaan en wordt er 
makkelijk beweerd dat ze het allemaal wel 
of niet wisten. Wij wisten natuurlijk wel 
dat zulke dingen ooit gebeurd waren, maar 
zeker niet in deze mate. Voor mij kwam dit 
als een volkomen verrassing. Ikzelf zat in die 
jaren in Rome. Maar toen ik er – jaren nadat 
ik teruggekomen was – van hoorde, toen 
verraste het me zo. Ik kon het niet plaatsen.’

› U hebt besloten vanwege alle commotie 
de viering van uw unieke vijftigjarig  
jubileum als bisschop af te gelasten.
‘Ja, uit piëteit met de slachtoffers. Ik werd 
op een ochtend wakker en besefte dat zo’n 
viering helemaal niet kon. Je kunt geen 
feest vieren in deze situatie. Deze vreselijke 
geschiedenis speelt niet alleen in Nederland. 
Wereldwijd zijn er berichten over dit mis-
bruik binnen de rooms-katholieke kerk.’

› Vindt u dat er adequaat gereageerd wordt 
door de kerk?
‘Nee.’ Hij laat een stilte vallen. ‘Nee. Dit is 
niet bevredigend. Nee, het blijft in de lucht 
hangen.’

› Wat zou u willen?
‘Dat er een paar dingen duidelijk gezegd 
zouden worden. En dan ook van bovenaf, 
ook door de bisschoppenconferentie en 
Rome. Ik blijf er steeds maar mee bezig en 
dat zal zo blijven zolang er geen duidelijke 
reactie komt.’

› Wat zou de kerk kunnen doen?
‘Een duidelijk statement is nodig. Wat nu 
gezegd is, is niet doorgekomen en wordt ook 
niet geloofd. Denk ik.’

› Al met al is het natuurlijk een gevoelige 
tik voor de kerk.
‘De deemoed ontbreekt. Er is geen duidelijke 
gevolgtrekking gemaakt. En dat zal toch 
echt moeten.’

‘Er is koffie’, zegt de bisschop. Omdat hij 
slecht ter been is, vanwege een operatie lang 
geleden, haal ik de kan en de kopjes die op 
de salontafel staan. ‘Maar dit is de omge-
keerde wereld’, protesteert hij.

› In zijn boekje Elk mens heeft een naam 
(1997) schrijft mgr. Muskens: ‘Elk systeem 
dat de menselijke waardigheid van tal-
lozen schaadt moet vanuit het evangelie 
onder kritiek worden gesteld. (…) Er is iets 
fundamenteel mis met ons economisch 
systeem. (…) De kerk heeft de plicht om 
zich bezig te houden met de bestrijding 
van de armoede. Het is een heilig moeten.’ 
Wat vindt u?
‘Mooi. Daar ben ik het mee eens.’

› Maar dat is toch een heel andere sfeer en 
toon dan we tegenwoordig horen vanuit 
de rooms-katholieke kerk.
‘Dit is een man van de wereld. Hij heeft veel 
gezien. Ik ben het er helemaal mee eens.  
Tot op de dag van vandaag toont hij die 
betrokkenheid.’

› Gaat het u aan het hart hoe de kerk zich 
nu opstelt?
‘Eigenlijk wel. Maar ik heb niks meer in te 
brengen.’

› Wat vindt u van Nederland anno 2012?
‘Er is sprake van een consequente achteruit-
gang. Het gaat maar door. Voor zover ik het 
bekijken kan, zie ik voorlopig geen uitzicht 
op een verbeterde situatie.’

› Waar kunnen we hoop aan ontlenen?
‘Tsja. Om echt hoop te hebben moet je eerst 
positieve beelden kunnen voortoveren. 
Maar ik zie die positieve beelden op dit 
ogenblik niet. Maar dat kan aan mij liggen, 
want perspectief op een betere toekomst is 
er natuurlijk altijd. Er moeten mensen op-
staan die dingen doen en zeggen die andere 
mensen inspireren, die mensen bezieling 
geven.’

tekst Jan Marijnissen
foto’s Suzanne van de Kerk

‘Ik heb een andere kijk 
op wat een kerk moet 
zijn en doen’
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Al sinds januari staken zo’n 3.000 
schoonmakers voor een fatsoenlijke cao. 
Door een ‘Mars van respect’ te houden 
in alle grote steden van Nederland trek-
ken ze veel media-aandacht én verdie-
nen ze veel respect. In de laatste week 
van februari bezetten de schoonmakers 
een gebouw van de Universiteit Utrecht: 
een van die opdrachtgevers die voor een 
dubbeltje op de eerste rang willen zitten, 
waardoor er voor de schoonmakers een 
onwerkbare en armoedige cao overblijft. 

UITGELICHT

De bezetters werden gesteund door 
studenten van de universiteit; een grote 
groep bleef slapen in het universiteits-
gebouw. Buiten liepen kamelen (foto) 
en ‘schoonnmaaksjeiks’ – een verwij-
zing naar de bazen die weigeren een 
normale cao-onderhandeling te voeren. 
Emile Roemer plaatste een opinie in 
de Volkskrant met als titel ‘Wij zijn allen 
schoonmakers’. Zijn punt: schoonma-
kers zijn net als andere werknemers 
handel geworden, ‘een percentage in 

een spreadsheet’. De schoonmakers strij-
den volgens Roemer hun eigen strijd te-
gen de schijnwereld van effi ciëntie, waar 
de kosten onzichtbaar gemaakt worden. 
In het geval van de schoonmakers: de 
kosten van doorbetaling bij ziekte. Zelfs 
voor die simpele eis moeten de schoon-
makers alles uit de kast halen.

foto Rob Nelisse / FNV Bondgenoten.
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nieuws

> eigen bijdrage ggz: ‘schippers dendert door’

SP-Kamerlid Renske Leijten was 
positief verrast toen ze staatssecreta-
ris Justitie Fred Teeven (VVD) hoorde 
pleiten tegen de eigen bijdrage in de 
GGZ: ‘Ik snap dat wel. Op Justitie krijgt 
Teeven de gevolgen te zien van de 
bezuiniging op de geestelijke gezond-
heidszorg van partijgenoot minister 
Schippers van Volksgezondheid. 
Mensen die geestelijk in de problemen 
zitten maar geen hulp krijgen, kunnen 
ontsporen. Daar hebben wij al voor 
gewaarschuwd. Daarom is het dapper 
van Teeven dat hij de discussie met 
zijn partijgenoot durft aan te gaan.’

Leijten waarschuwde al bij de aankondi-
ging van de bezuiniging dat deze schade-
lijke gevolgen zou hebben. Een eigen 
bijdrage in de GGZ zorgt dat mensen die 
zorg nodig hebben die niet krijgen. Leijten: 
‘Personeel en patiënten uit de zorg, politie 
en justitie waren dat met ons eens. De 
maatschappelijke gevolgen zijn enorm: 
ouders zijn doodongerust als hun kind een 
nacht wegblijft, de wijk kan overlast hebben 
van een patiënt die in de war is, jeugdzor-
gers raken gefrustreerd omdat ze proble-
men zien maar niet in kunnen grijpen en zo 
gaat het door. Daar komt nu bij dat de 
besparing van Schippers leidt tot extra 
kosten bij Teeven. Het levert dus ook nog 
niks op.’ 

Minister Schippers antwoordde ontwijkend 
op vragen hierover; eerder ontkende ze dat 
de eigen bijdrage tot maatschappelijke 
gevolgen als deze zou leiden. Leijten 
verwijt de minister dan ook ideologische 
blindheid: ‘Schippers dendert door, ziende 
blind en horende doof.’
Het Landelijk Platform GGZ is samen met 
patiënten naar de rechter gestapt om een 
uitspraak te krijgen of de invoering van een 
eigen bijdrage wel rechtmatig is. Ook heeft 
het een meldpunt opgezet waar mensen 
die in de problemen komen door de 
bezuinigingen hun klacht kunnen melden.

  www.meldjezorg.nl

> ‘Verjaring asbestzaken moet nu Van tafel’ 

SP-Kamerlid Paulus Jansen wil af van de verjaring van 
asbestzaken. Directe aanleiding vormt een uitspraak van een 
Italiaanse rechtbank. Die veroordeelde vandaag twee voorma-
lige topmensen van Eternit, producent van het kankerverwek-
kende asbest, tot 16 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter 
is het tweetal verantwoordelijk voor de dood van circa 3000 
werknemers en omwonenden van Eternit-fabrieken in Italië.

Paulus Jansen: ‘Ik vind het onacceptabel dat asbestbazen in 
Nederland nog gewoon vrij rondlopen. Het is de hoogste tijd dat we 
de verjaringstermijn voor asbestzaken van tafel krijgen.’  In 
Nederland geldt een verjaringstermijn van dertig jaar voor asbest-
zaken, hetgeen vervolging van de verantwoordelijken zo goed als 
onmogelijk maakt. Immers: asbestziektes openbaren zich vaak 
pas na dertig jaar. Jansen: ‘In Nederland zijn sommigen geneigd 
om Italië af te schilderen als een bananenrepubliek. Maar qua 
asbestrecht zijn ze daar blijkbaar verder dan Nederland.’

Volgens SP-senator en advocaat van het Comité Asbestslachtof-
fers Bob Ruers kan de uitspraak in Italië grote gevolgen hebben. 
‘Eternit heeft over de hele wereld dezelfde kennis en dezelfde 
techniek gebruikt in vrijwel dezelfde fabrieken en is daarmee in 
mijn ogen verantwoordelijk voor honderdduizenden dodelijke 
slachtoffers. Talloze mensen zijn de dood ingejaagd, terwijl het 
bedrijf wist van de gevaren. Dit oordeel is een echte doorbraak.’   
Ruers trad tijdens het proces op als adviseur van de advocaat van 
de Italiaanse slachtoffers. Bovendien werd het boek ‘Het Asbest-
drama’, dat Ruers samen met het Wetenschappelijk Bureau van 
de SP heeft geschreven, veelvuldig geraadpleegd tijdens de zaak.

> Verschillen in 2011 weer groter

Geert Reuten (SP-Eerste Kamerlid en 
hoofddocent politieke economie aan de 
UvA) heeft berekend dat de toch al scheve 
inkomensverdeling in Nederland afgelopen 
jaar nóg schever is geworden. In het blad 
van het wetenschappelijk bureau van de 
SP, Spanning, rekent hij voor dat het 
gemiddelde verlies aan vermogen van 8 
procent vorig jaar vooral voor rekening 
komt van de onderste 90 procent. De 
allerrijkste 10 procent ging er slechts een 

procentje op achteruit. Die rijkste 10 
procent bezit meer dan 60 procent van het 
totale vermogen in Nederland. De onderste 
60 procent (bijna 4½ miljoen huishoudens) 
bezitten maar 1 procent van het totale 
vermogen. Niet te verdedigen, vindt 
Reuten, en hij stelt in zijn artikel voor dat er 
voor de hoge en zeer hoge inkomens een 
extra belasting wordt ingevoerd: ‘Zo zou 
een belasting van 0,4 procent bij 400.000 
euro vermogen, die geleidelijk oploopt tot 

3,5 procent bij de hoogste vermogens, per 
jaar ongeveer 12 miljard euro opleveren.’ 
Beter dan bezuinigen op WSW en onder-
wijs, vindt Reuten. ‘En het zou ook nog 
meer kunnen opleveren.’ 

  Reutens betoog is als tweeluik verschenen 
in Spanning: sp.nl/9z4ws en sp.nl/9z4wv 

Foto Erw
in W

inkelm
an

12 tribune maart 2012

TRIBUNE_03_2012_C.indd   12 02-03-12   15:18



nieuws

Vroeg of laat
Vroeg of laat: Hsl

November 1999. Tijdens het Algemeen 
Overleg over de aanbesteding van het ver-
voer over de HSL-Zuid is Harry van Bommel 
aan het woord, dan nog verkeerswoord-
voerder van de SP-fractie: ‘Het debat over 
de gunning van het HSL-vervoer krijgt het 
karakter van een pokerspel. Het pokerspel 
tussen de minister en de NS wordt gespeeld 
over de rug van de reiziger, die belang heeft 
bij netintegratie, tariefintegratie, minder 
overstappen en een kortere reistijd. Het 
belang van de reiziger is er het beste mee 
gediend als het vervoer bij één vervoerder 
wordt gehouden. Daarom deelt de SP een 
voorkeur voor gunning van het HSL-ver-
voer aan de NS. De bundeling van nationaal 
en internationaal vervoer levert een maxi-
male integratie op. Als de minister voortgaat 
op de weg die zij is ingeslagen, krijgt men te 
maken met verschillende ondernemingen 
op belangrijke delen van het spoorwegnet 
in Nederland.’

Uiteindelijk werd er niet naar de SP 
geluisterd. De peperdure HSL-lijn, die de 
belastingbetaler financieel enorm veel pijn 
heeft gedaan, werd niet aan de NS gegund. 
Toenmalig verkeersminister Tineke Nete-
lenbos (PvdA) vond dat ze er voor de belas-
tingbetaler een goede deal uit had gesleept. 
Bestaande treinen mochten niet over deze 
peperdure lijn rijden en wie de sneltrein 
wilde pakken moest een toeslag betalen. De 
sneltrein werd een trein voor bontjassen.

Waar de SP voor waarschuwde werd in de 
loop van de jaren steeds duidelijker. Het 
werd een groot fiasco. De sneltreinen bleken 
een ramp want door de hoge toeslag konden 
de meeste mensen geen kaartje betalen. En 
dus reden ze bijna leeg. Ook het feit dat an-
dere treinen niet over de hogesnelheidslijn 
konden rijden zorgde niet voor een goede 
benutting van de peperdure investering. De 
strop voor de belastingbetaler is inmiddels 
minstens 590 miljoen euro.

Begin 2012. Pas nu, na jaren doormod-
deren, is besloten om de HSL-Zuid toe te 

voegen aan het hoofdrailnet. Netintegratie 
dus, zoals Van Bommel in 1999 voorstelde. 
Hoewel netintegratie nu een feit is, is er 
nog steeds niet gekozen voor tariefintegra-
tie. Een voorstel van SP-Kamerlid Farshad 
Bashir om de toeslag helemaal af te schaffen 
is weggestemd. De PvdA en de PVV verhin-
derden dat er een meerderheid kwam voor 
de motie. 

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.

Harry van Bommel in 1999: ‘Laat de HSL geen trein voor bontjassen worden.’

> VVV actiegroep?

In Voorschoten verschenen de afgelopen tijd geheimzinnig 
bordjes, die verwezen naar voorzieningen die er helemaal niet 
waren. Voorzieningen die er vroeger wel waren. Na een tijdje bleek 
dat de VVV erachter zat, maar niet de gewone VVV. VVV staat 
namelijk voor ‘Verloren Voorzieningen Voorschoten’, een actie-
groep van de SP in Voorschoten. Fokke Mellema is bestuurslid van 
de SP Voorschoten en hij legt uit dat normale voorzieningen al lang 
niet meer in Voorschoten zitten: ‘De balie van de sociale dienst is 
in Voorburg, het afvaldepot in Wassenaar, aangifte van een 
inbraak moet je in Leiden Zuid-West doen en het postkantoor is 
überhaupt verdwenen. Er is bijna niks meer wat je in Voorschoten 
zelf kan doen.’ Behalve geheimzinnige bordjes had de ‘VVV’ ook 
een twitter-account en een facebookpagina.  
Nu de aandacht is getrokken, verandert de SP de naam in 
‘Verbeteren Voorzieningen Voorschoten’. Mellema: ‘Via onze 
face-bookpagina en twitteraccount kunnen Voorschotenaren 
ideeën aandragen over mogelijke verbeteringen en die met elkaar 
delen. Een dorp met voldoende voorzieningen is prettiger om in te 
wonen. Daar moet een gemeente juist in investeren!’

Het Haagse gemeentebestuur heeft besloten om 22 buurthuizen te 
sluiten. De SP komt in actie. De wethouder garandeerde namelijk  
dat er geen activiteiten verloren zouden gaan. De Haagse SP heeft 
een meldpunt geopend om dat te controleren. Daar zijn al klachten 
binnengekomen dat er wijkactiviteiten verdwijnen. De meldingen 
worden gebundeld en aan de wethouder aangeboden.  
SP-gemeenteraadslid Bart van Kent wil samen met de Hagenezen 
een vuist maken tegen de afbraak van het welzijnswerk in hun 
stad: ‘Wijkactiviteiten brengen mensen bijeen en maken de buurt 
sterker, het mag daarom niet gebeuren dat waardevolle activiteiten 
verdwijnen.’

  denhaag.sp.nl/meldpuntbuurthuizen 

> Meldpunt  
buurtHuizen  
den Haag
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> Meldpunt ‘donnerpunten’

Het actiecomité ‘Huurders bedonnerd’ 
heeft een meldpunt geopend. Het 
comité, waar onder andere de Amster-
damse SP, PvdA, GroenLinks de 
Huurdersvereniging Amsterdam in 
zitten, verzamelt verhalen van mensen 
die problemen krijgen door de zoge-
noemde Donnerpunten. 

In oktober vorig jaar heeft minister Donner 
de maximale huur van huurwoningen in 
140 gemeenten met 73 of 123 euro per 
maand verhoogd. Afhankelijk van de 
WOZ-waarde per vierkante meter krijgen 
huurwoningen in deze gemeenten er 15 of 
25 schaarstepunten bij – de ‘Donnerpun-
ten’. De 140 gemeenten liggen in de 
schaarstegebieden, waar relatief veel 
woningnood is (zie kaartje) Het heeft geen 
gevolgen voor de huren van mensen die nu 
al huren. Nog voor de invoering van de 
maatregel heeft het actiecomité Huurders 

Bedonnerd de minister gewaarschuwd dat 
deze maatregel ertoe zal leiden dat 
niemand meer zal verhuizen. Daarnaast 

worden huurwoningen in Amsterdam te 
duur voor huurders met een klein inkomen. 
Een gezin met een minimuminkomen zou 
in Amsterdam kleiner moeten wonen dan 
42 m2 of naar elders verhuizen. 
De meldingen die binnenkomen, zijn veelal 
van mensen die zich zorgen maken omdat 
ze moeten verhuizen; omdat ze vanwege 
hun leeftijd niet meer de trap op kunnen of 
vanwege sloop van hun woning. Gevolg is 
dat mensen zo lang mogelijk blijven zitten 
waar ze zitten en de doorstroming tot 
stilstand komt.

Het actiecomité Huurders Bedonnerd wil 
zulke verhalen verzamelen en de Tweede 
Kamer de schadelijke gevolgen van dit 
huurbeleid laten zien. 
 

  www.meldpuntdonnerhuren.nl

> ‘rijd je rijk’ gestopt, of toch niet?

Het college van Gedeputeerde Staten in Utrecht had voor zichzelf 
een wel heel riante compensatieregeling voor dienstauto’s. De pro-
vinciebestuurders krijgen de fiscale bijtelling voor privégebruik 
vergoed door de provincie. Mensen met een ‘auto van de zaak’ 
gebruiken die ook vaak privé. De belastingdienst telt daarom een 
bedrag bij het inkomen, zodat die kosten niet kunnen worden 
afgetrokken als arbeidskosten – en ze dus net als anderen zelf 
voor de privékilometers betalen. Maar niet de provinciebestuurders 
in Utrecht dus. De SP en andere oppositiepartijen stelden vragen 
in de provincie Utrecht; de landelijke SP-fractie confronteerde ook 
minister Spies met de gouden compensatieregeling. Volgens de 
minister was er niks aan de hand. Toch heeft de ophef succes 
gehad; het college van Gedeputeerde Staten heeft bekend- 
gemaakt een einde te maken aan hun eigen gouden compensatie-
regeling voor het gebruik van dienstauto’s. SP-fractievoorzitter in 

de Provinciale Staten van Utrecht Anne-Marie Mineur: ‘Mooi dat 
deze dwaasheid zo meteen van de baan is. Iedere normale 
sterveling moet zelf opdraaien voor de fiscale bijtelling op zijn 
leaseauto. Er is geen enkele reden om voor het college een 
uitzondering te maken. Zo blijkt maar weer dat je ook in de 
oppositie dingen voor elkaar kan krijgen. De stilte bij de coalitie-
partijen GroenLinks, D66, CDA en VVD in deze kwestie was 
overigens wel oorverdovend.’

Zonnekoning
Het verhaal krijgt nog een staartje. Want het Algemeen Dagblad 
heeft – in het kader van de ontstane ophef – het rijgedrag van de 
commissaris van de Koningin in Utrecht Robbertsen eens beke-
ken. En dan vooral zijn gebruik van de dienstauto van de provincie. 
Wat blijkt? Robbertsen heeft zich vele malen vanuit zijn vakantie-
woning heen en weer laten rijden voor niet-provinciezaken, zoals 
een voetbalbekerfinale in Rotterdam (en nee, FC Utrecht stond 
niet in die finale…). Ook moest de auto vanuit Utrecht uitrukken 
voor het vervoer van Robbertsen naar een zeiltocht in Friesland. 
Allemaal volgens de geldende regels, aldus de commissaris in  
het AD. Dat heeft zo’n man – die volgens minister Spies van 
Binnenlandse Zaken 213.000 euro krijgt (exclusief de inkomsten 
uit bijbanen) terwijl de balkenendenorm ligt op 187 mille – toch niet 
nodig? SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: ‘Je bent toch alle 
gevoel voor verhoudingen kwijt als je dit goed wil praten met een 
verwijzing naar de regeltjes. Zonnekoninggedrag van de eerste 
orde. Als bestuurder mag je blijkbaar van alles wat niet is wegge-
legd voor gewone stervelingen. Wat voor beeld roept dit op bij 
mensen die aan alle kanten gekort worden?’ Toen Mineur de 
commissaris tijdens een commissievergadering ter verantwoording 
riep, vonden de meeste fracties dat hij geen regels heeft overtre-
den en dat daarmee de kous af is. Er zijn wel nieuwe regels in de 
maak die het gebruik van de dienstauto aan banden legt.
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nieuws

> De riem van martin schulz

‘Den Gürtel enger schnallen.’ Die uitdruk-
king hoor je in Duitsland maar al te vaak in 
crisistijd: de broekriem aantrekken. De 
kersverse Duitse Europarlementsvoorzitter 
Martin Schulz is blijkbaar al lang niet meer 
in zijn vaderland geweest, want de 
broekriem aantrekken is voor hem nog 
steeds niet aan de orde. Letterlijk. 

Tijdens de eerste oriëntaties in het Euro-
pees Parlement voor de EP-begroting 2013 
stelde SP-Eurofractievoorzitter Dennis de 
Jong voor om in tijden van economische 
crisis de salarissen van Europarlementari-
ers – zo’n 6.000 euro netto per maand – te 
bevriezen. Maar tot woede van De Jong 
haalde Schulz dat punt rigoureus van de 
agenda omdat het niet-ontvankelijk zou 
zijn. De SP’er heeft inmiddels protest 
aangetekend. De Jong heeft al eerder 
verregaande voorstellen gedaan om de 
uitgaven van het Europees Parlement in te 
perken. Zo wil hij af van de mogelijkheid 
voor Europarlementariërs om tienduizen-
den euro’s aan ‘algemene uitgaven’ te 
spenderen, zonder enige vorm van 
toezicht. Ook wil De Jong dat het royale 
reisbudget voor Europarlementariërs aan 

banden wordt gelegd. Maar ook de 
arbeidsvoorwaarden van EU-ambtenaren 
zijn volgens de SP’er rijp voor aanpassing 
aan de realiteit. Met name de zogenaamde 
‘expatriatietoelage’ van 18 procent op het 
salaris is De Jong een doorn in het oog: 
‘Het is toch te gek dat iemand zijn hele 
werkzame leven in Brussel een toelage 
krijgt om aan deze stad te wennen.’ Je kunt 
je afvragen of een speciale expatriatie-
toelage voor Martin Schulz niet toch een 
goed idee zou zijn. En dan niet voor 
Brussel, maar voor Duitsland. Of nog beter: 
Griekenland. Kan hij wennen aan landen, 
steden en mensen die de broekriem 
moeten aantrekken.

> De anDere tribune

SP-fractievoorzitter Emile Roemer was op 
8 februari op bezoek bij de Tribune. Nou ja, 
bij De Haagse Tribune. Een opvallend 
werkbezoek, want De Haagse Tribune 
komt meestal bij hem op bezoek. Het is een 
project van ProDemos, Huis voor democra-
tie en rechtsstaat. Dagelijks worden school-
klassen wegwijs gemaakt in politiek Den 
Haag. Roemer: ‘De klassen worden 
rondgeleid in het Kamergebouw en komen 
altijd een half uur met een Tweede Kamer-

lid praten, dus het was heel leuk om hen nu 
een keer te bezoeken. Ze laten jongeren op 
een mooie manier ontdekken dat er veel 
meer in de politiek zit dan ze op de televisie 
zien.’ Volgens Gerda Bosdriesz van 
ProDemos klikte het direct tussen Roemer 
en de leerlingen. ‘Ze herkenden hem 
meteen en je kon goed merken dat hij het 
ontzettend leuk vond om al hun vragen te 
beantwoorden. Dat kun je hem wel 
toevertrouwen.’

>  Op De bres  
 vOOr krant 
Honderden steunbetuigingen verza-
melde de SP in Schagen voor het 
behoud van hun lokale krant, de 
Schager Courant. Deze en andere 
regionale redacties van HDC-Media 
dreigden te verdwijnen, zo bleek uit de 
plannen van de aandeelhouders van 
Telegraaf Media Group, waar de 
kranten onder vallen. Schager SP’er 
Alex Mulder overhandigde de handte-
keningen aan de redactie: ‘Tijdens 
deze actie hadden we letterlijk handen 
te kort. De marktbezoekers stonden in 
de rij om te mogen tekenen. Zelfs 
kleine ondernemers en voorbijkomen-
de politiemensen tekenden spontaan. 
Ook scholieren tekenden opdat hun 
opa zijn krantje niet zou hoeven 
missen.’ 
Half februari maakten het Noord- 
Hollands Dagblad (HDC-Media) en de 
Telegraaf (Telegraaf Media Group) 
bekend dat de regionale dagbladen 
blijven bestaan.

foto Lizzy Kalisvaart

Sinds vorig jaar heeft SP-Tweede Kamerlid 
Nine Kooiman gestreden voor het  Kinder- 
en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. Door 
de bezuinigingen dreigde de zorg voor 
mishandelde kinderen gedeeltelijk weg te 
vallen; een derde van de kinderen zou niet 
meer kunnen worden geholpen. Maar haar 
inzet heeft vruchten afgeworpen: mede 
dankzij de inzet van de SP zijn er afspraken 
gemaakt over de financiering voor de hulp 
aan mishandelde kinderen waardoor de 
bezuiniging ongedaan wordt gemaakt. 
Kooiman: ‘Ik ben erg opgelucht. Dit is 
vooral een succes van de werknemers, die 
echt met man en macht gevochten hebben 
voor het behoud van de zorg aan zeer 
getraumatiseerde kinderen. Ik ben blij dat 
er nu naar hen wordt geluisterd en dat de 
zorg aan mishandelde kinderen behouden 
blijft. Ik hoop dat de staatssecretaris dit jaar 
gaat zorgen voor een structurele oplossing 
voor financiering van zorg voor mishan-
delde kinderen.’

> traumacentrum  
vOOr mishanDelDe  
kinDeren  
vOOrlOpig gereD

Martin Schulz
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In Limburg domineerden in februari twee 
actualiteiten het nieuws. Ten eerste het  
‘Polenmeldpunt’ van de PVV. Directeur 
Frank van Gool van het Limburgse uitzend-
bureau Otto, dat veel Polen werk verschaft, 
uitte in een avonduitzending van de Lim-
burgse omroep L1 zijn ongenoegen over het 
meldpunt. Volgens hem heeft Nederland de 
‘arbeidsmigranten heel hard nodig’, omdat 
het gaat om ‘een bevolkingsgroep die ervoor 
zorgt dat de welvaart in Nederland blijft’. 
Het andere gesprek van de dag was NedCar. 
De Limburgse autofabriek in Born hing 
sluiting boven het hoofd en NedCar- 
medewerkers staakten.

Curieus is het wel: Aan de ene kant horen 
dat Nederland in de toekomst niet zonder 
arbeidsmigranten uit Oost-Europa kan en te-
gelijkertijd moeten constateren dat vijftien-
honderd Limburgse werknemers overbodig 
zijn. Is dat nog te bevatten?

Woensdag 15 februari, Malieveld, Den Haag. 
Het is dringen geblazen voor het trapje naar 
het podium. Maxime Verhagen, Job Cohen, 
Henk van der Kolk, Emile Roemer, Agnes 
Jongerius; woordvoerders van nagenoeg 
alle politieke partijen en vakbonden staan 
te trappelen om het NedCar-personeel een 
hart onder de riem te steken. Duizend man 

sterk zijn ze in een colonne van Mitsubishi 
Outlanders en Colts, gemaakt in Born, en 
touringcars vanuit Limburg naar Den Haag 
gekomen. Als een pantser-regiment staan de 
wagens rondom het Malieveld geparkeerd. 
Praten met NedCar-medewerkers is vandaag 
vooral praten over tegenstellingen. Over 
het feit dat Mitsubishi de NedCarfabriek 
altijd ‘het beste jongetje van de klas’ heeft 
genoemd, maar nu ijskoud de stekker 
eruit trekt. En over het idee dat de Japanse 
autogigant onlangs nog nieuwe fabrieken in 
Thailand en Rusland heeft geopend, terwijl 
de fabriek in Born nu te koop staat voor het 
vernederende bedrag van één euro. ‘Dat 
betekent dus eigenlijk dat wij één vijftien-
honderdste euro waard zijn’, rekent NedCar-
veteraan Erik Römers uit Geleen voor. ‘En 
dat terwijl wij altijd als prima vakmensen 
werden beschouwd. Maar ja, in Thailand en 
Rusland werken ze voor twintig procent van 
ons loon. En dáár demonstreren ze niet’, 
vult hij veelzeggend aan. ‘Er is nu eenmaal 
een grote uitverkoop van de grote industrie-

Breed front voor redding nedCar

Met de Colt op tafel
Boven autofabriek NedCar in het Limburgse Born hangen donkere 
wolken. Voor vijftienhonderd werknemers dreigt het ergste, nu  
Mitsubishi heeft aangekondigd geen heil meer te zien in auto- 
productie in Europa. Maar terwijl kabinet en Tweede Kamer zich  
een breuk sjouwen om NedCar te redden, hebben beleidsmakers in 
Limburg andere dingen aan hun hoofd.
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ën naar hët buitënland gaandë. Maar wist jë 
dat Philips alwëër productië uit China tërug 
aan hët halën is naar Nëdërland?’ 
Sinds 1984 wërkt Römërs (49) bij NëdCar. 
Momëntëël op dë montagë-afdëling waar 
dë fonkëlniëuwë Mitsubishi’s van zakën 
als wiëlën ën rëm-olië wordën voorziën. 
Hoë hët straks vërdër moët, als NëdCar dë 
dëurën sluit? Hij wëët hët niët. ‘Natuurlijk, 
ik hëb wël wat gëld gëspaard. Maar dat is 
straks zo op, dënk ik. Ik bën al ëën bëëtjë om 
më hëën aan hët kijkën naar andër wërk. 
Misschiën moët ik wël naar Stuttgart gaan.’ 
Dië Zuid-Duitsë stad is dë thuisbasis van 
ijzërstërkë automërkën als Mërcëdës-Bënz 
ën Porschë. Maar van ‘ëvëntjës’ vërhuizën is 
waarschijnlijk gëën sprakë. ‘Misschiën dat 
ik daar dan ëërst in ëën pënsion kan wonën. 
Want probëër tëgënwoordig jë huis maar 
ëëns të vërkopën.’ 
Zëkër in Zuid-Limburg zal dat niët gëmakkë-
lijk zijn. Grotë dëlën van hët gëbiëd wordën 
bëschouwd als ëën ‘krimprëgio’: hët aantal 
inwonërs daalt, dë vërgrijzing is hoog ën dë 
woningmarkt zit op slot. Daar komt bij dat 
mët namë dë grotë gëmëëntën mët hogë 
wërklooshëid kampën. Volgëns cijfërs van 
UWV Wërkbëdrijf Limburg bëdraagt dië in 

Maastricht ën Sittard-Gëlëën nu al mëër dan 
8 procënt; in Hëërlën ën Kërkradë zëlfs rond 
dë 12 procënt. 

‘Nu worden in China elektrische auto’s 
geproduceerd met kennis uit Limburg’ 
Dë provincialë ovërhëid in Limburg blonk 
dë afgëlopën jarën uit in hët formulërën 
van bëlëidslijnën ën –voornëmëns om op 
dië ontwikkëlingën in të spëlën. Dë krimp 
ziën als ëën kans voor Limburg, luiddë 
hët dëviës. Hypërmodërnë rëdënëringën 
in bëstuurdërsland: ëlkë bëdrëiging is ëën 
uitdaging, ëlkë blundër ëën lëërmomënt. 
Maar wat zijn zulkë filosofiëën in dë praktijk 
waard, als ëën van dë grootstë wërkgëvërs in 
dë rëgio wëgvalt ën dë nëërgang in ëën nog 
hogërë vërsnëlling drëigt të gaan? 
Dë Limburgsë gëdëputëërdë Mark Vërhëijën 
(VVD) gaf op 10 fëbruari të kënnën in iëdër 
gëval ‘gëën valsë hoop’ të willën wëkkën 
bij dë NëdCar-mëdëwërkërs. In ovërnamë 
van ëën dëël van dë NëdCar-aandëlën, ëën 
wëns van dë Limburgsë SP, zag hij niëts. In 
ëën actiëvë rol van dë provincië om niëuwë 
invëstëërdërs të vindën ëigënlijk ook niët. 
En dat was hët wël zo’n bëëtjë. 
Thijs Coppus, fractiëvoorzittër van dë 

Limburgsë SP-Statënfractië, hëkëlt dë 
wëinig strijdbarë houding van dë provincië. 
Volgëns hëm zijn ër namëlijk wël dëgëlijk 
mogëlijkhëdën: ‘Dë provincië Limburg hëëft 
hondërdën miljoënën gëstokën in Zuid- 
Europësë staatslëningën. Eën dëël van dit 
gëld kan bëtër in Limburg wordën gëïn-
vëstëërd.’ Coppus sprëëkt van 148 miljoën 
ëuro, afkomstig uit dë vërkoop van Essënt-
aandëlën, dië Limburg zou kunnën rësër-
vërën ‘voor ëën actiëvë zoëktocht naar 
invëstëërdërs, niëuwë duurzamë tëchniëkën 
ën productiëwijzën om hët bëdrijf ën dë 
wërkgëlëgënhëid voor onzë provincië të 
bëhoudën’. Ondanks zijn tëlëurstëlling dat 
dë provincië dat niët ziët zittën, is Coppus 
niët ëcht vërrast. ‘Wij strijdën al jarën voor 
NëdCar ën hët përsonëël. Dë fabriëk is ëën 
van dë modërnstë van Europa ën is klaar 
voor dë toëkomst. Hëlaas zijn pogingën van 
onzë kant om dë provincië op pad të sturën 
om bijvoorbëëld auto’s op watërstof of ëlëk-
tricitëit in Born të producërën altijd op niëts 
uitgëlopën. Hiërdoor kon hët gëbëurën dat 
hët Hëërlënsë bëdrijf Duracar vorig jaar voor 
ëën schijntjë is opgëkocht door Chinëzën. 
Nu wordën in China ëlëktrischë auto’s  
gëproducëërd mët kënnis uit Limburg.’ 

Emile Roemer op het Malieveld: ‘Het gaat ook om 1.500 gezinnen.’
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Maak-industrie is blijkbaar niet sexy 
genoeg voor provincie Limburg
En dat voor een provincie die zichzelf graag 
als ‘technologische topregio’ profileert.  
Op de provinciale website valt te lezen: ‘Lim-
burg heeft samen met haar partners over de 
grens de sterke ambitie om dé Technologi-
sche Top Regio (TTR Euregio) van Europa 
te worden.’ En: ‘Het gebied (...) bezit sterke 

universiteiten en hogescholen waar de basis 
wordt gelegd voor innovatieve progressie. De 
uitdaging voor de toekomst is het innovatie-
potentieel dat aanwezig is meer te benutten.’
Thijs Coppus: ‘Wat je ziet is dat de pro-
vincie bijvoorbeeld honderden miljoenen 
euro’s investeert in de zogenaamde ‘life 
science campus’ bij chemiebedrijven DSM 
en Chemelot. Men doet z’n uiterste best om 

hoogopgeleide onderzoekers naar Limburg 
te krijgen. Mij best, maar de maak-industrie 
is kennelijk niet ‘sexy’ genoeg en laat men 
links liggen. Kijk maar naar NedCar.’ 
Coppus vreest dat de sluiting van NedCar, de 
daarmee samenhangende klap voor toe- 
leveranciers en de recent aangekondigde 
ontslaggolf bij de Limburgse sociale werk-
plaatsen samen een mokerslag zullen bete-

Born for cars:  
45 jaar autoproductie  
in LimBurg
In 1967 opent DAF een personenauto-fabriek in 
Born, omdat thuisbasis Eindhoven te weinig capa-
citeit heeft. Er wordt voor Zuid-Limburg gekozen, 
omdat daar de steenkolenmijnen worden gesloten; 
waardoor 45.000 directe en nog eens 30.000 
indirecte arbeidsplaatsen verloren gaan.
In Volvo wordt in 1972 een bondgenoot gevonden 
om nieuwe modellen te ontwikkelen. In 1975 ver-
werft het Zweedse autoconcern een meerderheids-
belang in de fabriek en vanaf dan heet de fabriek 
Volvo Car BV. Om de autoproductie te vergroten 
wordt in 1991 het Japanse Mitsubishi als partner 
aangetrokken en wordt NedCar opericht: een joint 
venture tussen Volvo, Mitsubishi en de Nederlandse 
staat. In 1999, terwijl het recordaantal van 262.000 
auto’s gemaakt wordt, verkoopt de staat echter zijn 
aandelen aan Mitsubishi en twee jaar later trekt ook 
Volvo zich terug. Daarna begint de totale productie 
terug te lopen en daarmee ook het aantal banen. 
Wel krijgt NedCar in 2004 de productie van de 
Smart in huis, het kleine stadsautootje van Daim-
lerChrysler, wat voor een korte opleving zorgt. Maar 
in 2005 wordt diverse malen de productie naar 
beneden bijgesteld en worden banen geschrapt en 
in 2006 houdt DaimlerChrysler het voor gezien. Sta-
kingen en protestacties volgen. Rond die tijd maken 
twaalfhonderd mensen al gebruik van een vrijwillige 
afvloeiingsregeling. Gedreven door de SUV-hype 
zet Mitsubishi de Outlander op de markt; deze ter-
reinwagen wordt vanaf 2008 in Born geproduceerd. 
Maar als gevolg van de economische crisis zakt de 
autoverkoop in Europa in, wat ook Mitsubishi merkt. 
Opnieuw worden banen geschrapt. 
In 2009 lobbyt premier Balkenende bij Mitsubishi 
in Japan voor de productie van elektrische auto’s in 
Born. Dat lijkt succesvol, maar uiteindelijk komt het 
er niet van. Inmiddels worden er nog maar 50.000 
auto’s per jaar gemaakt bij NedCar. Ook minister 
van Economische Zaken Van der Hoeven brengt een 
bezoek aan Japan. Ze krijgt in 2010 van Mitsubishi 
enkel de belofte los dat de Colt en de Outlander 
tot en met 2012 in Born geproduceerd worden. 
Cynisch genoeg hebben de Japanners woord 
gehouden.
(bronnen: Dagblad De Limburger, Autoweek,  

Automobiel Managment.nl)
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Minister Verhagen, NedCar-medewerkers: zij aan zij voor NedCar.

kenen, vergelijkbaar met de mijnsluitingen. 
Een vreemde gedachte, als je weet dat de 
fabriek eind jaren zestig – toen nog als  
DAF-fabriek – juist naar Limburg werd 
gehaald om het gigantische verlies aan 
werkgelegenheid als gevolg van de mijnslui-
tingen op te vangen. De overheid had in de 
vorm van een minderheidsbelang van de 
Staatsmijnen een vinger in de pap bij de fa-

briek, maar verkocht in 1999 haar aandelen 
aan Mitsubishi en Volvo. NedCar kan het 
wel alleen af, oordeelde toenmalig minister 
van Economische Zaken Jorritsma (VVD). 
Vakbond De Unie schatte echter in dat 
NedCar een onzekere toekomst tegemoet 
zou gaan als de overheid zich zou terugtrek-
ken. Dat bleek geen onjuiste inschatting, 
want vanaf het moment dat NedCar aan de 

autoconcerns was overgeleverd ging het 
bergafwaarts (zie kader).

Verhagen: ‘Overheid kan niet 
achteroverleunen in de hoop dat de 
markt het werk wel zal doen’ 
Terug naar het Malieveld. Henk van Rees, 
bestuurder van FNV Bondgenoten, ver-
woordt met veel stemvolume wat zoveel 
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NedCar-medewerkers voelen.
Bijvoorbeeld over het eindeloze gedoe over 
het wel of niet doorgaan van de Elfsteden-
tocht, volgens Van Rees ‘een onbenullig 
feitje’ vergeleken bij wat zich hier voor vijf-
tienhonderd werknemers dreigt te voltrek-
ken: ‘Kunnen we het in Nederland ’ns gaan 
hebben over dingen die ertoe doen?’ En 
over het feit dat honderden miljarden euro’s 
vloeien om banken te redden: ‘Waar blijft de 
reddingsoperatie voor ons?’ Ook roept hij 
minister Verhagen van Economische Zaken 
op om het NedCar-overnamekandidaten zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken: ‘Door sub-
sidies te geven, of fiscaal te faciliteren. Dit 
wordt ook in België, Frankrijk en Duitsland 
gedaan.’ Luid applaus.
Ook Maxime Verhagen krijgt vervolgens de 
handen op elkaar. Hij belooft dat Neder-
landse ambassades en consulaten actief 
gaan zoeken naar overnamekandidaten 
en kondigt een reis naar Japan aan om met 
Mitsubishi-topman Masuko te gaan praten. 
Inzet van dat gesprek: volle medewerking 
bij een doorstart en een volledige uitvoering 
van het sociaal plan dat met de NedCar-
medewerkers is afgesproken.
‘Dat zijn bemoedigende woorden’, reageert 
Emile Roemer even later op Verhagens 
speech. De SP-leider bracht een week eerder 
al een bezoek aan NedCar en sloot zich toen 
al aan bij de vakbondseisen voor een goed 
sociaal plan voor werknemers die wellicht 
ontslagen worden. Vandaag op het Malieveld 
roept Roemer de politiek op om als één blok 
achter NedCar te gaan staan. ‘Het gaat niet alleen om vijftienhonderd banen, maar ook 

om vijftienhonderd gezinnen. Reden genoeg 
om te knokken.’ 
Toespraken van (dan nog) PvdA-voorman 
Job Cohen en PVV’er Roland van Vliet 
volgen. Ook zij oogsten veel bijval. Alleen 
VVD-Kamerlid Afke Schaart krijgt een 
fluitconcert over zich heen, als ze betoogt: 
‘De overheid kan niet elk bedrijf steunen. 
Je moet wél winst maken.’ Waarmee ze op 
dezelfde lijn zit als haar partijgenoten Jor-
ritsma en Verheijen. Van draaikonterij kun 
je de VVD op dit punt in ieder geval niet 
beschuldigen.

Diezelfde avond zei minister Verhagen 
tijdens het Kamerdebat over NedCar dat het 
kabinet bereid is om de autofabriek tijdelijk 
te steunen als een serieuze overnamekan-
didaat zich aandient. Dus toch: staatssteun. 
In de Volkskrant had de minister zijn inzet 
al toegelicht: ‘In het verleden is Nederland 
soms het braafste jongetje van de klas 
geweest. De overheid kan niet achterover-
leunen in de hoop dat de markt het werk wel 
zal doen.’ Kamerlid Paul Ulenbelt voerde 
namens de SP het woord tijdens het debat 

en noemde de insteek van de minister 
terecht. ‘Merkel en Sarkozy helpen hun 
auto-industrie. Zij rekten de Europese regels 
op in het belang van hun werknemers, hun 
werkgelegenheid. Op de manifestatie op 
het Malieveld is tegen Verhagen gezegd: 
Maxime, wees niet roomser dan de paus. 
Zondigen mag, daar zijn oplossingen voor. 
Ik zeg: zondigen voor behoud van werk is 
geen zonde.’ 
Eigenlijk is NedCar de wereldeconomie in 
miniatuur. Globalisering, terugtredende 
overheden en marktfundamentalisme 
leiden tot concurrentie op arbeidsvoor-
waarden, arbeidsmigratie en uiteindelijk  
tot werkloosheid en dreigend sociaal- 
economisch verval van een hele regio. Dan 
mag je het beste jongetje van de klas zijn, 
maar toch kom je in de hoek of op de gang 
te staan. De schoolmeester heeft liever een 
klas vol goedkoopste jongetjes. 

tekst Rob Janssen
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Erik Römers: ‘Wij werden altijd als prima vakmensen beschouwd.’

Productie in china net 
zo duur als hier
Onder koppen als ‘Omgekeerde wereld’ en 
‘Philips: loonkosten Shanghai net zo hoog  
als Drachten’ brachten diverse media eind ja-
nuari opmerkelijk nieuws: Philips verplaatst de 
productie van scheerapparaten van China naar 
Nederland. Om precies te zijn: van Shanghai 
naar Drachten. De Nederlandse Wereldomroep 
meldde: ‘Een belangrijke reden voor het opval-
lende besluit is de sterke stijging van de loon-
kosten in China. Ook blijken de medewerkers in 
Shanghai weinig honkvast. Als ze bij een andere 
werkgever meer kunnen verdienen, zijn ze snel 
weg. Vervolgens moet Philips hoge kosten ma-
ken om nieuwe mensen op te leiden.’ Philips-
woordvoerder Eric Drent op BNR Nieuwsradio: 
‘Je hebt hooggekwalificeerd personeel nodig 
om de robots te bedienen waar het hier om 
gaat. Dat betekent dat het, met het opleiden van 
mensen, uiteindelijk evenveel kost.’ 
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Lidewij Boessenkool en Naomi Soijer zitten vol plannen.

Het begon vorig jaar zomer, toen de af-
delingsvoorzitter een brief aan alle jonge 
SP-leden in de gemeente Venray stuurde. Of 
ze geen zin hadden om samen een rood-
groep van de grond te tillen. Naomi Soijer en 
Lidewij Boessenkool, allebei 20 jaar oud en 
studerend in Nijmegen, leek het wel wat. Ze 
sloegen samen aan het brainstormen: wat 
speelt er in Venray en wat kunnen we op-
pakken? Bovenaan de agenda kwam al snel 
de locatie voor het nieuwe jongerencentrum 
te staan. De gemeente was van zins om dat 
centrum op een sportpark ‘weg te stoppen’, 
zoals de Venrayse SP-jongeren het omschrij-
ven. Naomi: ‘Wij hadden een andere plek in 
gedachten, namelijk waar de culturele en 
muzikale Stichting Riddim al zat: midden in 
het centrum. Maar de gemeente was bang 
voor overlast daar. Onterecht, vonden wij. 
Daarom organiseerden we in december 
precies op die plek samen met Riddim en de 
lokale omroep een muziekevenement: Roojs 
Talent Live. Om aan te tonen dat angst voor 
overlast niet nodig was.’

Soms snijdt het mes aan twee kanten; soms 
aan drie. Allereerst was Roojs Talent Live 
(Roojs is dialect voor ‘Venrays’) een succes 
en bracht het veel jongeren voor het eerst 
binnen de muren van Riddim. Ten tweede 
leverde de avond 930 euro op voor Braille 
Without Borders, een project van een Ven-
raynaar die een blindenweeshuis in Tibet 
runt. Het geld werd direct na het evenement 
– om vier uur ’s nachts – overhandigd aan 
het Roojse Huus 2011, de Venrayse variant 
op Serious Request. En ten derde: de Ven-
rayse jongeren hadden nu met eigen ogen 
kunnen zien dat Riddim een prima plek 
zou zijn voor het jongerencentrum. En de 
gevreesde overlast? Niks van gemerkt.

Steeds meer afdelingen kleuren rood
Maar het mocht niet baten. Onlangs besloot 
de gemeenteraad met een kleine meerder-

heid toch om het nieuwe jongerencentrum 
op het sportpark te vestigen. Maar rood 
Venray treurde niet lang en heeft inmiddels 
een nieuw plan op touw gezet. Naomi Soijer: 
‘We gaan binnenkort naar de middelbare 
school om daar met jongeren te praten over 
wat hen allemaal bezighoudt in de regio. 
Je moet weten dat in Venray (iets meer dan 
40.000 inwoners –red.) niet eens een hbo is; 
heel veel jongeren trekken na de middelbare 
school weg. Kijk, voor de lokale afdeling is 
het heel belangrijk om te weten wat er speelt 
onder jongeren. Het is dus zeker de moeite 
waard om hun politieke participatie in de 
regio te vergroten.’ 

Volgens Lieke Smits, lid van het landelijke 
rood-bestuur, leeft dat besef maar al te goed 
in SP-afdelingen. Sinds de start van ‘Kleur 
je afdeling rood’ zijn tientallen afdelingen 

aan de slag gegaan om een rood-groep van 
de grond te tillen. In onder meer Oirschot, 
Heerlen, Sittard-Geleen, Middelburg en 
Dordrecht ziet het er inmiddels hoopvol uit. 
In Hengelo is net als in Venray een nieuwe 
rood-groep actief. Dat brengt het totaal aan-
tal afdelingen met draaiende rood-groepen 
op een kleine twintig.

 

 Interesse in een rood-groep in  
jouw gemeente? Neem contact op  
via: rood.sp.nl/reactie

tekst Rob Janssen
foto Van Assendelft Fotografie / Jeroen Appels

Roojs TalenT meeTs RooD-TalenT
‘Kleur je afdeling rood’  
heet de campagne die vorig 
jaar van start ging. Het doel 
laat zich raden. In Venray 
hebben ze sinds kort een 
rood-groep. Hoe opereren 
deze SP-jongeren in een 
relatief kleine Noord- 
Limburgse gemeente?
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› Geloof jij in sprookjes, Paul?
‘Ik heb ze voorgelezen aan mijn zoontje, 
maar het pensioensprookje zat er niet bij. Ik 
ken de realiteit van de pensioenen. Objectief 
gezien gaat het goed met de pensioenfond-
sen. Er is meer geld in kas dan ooit. Vanaf 
de  jaren vijftig hebben de pensioenfondsen 
iedere crisis doorstaan, er was nog nooit op 
pensioenen gekort, er werden rendementen 
gehaald waar beleggers in aandelen jaloers 
op zijn.’

› Maar waarom moet er dan nu gekort 
worden?
‘Echt niet omdat ze niet genoeg geld heb-
ben! Ze worden gedwongen zich arm te 
rekenen. Om te berekenen hoeveel je nodig 
hebt om aan je toekomstige verplichten 
te kunnen voldoen, moet je kijken naar 
drie dingen. Eén: hoeveel heb ik nu in de 
pot? Twee: hoeveel moet ik in de toekomst 
betalen aan pensioenuitkeringen? En drie: 
hoeveel komt er in de komende jaren bin-
nen? Bij dat laatste gaat het fout. Er komen 
natuurlijk premies binnen, maar er zijn ook 
beleggingswinsten. De pensioenpot wordt 
belegd en je moet een voorspelling doen 
hoeveel dat oplevert de komende jaren. 
Probleem is nu dat die voorspelling volgens 
de wet gebaseerd moet worden op de rente 
die nu in de markt geldt. En die is historisch 
– en kunstmatig – laag! De pensioenfondsen 
moeten rekenen met 2,5 procent, terwijl 

Pensioen-sProokjes en 
Pensioen-nachtmerries
In de Zembla-uitzending van 17 februari, met als titel ‘Het pensioensprookje’, 
worden rampscenario’s geschetst over de toekomst van onze pensioenen. 
SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt komt ook even in beeld, om uit te leggen 
dat het heel goed gaat met de pensioenfondsen. Hij wordt echter door de 
voice-over ingeleid met: ‘Ook SP-Kamerlid Ulenbelt gelooft nog in sprookjes.’ 
Intussen worden kortingen op de pensioenuitkeringen aangekondigd.

hun echte rendement over bijvoorbeeld 
de afgelopen tien jaar 4,7 procent was. Let 
wel, dat was een periode met twee keer een 
beursneergang en twee keer een recessie. Zo 
zie je hoe onrealistisch die 2,5 procent is.’

› Komt het echt alleen door die rentebe-
rekening dat het nu slecht gaat met de 
pensioenpotten?
‘Ja! En het gaat dus níét slecht met de pen-
sioenpotten! Als de rekenrente niet 2,5 pro-
cent maar 3,5 procent zou zijn – nog steeds 
veel lager dan de echte rendementen – dan 
zouden vrijwel alle pensioenfondsen direct 
uit de problemen zijn. Dat die rekenrente is 
gekoppeld aan de dagrente is een historische 
fout.’

› Hoe kan het dan dat de media volstaan 
met pensioen-nachtmerries?
‘De liberalen vinden dat pensioenen  
een individuele aangelegenheid zouden 
moeten zijn. Er is nu een aanval bezig op 
het, volgens internationale pensioenexperts, 
beste pensioensysteem van de wereld. De 
liberalen zien liever dat een verzekerings-
maatschappij geld verdient aan pensioenen. 
Dat gebeurt nu niet. Die pensioenpot is een 
ongelofelijke bult geld waar zij de financiële 
wereld een graantje van mee willen laten 
pikken. De aanval om die pot te gelde te ma-
ken wordt ook in de media gevoerd met al-
lerlei deskundigen uit de financiële wereld.’

› Maar er zijn toch altijd nog de besturen 
van pensioenfondsen, waarin ook verte-
genwoordigers van de werknemers zitten?
‘Nog wel. Minister Kamp heeft van de week 
ook nog een wet ingediend over het bestuur 
van pensioenfondsen. Er komt de mogelijk-
heid om bestuurders te vervangen door 
financieel deskundigen. Wil Kamp dan de 
bankiers daar hebben?’
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› En hoe zit het nou met de greep uit de 
pensioenkas in de jaren negentig?
‘Het gaat inderdaad om een bedrag tussen 
de 80 en 100 miljard euro. Dat is het bedrag 
aan premieverlagingen voor zowel werkge-
vers als, in mindere mate, werknemers. Van 
pensioenfonds ABP weten we precies om 
welk bedrag het gaat: 30 miljard euro. Het is 
ondoenlijk om die premies terug te halen, 

maar je kunt – zeker voor het ABP omdat 
de overheid daar de werkgever is – wel wat 
anders doen. Bijvoorbeeld de premie bij het 
ABP verhogen, al dan niet tijdelijk. Maar de 
kritiek blijft staan: in goede tijden krijgen de 
werkgevers een extraatje, in slechte tijden 
mogen de werknemers en gepensioneerden 
dokken.’ 

› Hoe staat het inmiddels met de  
pensioendeal?
‘Achter de schermen wordt overlegd over 

hoe dat moet. Dat loopt helemaal niet  
lekker. Een van de grote problemen is dat  
de sociale partners de oude rechten onder-
brengen in het nieuwe systeem. Pensioen-
rechten uit het verleden zijn redelijk hard. 
Als je die onzeker maakt, ben je eigenlijk aan 
het onteigenen. Goede arbeidsrecht- 
advocaten zeggen dat de bonden een heel 
goede kans maken bij de Europese rechter 

om dat te voorkomen. Maar als je niet die 
hele pensioenpot in het nieuwe systeem 
kunt onderbrengen, heb je geen nieuw 
systeem.’

› Goed nieuws dus.
‘Het goede nieuws is dat de strijd nog niet is 
gestreden. Voor de zomer komt Kamp met 
een hoofdlijnenbrief over hoe het pensioen-
systeem eruit moet gaan zien. Die hoofdlij-
nen komen er wel, want Kamp onderhan-
delt met de top van de FNV. Maar de twee 

bonden die 90 procent van de pensioenen 
vertegenwoordigen, Abvakabo en Bond-
genoten, blijven terecht dwarsliggen.’

› En komt er nou een Europees pensioen-
beleid?
‘De aanval komt van verschillende kanten. 
Europa heeft een witboek uitgebracht over 
de pensioenen. Zij willen pensioenfondsen 
net zo gaan behandelen als verzekerings-
maatschappijen. Die bedrijven moeten, 
omdat ze geen collectieve basis hebben, heel 
veel reserves hebben.  Ons pensioenstelsel 
is wél collectief, maar Europa wil toch die 
zwaardere buffereisen aan onze fondsen. 
Waar wij in Nederland 105 procent buffer 
eisen, wil Europa naar 200 procent! En je 
begrijpt zeker wel wat er moet gebeuren om 
die extra buffer op te bouwen. Pensioenuit-
keringen omlaag en premies omhoog, maar 
dan alleen voor de werknemers. Want de 
werkgevers hebben in de nieuwe pensioen-
deal voor elkaar gekregen dat hun premies 
niet meer stijgen.’

tekst Diederik Olders
foto Bas Stoffelsen

  De zembla-uitzending is hier te vinden:  
 sp.nl/9z4xp

Dummies
Het vermogen van de pensioenfondsen is hoger dan ooit. Volgens 
berekeningen van RTL Z, mede op basis van (nog) ongepubliceerde 
cijfers, komt het totaal uit op 875 miljard euro. Maar liefst 74 
miljard euro winst maakten de fondsen in 2011, onder andere 
door gigantische winsten op obligaties. De redactie van RTL Z: ‘De 
Nederlandse pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest als nu, 
het geld klotst over de reling.’
Heldere cijfers zou je denken. Maar in de Volkskrant legt redacteur 
Sebastiaan Timmermans het nog één keer uit ‘voor dummies’. 
Zo verklaart hij: ‘Om extra geld te verdienen voor de pot moeten 
al die aandelenmarkten het wel goed doen. En daar zit nu het 
probleem. Doordat de wereld al drie jaar in de greep is van grote 
economische problemen (kredietcrisis, eurocrisis, schuldencrisis), 
is er juist fors verloren op al die beleggingen.’ De Volkskrant  
brengt deze uitleg op 6 januari dit jaar. Weliswaar vóór de cijfers 
van RTL Z werden gepubliceerd, maar zelfs zonder het laatste 
kwartaal van 2011 geeft deze grafiek toch geen enkele reden tot 
pessimisme? Is dit jokken of zelf niet weten hoe het zit?
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Paul Ulenbelt: ‘De aanval om  
die pot te gelde te maken wordt  
ook in de media gevoerd’

bron: RTLZ.nl

Miljarden euro’s

vermogen pensioenfondsen stijgt

Jaar
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› Wanneer werd je lid van de SP?
‘Op mijn achttiende. En in 2006 nam ik 
samen met Willem van Meurs uit Boxtel het 
initiatief om in Oirschot een afdeling op te 
richten.’

› Hoeveel landen heb je al bezocht?
‘Ik ben in 47 landen geweest, vooral in Azië. 
Daarnaast heb ik heel wat Europese steden 
aangedaan. Niet alleen als backpacker, ik 
reis ook graag achter mijn favoriete voet-
balclub PSV aan. Ik heb in zeker 28 buiten-
landse steden een uitwedstrijd bijgewoond.’

› Je wilt je nu in Laos vestigen.
‘Ja, ik ben actief voor een stichting die 
de mensen in het Khong-district helpt 
zichzelf te organiseren. Ons lokale comité 
onderhandelt zelf met de autoriteiten en 
heeft al diverse projecten opgezet. Er zijn 
nu bijvoorbeeld schooltjes en een kliniek 
gebouwd. Wij dragen vooral kennis over en 
leren weer van hen, vooral dat we ons niet 
altijd zo hoeven te haasten.’

LINKSVOOR ‘We hOeVeN ONS NIet aLtIjd zO te haaSteN’
Sander Putmans (30) uit 
Oostelbeers (gemeente 
Oirschot) studeerde inter-
nationale handel en wil zich 
nu vestigen in Laos. Dat 
betekent niet dat hij de partij 
de rug toekeert: ‘Tijdens 
mijn vorige reizen hield ik 
het nieuws rond de SP ook 
heel erg bij. Zelfs vanuit 
Nieuw-Zeeland belde ik nog 
met SP’ers in Oirschot omdat 
ik nieuwsgierig was hoe het 
met de afdeling ging.’

› Wat ga je er precies doen?
‘Het is nog niet heel concreet, dat wordt het 
wel als ik daar ben. Waarschijnlijk Engelse 
les geven en een reisbureau opstarten voor 
ecotoerisme. Samen met ‘locals’. Als toeris-
ten met een lokale gids het gebied bezoeken 
stroomt er geld naar de gemeenschap. Heel 
belangrijk, want nu hebben mensen wel een 
veldje met rijst en varkens, maar geen cash 
voor als ze met de bus naar het ziekenhuis 
moeten.’

› Wat is jouw SP-moment?
‘Toen in Oirschot een groep mensen op-
stond om heel actief huis-aan-huis leden te 
werven. Binnen een paar weken hadden we 
er 35 leden bij in ons dorp. Ik vind het fijn 
om zo samen bezig te zijn met mensen die 
bijna hetzelfde denken, de kameraadschap.’

foto Karen Veldkamp

24 tRIbuNe maart 2012

TRIBUNE_03_2012_C.indd   24 02-03-12   15:19



nieuws

> ik ❤ mijn schone werkplek

De Groningse SP-afdeling heeft op Valentijnsdag een reuzekaart 
overhandigd aan een groep schoonmakers die al twee maanden 
actie voert voor meer respect. SP-afdelingsvoorzitter Sandra 
Beckerman: ‘Veel schoonmakers voelen zich onzichtbaar. Op 
Secretaressedag krijgen secretaresses een bloemetje van hun 
baas, waarom zouden we ook niet zoiets doen voor schoonma-
kers? Daarom hebben we ook kleinere kaarten uitgedeeld op het 

> VliegVelden rupsjes-nooit-genoeg

‘Noord-Brabant is dichtbevolkt, rijkelijk 
gezegend met intensieve veehouderijen 
en het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
en dan worden ook nog eens vrijwel alle 
militaire vliegoefeningen boven ons 
hoofd gehouden. Militaire vliegvelden 
moeten daarom beter verspreid worden 
over Nederland en de geluidsoverlast 
moet beter gemeten worden’, stelt 
Willemieke Arts, Provinciale Statenlid 
voor de SP in Noord-Brabant. Om een 
beter beeld te krijgen van de overlast die 
bewoners ervaren van vliegverkeer is de 
SP-fractie vorig jaar het meldpunt 
Vlieglawaai gestart.

› Wat heeft jullie online meldpunt tot  
nu toe opgeleverd?
‘In het eerste jaar hebben we 3.285 
klachten ontvangen, vooral uit de omge-
ving van vliegveld Eindhoven Airport en de 
luchtmachtbases Gilze-Rijen en Volkel. Met 
name verouderde militaire vliegtuigen en 
helikopters geven ontzettend veel lawaai 
en trillingen, het zijn echt herrieschoppers. 
Voor burgerluchtvaartuigen gelden veel 
strengere veiligheids- en geluidsnormen, 
maar toch overschrijdt Eindhoven Airport 
ieder jaar de geluidsnormen. Vliegvelden 
zijn echt rupsjes-nooit-genoeg.’

› Dus willen jullie van de militaire  
vliegvelden af?
‘Nieuwe luchtmachtactiviteiten gaan nu 
automatisch naar Brabant of Leeuwarden 
omdat de provincie daar in het verleden op 
aangedrongen heeft vanwege de werkge-
legenheid. Maar de werkgelegenheid die 
het oplevert staat in geen verhouding tot 
wat erover beweerd wordt. We willen  
daarom dat het provinciebestuur er 
landelijk op aandringt dat militaire oefen-
vluchten eerlijker verdeeld worden over 
Nederland. En defensie zou de vloot 
moeten moderniseren.’

› De provincie had zelf om die  
vliegvelden gevraagd?
‘Ja, maar de mensen die in de buurt van de 
vliegvelden en -routes wonen niet, en zij 
zitten wel met de overlast. Het wordt tijd dat 
het provinciebestuur en defensie daarmee 
rekening gaan houden. Vooral de mensen 
die op plekken wonen waar snelwegen, 
spoorlijnen en vliegroutes samenkomen 
worden helemaal gek van het lawaai. De 
SP-Statenfractie stelt daarom voor om bij 
de vliegvelden Volkel en Gilze-Rijen het 
geluid te gaan meten.’

station en in de binnenstad, zodat mensen hun schoonmakers 
kunnen bedanken voor het werk dat ze doen.’ De Groningse 
SP-fractie heeft de gemeente bovendien gevraagd het goede 
voorbeeld te geven. Beckerman: ‘De gemeente en alle organisa-
ties die subsidie krijgen, moeten een code Verantwoord Marktge-
drag ondertekenen.’

Foto Daan Brandenbarg

> sp samen met pVda 
Voor bonusVerbod

Het is allang tijd voor een verbod op 
bonussen bij banken en verzekeraars in 
Nederland. Binnenkort komt in de 
Tweede Kamer een kabinetsvoorstel 
langs. SP-Tweede Kamerlid Ewout 
Irrgang hierover: ‘Dat wetsvoorstel gaat 
alleen over bonussen voor bestuurders 
en geldt alleen voor de periode dat 
banken door de staat gesteund 
worden.’ Om een bonusverbod voor 
alle bestuurders én personeelsleden in 
de financiële sector in Nederland te 
regelen, komen de PvdA en de SP nu 
samen met een initiatief-wetsontwerp. 
Belangrijk onderdeel van dat wetsont-
werp is dat het verbod in de wet wordt 
opgenomen. Er is sinds 2010 een Code 
Banken, maar die is veel te vrijblijvend. 
De Code Banken laat toe dat men zich 
niet aan de regels hoeft te houden als 
men er uitleg bij geeft, oftewel je moet 
meewerken of uitleggen (‘comply or 
explain’). Het wetsontwerp zal die 
uitweg niet bieden. PvdA en SP stellen 
verder voor een plafond in te stellen 
voor variabele beloning van maximaal 
20 procent van het vaste salaris – de 
Code Banken hanteert 100 procent. 
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nieuws

De ‘Emile for President’ wagen, gemaakt en geduwd door 
Tonnie en Maria Jacobs. Het oefentorentje is de kerktoren 
van Sambeek met de kraaien die er altijd zitten. Onderaan de 
toren kijkt Maurice de hond omhoog naar Emile Roemer.

foto Gerrit van Kem
pen, w

w
w

.tunnis.nl 

Rutte en Verhagen willen alle sponsjes afpakken, de SP’ers proberen 
dat te voorkomen en delen de sponsjes juist met het publiek.

> Brenninkmeijer: ‘Benoemingen kunnen transparanter’

De overheid moet openheid geven over politieke invloed op benoe-
mingen. In de aankondiging van een vacature moet staan wanneer 
en hoe een politieke afweging in de procedure wordt gemaakt. Dit 
stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanlei-
ding van de benoemingsprocedure van de vicepresident van de 
Raad van State. Vijf sollicitanten hebben bij de ombudsman het 
verwijt geuit dat de benoemingsprocedure van de vicepresident 
van de Raad van State niet eerlijk en open was.
De ombudsman vindt dat de procedure voor de benoeming van de 
vicepresident van de Raad van State transparanter kan. In de 

eerste plaats moet voor de toekomst duidelijk zijn of het gaat om 
een openbare procedure of niet. Verder moet de selectie van 
kandidaten op basis van competenties een eigen plaats hebben 
naast de daaropvolgende politieke benoeming. Nu lag de selectie 
in één hand, namelijk bij de minister van Veiligheid en Justitie. 
Hierdoor kon twijfel ontstaan of de partijpolitieke voorkeur voorop-
stond, omdat het een CDA kandidaat zou moeten zijn.

(Bron: www.nationaleombudsman.nl)

> ‘emile for president’ wint

Drie weken lang hebben ze er iedere avond 
aan geklust, de ‘Emile for President’-wagen 
voor de carnavalsoptocht in Boxmeer en 
Sambeek. En niet zonder resultaat, want 
Tonnie en Maria Jacobs hebben bij beide 
optochten de eerste prijs gewonnen met 
hun ‘oefentorentje voor Emile’. Maria 
Jacobs: ‘We kregen onderweg heel veel 
applaus, iedereen vond het keigaaf. En 
Emile vond het helemaal geweldig toen we 
op weg naar Boxmeer bij hem voorlangs 
kwamen lopen. Hij wist nog van niets!’ 
Niemand in Boxmeer en Sambeek wist van 
de bouw van de 4.10 meter hoge wagen, 
ook de SP-afdeling niet. Jacobs: ‘We zijn 
geen SP-lid maar kennen Emile en 

stemmen altijd op hem en de SP. Z’n 
buurman, Ad Toonen, is grafisch ontwerper 
en een goede kennis van ons. Samen met 
hem kwamen we op het idee dat Emile nog 
wel eens president zou kunnen worden. Ad 
heeft zijn gezicht gekneed met papier-
maché en beschilderd.’

Behalve in Boxmeer en Sambeek, trok de 
SP ook in Roosendaal en Eindhoven de 
aandacht van de carnavalsvierders. In 
Roosendaal deelde de lokale afdeling voor 
het zesde jaar tomatensoep uit aan de 
deelnemers van de optocht. Tineke 
Claessens van de SP Roosendaal: ‘Weer 
150 liter schoon op. Ze willen politiek en 

carnaval hier gescheiden houden, dus 
werd er het eerste jaar zelfs over onze actie 
gediscussieerd in de gemeenteraad. Maar 
wij delen alleen wat warmte uit aan mensen 
die uren in de kou staan. Die vinden het 
hartstikke fijn en zeggen dat we ook voor 
de inwendige mensen zorgen, das pas 
soosjaol.’ In Eindhoven wordt de politiek 
juist op de hak genomen tijdens carnaval 
en liep de SP voor de tweede keer mee in 
de optocht. Anke van Hest van de SP 
Eindhoven: ‘Met de slogan laot oe eige nie 
kaol plukke voerden we een toneelstukje 
op om duidelijk te maken hoe het kabinet-
Rutte graait en de mensen kaalplukt.’
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nieuws

> woningmarkt op de schop

Vooraanstaande economen hebben in 
februari een manifest gepresenteerd 
voor hervorming van de woningmarkt. 
SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen 
juicht de aanbeveling van de 22 econo-
men om de hypotheekrenteaftrek aan te 
pakken toe, maar is kritisch over hun 
andere voorstellen. ‘De woningmarkt zit 
op slot doordat VVD, CDA en PVV in het 
regeerakkoord een taboe op hervormin-
gen vastlegden. De economen doen een 
aantal goede voorstellen, maar zijn geen 
volkshuisvesters. Uiteindelijk hebben 
we een integrale aanpak nodig, die niet 
alleen de boekhouders maar ook de 
bewoners tevreden stemt.’

› Durven de economen de hypotheek-
renteaftrek echt aan te pakken?
‘Hun voorstel om de hypotheekrenteaftrek 
gedurende twintig jaar te verlagen naar  
30 procent gaat op het eerste gezicht zelfs 
verder dan het SP-voorstel. Wij kiezen voor 
42 procent, de middelste schijf van de 
inkomstenbelasting. Alleen combineren wij 

dat wel met het over een periode van tien 
jaar invoeren van een maximumbedrag van 
350.000 euro waarover rente afgetrokken 
kan worden. In de Grondwet staat terecht 
dat bevordering van voldoende woongele-
genheid ‘voorwerp van zorg der overheid’ 
is, maar ik heb nooit begrepen waarom ook 
de aanschaf van villa’s gesubsidieerd zou 
moeten worden. Maar uiteindelijk is het 
voorstel van de economen wel beter dan 
niets doen.’

› Zijn hun andere plannen om de  
woningmarkt te hervormen net zo goed?
‘Nee, ze slaan de plank vreselijk mis met 
hun plan om de huren flink te verhogen 
zodat er weer sociale huurwoningen 
gebouwd zouden worden. Die woningen 
kosten een corporatie nu meer dan ze 
opbrengen, waardoor ze niet meer 
gebouwd worden. Het kabinet maakt dit 
alleen nog maar erger door corporaties 
vanaf 2014 25 euro per huurder per maand 
mee te laten betalen aan de huurtoeslag. 
Huurders met een modaal inkomen moeten 

zo via hun corporatie meebetalen aan de 
huurtoeslag van de armste huurders, terwijl 
ze ook al meebetalen aan de hypotheek-
renteaftrek van de miljonair in Wassenaar.’

› Welke oplossing stel jij dan voor?
‘Vroeger was het bouwen van sociale 
huurwoningen geen enkel probleem, omdat 
de corporaties van de staat konden lenen 
tegen een gegarandeerd laag percentage, 
en als instelling zonder winstoogmerk 
vrijgesteld waren van vennootschaps-
belasting. Wanneer het economisch 
slechter ging, bouwden corporaties 
daardoor zelfs meer. Daardoor konden 
aannemers en bouwvakkers aan het werk 
blijven. Als de economen hun voorstel voor 
de hypotheekrenteaftrek door zouden 
trekken naar de woningcorporaties – zodat 
die ook 30 procent van hun rente vergoed 
krijgen door de Staat – zou het probleem 
met de bouw van sociale huurwoningen als 
sneeuw voor de zon verdwijnen.’

> humaner vreemdelingenbeleid

Vreemdelingen in Nederland moeten een andere behandeling 
krijgen dan op dit moment gebruikelijk is. Dat bepleit het 
Rotterdams Netwerk Welkom Onthaal, gesteund door zeven-
honderd Nederlanders die een petitie hebben getekend. Op 28 
februari is de petitie aangeboden aan de kamercommissie 
Integratie en Asiel. De alternatieven in de petitie zijn in lijn met 
de motie van SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen die al 
eerder door de Tweede Kamer is aangenomen. Gesthuizen 
nam de petitie namens de SP in ontvangst (foto).

Het Rotterdams Netwerk Welkom Onthaal, waarin kerken, 
maatschappelijke organisaties en de SP Rotterdam participeren, 
volgt het Nederlands vreemdelingenbeleid al jaren kritisch. 
Kinderen worden met hun ouders opgesloten, vreemdelingen 
worden bij herhaling (soms wel vijf keer) vastgezet zonder dat ze 
Nederland uitgezet kunnen worden en de tergende onzekerheid en 
zinloosheid van de opsluiting is erg zwaar voor de mensen – dat 
geldt nog sterker voor mensen met psychische problemen. De 
afgelopen jaren hebben justitiepastores die in deze gevangenissen 
werken, Amnesty International, Het Europees Comité ter Voorko-
ming van Marteling en Onmenselijke Behandeling en de Raad van 
Kerken het Nederlandse beleid van vreemdelingenbewaring 
bekritiseerd en alternatieven aangedragen. 

Er zijn alternatieven voor opsluiting, die elders in Europa al met 
succes worden toegepast. Die zijn ook nog eens veel goedkoper 
– niet gek als je je realiseert dat iemand zes maanden in de cel 
zetten € 20.000,- kost. In de petitie wordt onder meer gepleit voor 
andere, meer humane vrijheidsbeperkende locaties zoals in 
Katwijk en Gilze. Nog beter: een dagelijkse of wekelijkse meld-

plicht, zodat vreemdelingen die uitgezet gaan worden tot die tijd in 
beeld blijven van de autoriteiten. Ook bevordering van vrijwillig 
vertrek, door terugkeerders meer ondersteuning te bieden, is een 
goed alternatief.

Gesthuizen: ‘Het is goed dat ook deze belangenorganisaties blijven 
hameren op de noodzaak en de voordelen van andere opvangmo-
gelijkheden. Deze petitie neem ik dan ook zeker ter harte en zie ik 
als ondersteuning van mijn standpunt.’ In 2010 is op initiatief van 
Gesthuizen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van 
alternatieven voor vreemdelingendetentie. Dit jaar start minister 
Leers met een aantal pilots voor kwetsbare groepen zoals kinde-
ren, zieken en zwangere vrouwen. Welkom Onthaal houdt elke 
maand een wake bij het detentiecentrum in Rotterdam, uit schaam-
te en protest tegen de zinloze opsluiting van vreemdelingen.

foto Sander van Oorspronk
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Mikos Modaal
‘Grieken werken drie uur per dag en gaan 
op hun vijfenveertigste met pensioen en 
daar kunnen wij nu voor dokken.’ Uitspra-
ken in die geest zijn alom te horen. Maar 
wie de feiten en cijfers erbij pakt, komt tot 
een andere conclusie. Zo blijkt uit recente 
cijfers van de OESO dat het aantal ge-
werkte uren per persoon per jaar in Grie-
kenland 2017 bedraagt. In Nederland is dat 
cijfer een stuk lager: 1.377. De gemiddelde 
jaarproductie per werkzaam persoon is in 
Nederland (in US-dollars) 80.967. In Grie-
kenland is dat weliswaar lager, maar het 
verschil is niet dramatisch: 67.771 dollar.  
Niettemin laat de crisis zich voelen voor 
de Grieken. Beurshandelaar Nikolaos Vas-
salos (foto 1) verdiende vóór de crisis nog 
rond de 5.000 euro per maand; nu is dat 
‘nog maar’ 2.000 euro. Altin Petro (2), een 
van oorsprong Albanese parkeerwachter 
in Athene, zag zijn klandizie met de helft 
teruglopen en Georgia Dai (3), afgestu-
deerd in communicatiewetenschappen, 
kan helemaal geen werk vinden en woont 
weer bij haar moeder. Penelope Petsini (4) 
is docent fotografie en moet rondkomen 
van 400 euro per maand.
Uit de cijfers doemt een beeld op van  
Grieken die zwaar onder de crisis gebukt 
gaan, zéker niet minder dan de Neder-
landers. Des te opmerkelijker is tegen die 
achtergrond de brief die premier Rutte 
heeft gestuurd aan Barroso, voorzitter van 
de Europese Commissie. Daarin maakt 
Rutte zich sterk voor minder Europese 
regels en  belemmeringen. Als dat werke-
lijkheid wordt ziet Emile Roemer de bui  
al hangen. Uit zijn e-mailnieuwsbrief: ‘Je 
hoeft geen ziener te zijn om te begrijpen 
dat de premier het hier heeft over de cao’s 
en de sociale rechten, zoals het stakings-
recht. Het schrappen van ‘belemmeringen’ 
klinkt heel vriendelijk. Maar in de praktijk 
betekent het dat bedrijven uit Polen of 
Spanje in Nederland de arbeidswetten 
en cao’s van het thuisland gebruiken. 
Nu moeten zij nog werken volgens de 
Nederlandse cao. Als deze ‘belemmerin-
gen’ wegvallen, gaan onze lonen omlaag. 
Jan Modaal wordt vervangen door Mikos 
Modaal. Alleen is het Griekse modale loon 
een heel stuk lager.’

  Aanmelden voor de nieuwsbrief van  
Emile Roemer kan op www.sp.nl

tekst Rob Janssen
foto’s Yannis Kontos
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De winnaar van het duogram van februari is Henk Heijns uit Geldrop Stuur uw oplossing vóór 27 maart naar de puzzelredactie van  
de Tribune; Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam of tribunepuzzel@sp.nl  Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een  
gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CRYPTOGRAM

OPLOSSINGEN fEbRuARI

De volgende puzzelaars verdienen een eervolle vermelding voor hun
originele omschrijvingen van de imaginaire woorden.

Ben Pegman uit Amsterdam voor zijn omschrijving van Gedoogpolis: 
wietpas
Geert van der Struik uit Deventer voor Loyaliteitsdemping:  
trouwdimmer
Nora Seghier-Naber uit Amersfoort voor Teletotaliariaat: dictatuur
van mediagmagnaten
Jelle Schunselaar uit Arnhem voor Afvoerbeleid: beleid van  
een regering die alle voorzieningen door het riool spoelt

Horizontaal
 4  Ongewervelden zijn slap, en leven niet zo lang. (10)
 7  Lap vlees heeft (te) stevige dreun geïncasseerd. (7 en 3,4)
 8  Krappe zee-engte. (4)
 9  (geen) Wedstrijd voor boksers. (5)
 12  Voer voor elektrische apparaten. (7)
 13  Deze Duitser is van jou. (3)
 15  Bronzen buitenstaander. (5)
 16  Zit op koninklijke wijnfles. (9)
 18  Die zijn weg in het pokeren. (7)
 19  Behoorlijk lief. (6)
 20  Roep om vergeving. (6)
 21  Autorijden met beleid. (8)

Verticaal
 1  Nazaat is niet groot. (9 en 5,4)
 2  Opgeheven bedrogen. (6)
 3  Is gul met arbeid. (9)
 5  Amoureuze omgang tussen gegevens. (11)
 6  Hoofd B&W is ook onderdaan en ouder. (11 en 6,5)
 10  Achteraf nog eens hetzelfde zeggen. (8)

Cryptogram Imaginaire woordenlijst

1

2 3

4 5 

6

7 8  

9 10 11 12  

13  14

15  

16  17 

18  19  

20 21  

 Henry en Lucas, ©
 FLW

 2012 

Anagrammatica! Hoe het werkt: begin linksboven. 
Vind eerst een 10-letter woord dat samengesteld 
kan worden uit alle individuele letters van de om-
schrijving onder ‘1’ en plaats dit in de linkerbalk. 
Plaats vervolgens een woord van 11 letters op de 
onderste regel, volgens de omschrijving onder ‘2’. 
Volg de spiraal: het derde woord gaat van onder 
naar boven, het vierde van rechts naar links etc. 
Iedere laatste letter van een woord is de beginlet-
ter van het volgende woord. De 4 ‘hoekletters’ 
zijn al ingevuld. Het is niet uitgesloten dat u een 
ander woord vindt dan wij als oplossing geven: 
zolang het een correct Nederlands woord is en u 
alle letters uit de corresponderende omschrijving 
gebruikt, mag dat natuurlijk.

SPIRAALTJE DIAGRAM

Horizontaal
1) Bagage 3) Morseteken 6) Huilbui 7) Sas 9) Sterrenhemel 11) Kloostergang 
12) Correct
14) Kachel 15) Glasaal 16) Veer 17) Lof Oogsten 20) Taaitaai.

Verticaal
1) Beteugelen 2) Aversie 4) Onuitvoerbaar 5) Salarisschaal 8) Steeg 10) 
Hogeschool
11) Klopgeest 13) Heersen 14) Klef 18) Oma 19) Kim.

 11  EU-staat te koop voor 1 muntje. (8)
 14  Oubollige kaassoort? (7)
 17  Brandt rechtop. (5)

Omschrijvingen
 1  Rode airbag
 2  Primo versie
 3  Aalstrepen
 4  Wat hacken
 5  Rem dames
 6  Ranches
 7  Venkel
 8  Slink
 9  Pils
 10  Sul
 11  Es

B N

I R

Veel plezier!
Noot: de ‘lange ij’ is altijd 1 letter.
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brieven

respect
Respect voor jezelf is respect voor ande-
ren. Respect voor anderen is respect voor 
‘anders’. Eigenlijk zijn we helemaal niet zo 
anders als we denken. Diep van binnen 
willen we allemaal hetzelfde: respect. 
Maar wat is respect? Respect is anderen 
zo behandelen zoals je zelf behandeld wilt 
worden.

Anneke Drenth, Veendam

belastingtip (2)
Mensen willen werken, maar worden 
tegengewerkt. De grootste boosdoener is 
het belastingstelsel. Daar ligt de oorzaak 
van werkloosheid, armoede en ellende 
voor miljoenen mensen. De huidige ma-
nier om de staatskas te vullen is arbeid te 
belasten. We noemen het loonbelasting 

maar eigenlijk is het een belasting op 
werkgelegenheid. Als we nu eens deze 
belasting niet meer op arbeid heffen, 
maar op het eindproduct of de dienst 
zetten, wat zou dan het resultaat zijn? Het 
loon(bedrag op de bankrekening) blijft 
hetzelfde. De prijzen blijven hetzelfde. 
Maar de inkomsten van de overheid 
worden aanzienlijk groter en de kosten 
van arbeid worden met 20 tot 40 procent 
gedrukt.

Michael Enright, Den Haag

radicaal
De echte radicaal is niet degene die 
uiterst links of uiterst rechts staat, maar 
hij, die in denken en doen, consequent 
de diepste wortel van het kwaad heeft 
uitgeroeid in zijn hart.

Theo Swenne, Didam

banken splitsen
Met veel belangstelling heb ik het artikel 
over het strafbaar stellen van financieel 
wanbeleid gelezen (Tribune februari). Een 
aanvulling. Zolang banken zowel spaar-
bank, als speculatiebank en verzekeraar 
zijn, kan het niet goed gaan. Want een 
spaarbank moet de spaarder dienen en 

belastingtip
Waarom niet de toptarieven van de 
belastingen weer naar 60 en 72 procent 
optrekken, zoals vroeger? Laat de rijken 
de crisis betalen!

Henk van Daalen, Gorinchem

prikbOrd@sp.nl
zijn kapitaal risicoloos vermeerderen, 
terwijl de speculatiebank gokt en een ver-
zekeraar risico’s op de klant afwentelt. Dit 
zijn dermate tegengestelde werkwijzen, 
dat ze onmogelijk goed samen kunnen 
gaan. 

Andree Motz
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bOn OM lid te WOrden

Tribune
maart 2012

Wel tribunelezer,  
geen sp-lid?
Dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
Als SP-lid ontvangt u de Tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. U steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.
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Jan MariJnissen in gesprek Met architect hans seMeiJn over architectuur en het  
nieuwe partiJbureau van de sp

Op 15 juni is de officiële ope-
ning van het nieuwe partijbu-
reau in Amersfoort. Maar wie 
heeft het gebouw ontworpen? 
Welke problemen deden zich 
voor? En heerst er tevreden-
heid over het bouwproces en 
het resultaat?

We zitten aan een tafeltje in de felle len-
tezon. Plaats van ontmoeting is het ter-
ras van café-restaurant Amershof aan de 
Snouckaertlaan in Amersfoort. De lokaliteit 
heeft twee jaar dienst gedaan als plek van 
samenkomst van de stuurgroep die de 
begeleiding van de aankoop en de verbouw 
van het nieuwe partijbureau namens de 
partij verzorgde. Het gebouw, een voormalig 
Rabobank-kantoor, ligt op honderd meter 
afstand en is vanaf het terras goed te zien. 

 › Het gebouw uit de jaren zeventig is van 
de architect Leo Heijdenrijk. Hij rekende 
zich tot de Hollandse structuralisten.
‘Dat zegt me eerlijk gezegd niet veel.’

 › Het gebouw bestond eigenlijk helemaal 
uit beton.
‘Ja. Het was echt een product uit de jaren 
zeventig: in de fabriek geprefabriceerde con-
structiebouw. Het ging toen vooral om snel 
bouwen. Dat kon je ook zien aan de details. 
De schuin aflopende gevelplaten bijvoor-
beeld. Die zou je uit technisch oogpunt niet 
verwachten, maar als je aan het ontkisten 
denkt wel. Ook naar de duurzaamheid en 
het onderhoud van het gebouw is slecht 
gekeken.’ 

 › Toen we hier twee jaar geleden voor het 
eerst waren, zag je het toen al meteen  
zitten met dit gebouw?
‘Nou, het was zo lelijk dat ik ervan schrok. 2012:  ‘We wilden zeker niet een braaf gebouw’.

2010:  ‘Het werd niet voor niks de bunker genoemd’. 

‘ik vind het gebouw erg 
bij jullie passen’
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Stuurgroep

Hans Semeijn (1951) studeerde  
aan de hts in Tilburg en aan de TU 
Eindhoven. In 1979 trad hij in dienst 
bij architectenbureau De Twee 
Snoeken, in Den Bosch. In 1985 
werd hij daar architect-directeur.  
De genoemde stuurgroep bestond 
uit de adviseur van de SP Rolf de 
Poel, namens De Twee Snoeken 
architect Hans Semeijn, toezicht-
houder André Kaasjager en  
interieurontwerpster Charlotte 
Engelkamp, oud-wethouder Jules 
Iding, penningmeester Rosita van 
Gijlswijk, Paul Peters en schrijver 
dezes.

Ik wist in eerste instantie echt niet wat ik 
ermee aan moest. En dan heb ik het over 
de eerste kennismaking met de buitenkant. 
Ik dacht: alle gevelplaten eraf, zodat we 
een betonconstructie overhouden en dan 

opnieuw beginnen. Maar toen wij naar 
binnen gingen, ging er een wereld voor me 
open. Door de transparantie naar buiten toe 
en de openheid van de plattegronden, zag 
ik meteen mogelijkheden. Zeker ook door 

de splitlevel-opzet (verspringende verdie-
pingen aan de twee kanten van het trappen-
huis –JM) en de constructie van het gebouw 
begon ik de verbouw steeds meer als een 
uitdaging te zien.’ 
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 › Van binnen oké, maar van buiten was 
het nog steeds niet om aan te zien. Het 
gebouw werd niet voor niks ‘de bunker’ 
genoemd.
‘Er zijn allerlei voorstellen langsgekomen: 
met strekkenmetalen, met baksteen, en 
uiteindelijk wat het geworden is. We wilden 
zeker niet een braaf gebouw. Langzaam ont
stond het idee om het gebouw in te pakken 
en te stukadoren. Ook dan heb je de moge
lijkheid het gebouw een heel ander aanzien 
te geven. Je loopt dan wel snel tegen andere 
problemen aan, bijvoorbeeld de kwetsbaar
heid van de gevel. Voor het begane grond
niveau aan de Stationsstraat moesten we dus 
iets anders bedenken. En dat is uiteindelijk 
de hoge plint van natuursteen geworden.’

 › Daarmee was er een oplossing voor de 
buitenkant, maar je besloot ook nog een 
vide te maken en een verticale opening 
naar buiten bij het trappenhuis.
‘Dat komt doordat ik al bij het eerste bezoek 
in de gaten kreeg dat iedereen steeds ieder
een kwijt was. De oriëntatie binnen het  
gebouw was een ramp. In het trappenhuis 
wist je niet waar je was. Daarom hebben we 
het trappenhuis met 1.20 meter vergroot, 
op alle verdiepingen vloervelden er uit
gezaagd, en de gevel bij het trappenhuis 
open gemaakt. Daardoor komt er nu daglicht 
in het trappenhuis en kun je je overal goed 
oriënteren.’

 › Zijn er nog meer belangrijke verander
ingen aangebracht aan het pand?
‘Op de begane grond aan de kant van de 
Snouckaertlaan hebben we de hele borst
wering weggehaald, zodat het zo transpa
rant mogelijk is.’

 › Dat betekent dat alle vergaderingen van 
de buitenkant te zien zijn?
‘Maar dat is toch waar de SP voor staat: 
transparantie.’

 › Is er rekening gehouden met duurzaam
heid?
‘Het gebouw hebben we laten staan, en 
door de isolatie eromheen is het energetisch 
voortreffelijk. Alle puien zijn vervangen, net 
als het glas. Er is een warmtekoudeopslag 
aangelegd en een warmtewiel bij de lucht
behandeling. We hebben sedum aange
bracht op het dak. Als het gebouw destijds 
label G had, dan heeft het nu label A.’

 › Was dit een spannend project voor je?
‘In het begin zeker ook spannend, maar voor 
de rest toch vooral een aangenaam project. 
Het is een zeer ontspannen proces geweest, 
waarbij alle partijen goed tot hun recht zijn 
gekomen. De samenwerking met jullie en 
jullie vertegenwoordiger Rolf de Poel was 
uitstekend, en ook de samenwerking met 
de aannemer in bouwteamverband heeft 
goed gewerkt. Al met al is het allemaal heel 

‘Dat is toch waar 
de SP voor staat: 
transparantie’
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ontspannen gegaan. En ik kan je verzekeren: 
dat gaat soms wel eens anders.’

 › Ik heb je meerdere malen horen praten 
over de industriële uitstraling van het 
gebouw.
‘Nou, het is een sober gebouw. Het is 
minimalistisch, van binnen en van buiten. 
Er is geen afwerking van het plafond, alle 
installaties zitten in het zicht. De vloer is 

bijna overal gewoon beton, net als delen van 
het interieur. Het is dus vooral de sfeer die ik 
wil omschrijven met het begrip industriële 
uitstraling.’

 › Ben je tevreden met het eindresultaat?
‘Ja, zeker. Ik vind het erg bij jullie passen, bij 
de mensen van de SP die ik heb leren ken-
nen. En als jullie de SP zijn, past het gebouw 
uitstekend bij de SP.’

 › En hoe is het voor een architect als zijn 
werk is volbracht?
‘Doodzonde dat het proces ten einde is.  
Het is moeilijk afscheid nemen. Het is als 
een ouder die geconfronteerd wordt met een 
kind dat het ouderlijk huis verlaat. Melan-
cholie.’

tekst Jan Marijnissen
foto’s Paul Peters

2012: Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort.

Voor een boterham in de zon op het dakterras.
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BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID? SLUIT JE NU GRATIS AAN EN 
STEUN DE MEEST ACTIEVE POLITIEKE JONGERENORGANISATIE VAN NEDERLAND!

Op 11 mei organiseert ROOD in Utrecht een 
bijeenkomst over de vergrijzing. Rechtse 
economen en politici presenteren deze ver-
grijzing als een onoverkomelijk probleem. 
Als er niet snoeihard bezuinigd wordt dan 
betalen de jongeren de rekening van de ba-
byboomers, zo wordt ons verteld. Maar hoe 
groot is het probleem van de vergrijzing? Is 
de tegenstelling tussen jong en oud echt zo 
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groot? Of zijn er ook sociale alternatieven 
mogelijk? Belangrijke vragen, aangezien de 
solidariteit tussen jong en oud onder druk 
staat.

De bijeenkomst is ook toegankelijk voor 
belangstellenden die geen lid zijn van 
ROOD. Leden kunnen zich aanmelden door 
2,50 over te maken op rekeningnummer 

3158651, t.n.v. ROOD. Vermeld daarbij je 
naam, je lidnummer en de activiteit. Je kunt 
ook een mailtje sturen naar ROOD@sp.nl 
en betalen aan de deur. Hou de site in de 
gaten voor meer informatie!

  rood.sp.nl

GENERATIECONFLICT 
OF KLASSENCONFLICT

De SP schrijft een prijsvraag uit voor een 
mooie naam voor een mooi gebouw. Stuur 
je idee op naar SP, t.a.v. Rosita van Gijlswijk, 
Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort. De 
jury bestaat uit architect Hans Semeijn, 
Agnes Kant, Hans van Leeuwen, Thomas 
Widdershoven en Jan Marijnissen. De 
winnaar krijgt een mooie prijs en natuurlijk 
de eer de naam van een pand te hebben 
bedacht die dagelijks duizenden keren 
genoemd zal worden. Ideeën opsturen kan 
tot zondag 20 mei 2012.

OPROEP: BEDENK EEN 
NAAM VOOR HET NIEUWE 
SP-HOOFDKANTOOR
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De marktwerkings- 
minister
In een interview met Trouw zei minister 
Schippers zeker drie keer dat haar drang tot 
het invoeren van meer marktwerking in de 
zorg voortkomt uit pragmatisme en niet uit 
ideologie. Volgens haar drijft marktwerking 
de zorgkosten niet op maar moeten zorgver-
zekeraars meer macht krijgen om ‘de markt’ 
beter tot zijn recht te laten komen. 

Mij lijkt het weinig pragmatisch om artsen 
aan te zetten tot productiedraaien. Winst 
maken in ziekenhuizen over de rug van de 
patiënten lijkt me ook niet erg pragmatisch, 
eerder immoreel. En wat te denken van het 
schrappen van verloskundige afdelingen? Is 
dat pragmatisch of een botte bezuinigings-
sactie van zorgverzekeraars?

Ik heb het dan nog niet over tandartsen en 
orthodontisten die zelf hun tarieven mogen 
bepalen. De prijzen gaan door het dak, maar 
dat komt allemaal goed als we de minister 
moeten geloven. Ondertussen mag u straks 
niet meer kiezen naar welke arts u wilt. 
Want marktwerking zou toch juist tot meer 
keuzevrijheid leiden? Niet dus: de zorgver-
zekeraar beslist, de patiënt moet volgen.

Marktwerking en commercie passen niet in 
de zorg omdat het de kern van de zorg  
– namelijk samenwerken in plaats van  
concurreren – onderuit schoffelt. Natuurlijk 
is de invoering van marktwerking gestoeld 
op ideologische gronden. VVD’ers denken 
namelijk dat ‘de vrije markt’ problemen per 
definitie beter oplost dan een democratisch 
gelegitimeerde overheid. We hoeven maar 
naar de Verenigde Staten te kijken waar 
‘pragmatisch’ beleid zoals dat van  
Schippers toe leidt. Minder zorg voor meer 
geld en mega-bedrijven die van uw premie-
geld hun zakken vullen.

Emile Roemer, fractievoorzitter SP
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ACTUEEL

Op 21 mei 2010 kreeg Agnes Kant de Tweede Kamer achter 
haar drie thuiszorgwetten. Op 20 maart kreeg haar opvolgster 
Renske Leijten, SP-woordvoerder zorg, de Eerste Kamer 
achter de belangrijkste van die drie. Over een tweede moet 
nog gestemd worden. Maar het moment is nu al historisch: 
de eerste SP-wet is een feit. In de thuiszorg gaat het weer 
over kwaliteit, in plaats van prijsconcurrentie. Leijten: ‘Een 
beloning voor jarenlange strijd.’

EErsTE sP-wET AAngEnomEn

Begin 2010 nam Agnes Kant afscheid als 
politiek leider van de SP, na de gemeente-
raadsverkiezingen. Haar laatste optreden 
in de Tweede Kamer was meteen een van 
haar belangrijkste: de meerderheid van de 
Tweede Kamer steunde haar initiatiefwet-
ten om de marktwerking uit de thuiszorg te 
halen. De drie wetten in het kort: reserveer 
geld dat voor thuiszorg bedoeld is ook echt 
voor zorg (‘oormerken’); voer een lokaal, 
redelijk basistarief in voor huishoudelijke 
verzorging; en stop met de verplichting om 
thuiszorg aan te besteden.

Renske Leijten volgde Agnes Kant op als 
SP-woordvoerder zorg. Zij heeft zich vanaf 
dat moment volop ingezet voor de thuis-
zorgwetten. Leijten: ‘Natuurlijk via het 
parlementaire werk, in algemene overleg-
gen, commissies, enzovoort. Maar vooral 
alle acties met de mensen in de thuiszorg 
waren belangrijk. Of het nou in Bergen op 
Zoom, Haarlem of Enschede was: alleen 
als je samen strijdt met de mensen die het 
moeten doen, merk je of je op de goede weg 
zit.’ Leijten staat erop dat behalve de naam 
van Agnes Kant ook die van Ineke Palm valt: 
‘Ineke, van ons wetenschappelijk bureau, 
heeft enorm veel werk verzet voor deze 

wetten. Meeschrijven aan de wetten, acties 
organiseren, mensen bij elkaar brengen. Dat 
móét in het stuk staan.’

Op 6 maart 2012 mocht Leijten de wet-
ten door de Eerste Kamer loodsen. Leijten: 
‘Vlak daarvóór was er nog een manifestatie 
van thuiszorgwerkers. Dan voel je je enorm 
gesteund, maar het voert ook de spanning 
op. Het gaat om deze mensen, om hun 
werk en om hun cliënten. Na zoveel jaren 
voorbereiding ben je dan toch nog gespan-
nen.’ Op die zesde maart bleek dat de Eerste 
Kamer waarschijnlijk twee van de drie wet-
ten ging steunen. Pas twee weken later werd 
er werkelijk worden gestemd en kwam het 
verlossende woord: de Eerste Kamer stemt 
vóór de wet die een basistarief regelt. Leij-
ten: ‘Dat betekent dat er voor huishoudelijke 
verzorging een reëel basistarief betaald 
moet worden. Of het nou wordt aanbesteed 
of niet. Er kan dan dus niet meer puur op 
prijs geconcurreerd worden.’ Leijten legt uit 
dat gemeenten niet helemaal vrij zijn om 
zomaar een – bijvoorbeeld heel laag – tarief 
te kiezen: ‘Dat moet volgens onze wet op ba-
sis van kwaliteitseisen. Die zijn vastgesteld 

‘Kantwetten’ beschermen thuiszorg tegen marKtwerKing
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hun vrijheid om keuzes te maken. Maar met 
de basistarief-wet bereik je gedeeltelijk het-
zelfde. Tot nu toe konden gemeenten, door 
heel goedkoop thuiszorg in te kopen, geld 
overhouden van hun thuiszorgbudget. Daar-
mee vulden ze andere gaten in de begroting. 
Door het basistarief zullen er nog maar heel 
weinig gemeenten zijn die geld overhouden 
van hun zorgbudget.’

De derde wet, die stelt dat aanbesteden 
niet verplicht is, is nog niet aangenomen. 
Leijten: ‘Nóg niet. De Eerste Kamer had nog 
wat vragen over deze wet. Ik verwacht dat 
ook deze wet aangenomen wordt, maar we 
wachten het nog even af. We hebben dan 
ook nog niet echt het succes gevierd. Nadat 
de basistarief-wet was aangenomen, liepen 
we wel op een wolk. Al die jaren strijd, al die 
mensen voor wie dit zo ontzettend belang-
rijk is, alle kleine tegenslagen en overwin-
ningen die er zijn geweest. Maar vieren doen 
we pas als ook de laatste wet behandeld 
is.’ Leijten heeft wel reacties gekregen van 
thuiszorgwerkers: ‘Ja natuurlijk. Eén van 
de mensen met wie ik in Haarlem actie heb 
gevoerd woont bij mij om de hoek. Ze bracht 
me een bos bloemen. Maar ook de vakbon-
den reageren uitgelaten. Deze wet is een 
enorme steun in de rug bij hun strijd voor 
fatsoenlijke lonen en werkomstandigheden.’

tekst en foto’s Diederik Olders

in een convenant met de naam ‘Kwaliteits-
document’. Dat hebben alle gemeenten 
getekend. Daarin staat dat thuiszorg niet 
alleen schoonmaken is, maar ook het 
signaleren van problemen, overleg met de 
huisarts, overleg met andere zorgverleners. 
Thuiszorg is ook echt zórg. Als gemeenten 
hier onderuit proberen te komen, kunnen 
onze SP-fracties in de gemeenteraden daar 
nu een stokje voor steken. Als een gemeente 
thuiszorg afdoet als ‘slechts schoonmaak-
werk’, dan kunnen cliënten naar de rechter 
en maken ze daar een goede kans. En als 
gemeenten toch nog erin slagen hun eigen 

afspraken te ontduiken, kunnen we altijd 
nog een ‘aanwijzing’ doen: een verscher-
ping van de wet zonder dat er een nieuwe 
wet geschreven hoeft te worden. Daar is al 
rekening mee gehouden.’

De ‘oormerk-wet’ heeft het niet gehaald. Dat 
was volgens Leijten niet helemaal onver-
wacht: ‘De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten heeft zwaar gelobbyd op dit punt. 
De VNG vindt dat het reserveren van zorg-
geld voor zorg gemeenten te veel beperkt in 

‘Thuiszorg is 
ook echt zórg’

COLUMN
De wereld is ons dorp
Nothing is more powerful than an idea 
whose time has come. Het is de openings-
zin van de niet geheel onomstreden fi lm 
van de Amerikaan Jason Russell over Jo-
seph Kony. In korte tijd hebben maar liefst 
bijna honderd miljoen mensen achter hun 
computer zitten kijken naar deze docu-
mentaire van zevenentwintig minuten 
over de misdaden van Kony en zijn LRA, 
berucht vanwege de inzet van kindsolda-
ten in Uganda. Heel uitzonderlijk.

Ik heb eens gefi gureerd in een fi lmpje dat 
door ruim twee miljoen mensen via inter-
net is bekeken. Daarom werd het ook een 
viral movie genoemd, een fi lm die zich als 
een virus via het internet verspreidt. Nou, 
dat kun je dus met vijftig keer meer recht 
zeggen van de fi lm ‘Kony 2012’.
Er zijn allerlei redenen aan te wijzen 
waarom de fi lm zoveel kijkers trekt. Hij 
is goed gemaakt, hij gaat ergens over en 
biedt de kijker een handelingsperspectief 
om de wereld beter te maken. Of het alle-
maal werkt weet niemand, maar daar gaat 
het mij nu niet om.

In de fi lm wordt terloops opgemerkt dat er 
nu meer mensen op Facebook zitten dan 
er tweehonderd jaar geleden op de wereld 
rondliepen. Ik ben altijd sceptisch geweest 
over de vermeende onmetelijke kracht 
van de social media, maar ik moet nu toch 
vaststellen – ook naar aanleiding van de 
revoluties in de Arabische wereld – dat de 
betekenis van internet en Twitter enorm 
is, zeker als ze ingezet worden voor an 
idea whose time has come.

De technologie brengt ons als wereld-
bewoners steeds dichter bij elkaar. En 
dat is goed. Onbekend maakt onbemind. 
Bekend hoeft niet per defi nitie bemind te 
maken, maar het is wel een voorwaarde. 
Solidariteit is omgekeerd evenredig met 
de afstand, letterlijk en fi guurlijk. Die 
afstand in letterlijke, geografi sche zin doet 
er steeds minder toe. Het beeldscherm is 
de hedendaagse dorpspomp.

Jan Marijnissen

Foto’s links en rechtsonder: steun voor Renske voor het Kamer-
gebouw. Foto boven: natuurlijk was ook Agnes Kant erbij.
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‘ik leef niet, 
ik overleef’
Sinds René en Natasja Froger zich voor de tv-reeks ‘Effe geen cent te makken’ onderdompel-
den in armoede, staan de voedselbanken stevig op de kaart. Overal in Nederland vind je ze, het 
worden er eerder meer dan minder. Een schrijnende constatering en een teken dat de welvaart 
allesbehalve eerlijk wordt verdeeld.

Tot overmaat van ramp houdt de wasauto-
maat op met draaien. Ze wordt er tureluurs 
van, heeft niet eens geld voor waspoeder, 
laat staan... Lidiane Noy is ten einde raad. 
Tranen rollen over haar wangen. Een half 
jaar geleden overleed haar man onverwacht 
aan een hartstilstand. Haar dochtertje 
van acht was erbij. Hij viel dood neer op 

Voedsel Focus AmersFoort

de keukenvloer. In één klap viel de bodem 
onder haar bestaan weg. Haar echtgenoot, 
eigenaar van een heel klein bouwbedrijf met 
redelijke vooruitzichten, liet haar onverze-
kerd en met een behoorlijke schuldenlast 
achter.
Ze ontvangt een nabestaandenuitkering van 
1051 euro per maand. Lidiane zal moeten 

verhuizen, haar huurwoning in de vrije 
sector kost alleen al 900 euro. De gemeente 
Amersfoort ziet de noodzaak van een urgen-
tieverklaring in, maar nu is de woningcor-
poratie aan zet en die talmt. Een voorlopige 
woonkostentoeslag van drie maanden biedt 
slechts ten dele uitkomst. Lidiane is volko-
men buiten haar schuld om aan de bedelstaf 
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Welkom in de hoek waar  
de hardste klappen vallen

geraakt. Zonder voedselpakketten zouden 
zij en haar kind het niet redden, zonder 
de praktische hulp van projectleider Cieka 
Galenkamp evenmin.
Welkom bij Voedsel Focus Amersfoort, 
welkom in de hoek waar de hardste klappen 
vallen.
Lidiane Noy is een van de ruim 270 klan-
ten van de Amersfoortse voedselbank. Het 
bestand groeit en daarmee neemt natuurlijk 
ook de vraag naar hulpgoederen toe. Cieka 
Galenkamp is jurist, met als specialisatie 
rechtsbijstand. Zij geeft met hart en ziel 
leiding aan de vrijwillige organisatie, die is 
ondergebracht in een antikraakpand aan de 
rand van de Eemhaven. Krijco, exploitant 
van amusementshallen en speelautomaten, 
betaalt de huur. Zo is werkelijk alles op 
en rond de voedselbank  aangewezen op 
liefdadigheid.
Cieka Galenkamp beperkt zich niet tot het 
uitdelen van voedsel en huishoudelijke 
artikelen. ‘Wij willen de mensen weer een 
sprankje hoop bieden. Het merendeel zit 
in de bijstand, vaak zijn ze daarin beland 
na een echtscheiding. Zij vormen een heel 
kwetsbare groep. Het kabinet richt zich op 
fraudeurs en ziet onze cliënten over het 
hoofd. Minister Kamp bevriest de uitkerin-
gen, hij voert een ontmoedigingsbeleid.’
Niemand gaat voor zijn lol naar de voed-
selbank, je moet eerst die drempel over, 
je schaamt je omdat je zelf je broek niet 
kunt ophouden. Cieka Galenkamp: ‘Dit zijn 
zonder uitzondering schrijnende gevallen. 
Voedsel Focus ontfermt zich over hen, ook 
en vooral als het gaat om de contacten met 
instanties als de schuldhulpverlening, het 
maatschappelijk werk en de sociale dienst. 
Zij weten vaak de weg niet en komen te 
laat in actie, de wereld is voor hen vaak 
te ingewikkeld en intussen zijn ze dag en 
nacht bezig de eindjes aan elkaar te knopen. 
Dat is niet alleen frustrerend, het is zeer 
vermoeiend en slaat ze lam. Je zult maar met 
je kinderen moeten afspreken na hoeveel 
wc-bezoekjes het toilet mag worden door-
gespoeld. Ons streven is erop gericht onze 
klanten zo kort mogelijk bij ons te houden. 
Ze moeten weer op eigen benen komen 
te staan, hoe wankel hun bestaan ook is. 
Wij noemen ons Voedsel Focus, de focus is 
gericht op een betere toekomst. Wij willen 
onze klanten perspectief bieden.’
Veel voedselbankbezoekers hebben een 
postfobie, ze durven uit angst voor rekenin-

gen en aanmaningen de enveloppen niet te 
openen. Ziektekosten, de energierekening, 
de huur, er zit geen millimeter financiële 
ruimte in hun situatie. De stress loopt op, 
kinderen voelen de spanningen thuis. En als 
dan een van de kinderen daarvan zo onder 
de indruk is dat het in bed plast, is er geen 
geld voor een nieuw matras. Een beugel 
nodig? Wie zal dat betalen? De voetbalclub? 
Een fiets om mee naar school te gaan? 
Regelrechte nachtmerries krijgen ze als ze 
onverhoopt naar de tandarts moeten.
Cieka Galenkamp kent iedereen persoonlijk, 
gaat op huisbezoek, regelt en bemiddelt. 
Zo reageert ze meteen als ze hoort over de 
kapotte wasmachine van Lidiane Noy. ‘Er 
is toevallig net een tweedehands wasau-
tomaat afgeleverd.’ En het brilletje voor 
Lidianes dochtertje komt van de kerk. ‘De 
solidariteit is groot. Kerken, bedrijven, de 
horeca, beurzen, particulieren en scholen, 
ze getuigen van hun betrokkenheid met de 
minderbedeelden, daar kan ik oprecht blij 
van worden.’
Wie of wat de helpende hand ook toesteekt, 
ze hebben allemaal hun eigen drijfveren. 
‘Wij, Voedsel Focus, zijn solidair met men-

sen in nood. De kerk, voor mijzelf ook  
belangrijk, handelt uit naastenliefde en 
barmhartigheid en de Rotaryclub staat voor 
actief burgerschap. Armoede is van alle 
tijden en in principe is het systeem in  
Nederland in de basis goed, maar onze 
klanten lopen vast in de regelgeving, knallen 
tegen muren op. Daar hebben wij nadruk-
kelijk oog voor.’
Het beleid van voedselbank is gericht op 
uitstroom van de klanten die weer op eigen 
benen kunnen staan, voor wie aan het einde 
van de tunnel licht schijnt. In Amersfoort 
zijn vijftig burgers langer dan een jaar aan-
gewezen op de voedselbank. Wel is in korte 
tijd het aantal nieuwe aanmeldingen gemid-
deld gestegen van zes naar tien per week, 
een teken aan de wand in bijstandsland. De 
crisis begint haar tol te eisen.
De 38-jarige Lidiane Noy kwam volkomen 
onverwacht terecht bij de voedselbank. 
Ze gaf destijds haar toekomst in Brazilië 
op. Daar werkte ze voor een vestiging van 
ABN Amro en volgde ze een opleiding tot 
verpleegkundige, tot ze de liefde van haar 
leven ontmoette en met hem meeging naar 
Nederland. Ze weigert pertinent om de boel 
de boel te laten en berooid terug te keren 
naar haar geboorteland. Henk Alblas (46) 
geeft onomwonden toe door eigen toedoen 
in de shit te zijn beland. ‘Het begon met 
de diefstal van twee pakjes cruesli bij mijn 
werkgever, een voedseldistributeur. Hoe 

Cieka Galenkamp: ‘Focus op betere toekomst’.
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Veel voedselbankbezoekers  
hebben een postfobie

dom kun je zijn? Ik kon direct vertrekken, 
nadat ik met mijn stomme kop een ontbin-
dingsovereenkomst had ondertekend.’
Daarvoor was Henk werkzaam bij Defensie. 
Na een reorganisatie kwam hij op straat 
te staan. Eerst deed hij wat uitzendklus-
sen, toen kon hij bij dat voedselbedrijf aan 
de slag – totdat hij dus de laan uit werd 
gestuurd. ‘Ik had nergens recht op en moest 
mijn auto en scooter verkopen. Uiteindelijk 
had ik geen eurocent meer over en ging het 
pas goed mis.’

hebben.’ Henk houdt van zijn uitkering 
plus  toeslagen veertig euro per week over 
om van te leven en valt daarmee binnen de 
grenzen die Voedsel Focus stelt. ‘Zonder 
de voedselbank red ik het niet, dan zou ik 
misschien weer rare dingen doen. Deze hulp 
weerhoudt mij daarvan.’
Henk Alblas heeft weer enige structuur in 
het dagelijkse bestaan, hem zul je na de 
heftige ervaringen in Marokko niet horen 
klagen. Hij trekt veel op met zijn beste 
vriend, zorgt ervoor dat zijn flatje netjes en 

De Voedselbank Amsterdam heeft alarm gesla-
gen vanwege de gestage toename van het aan-
tal cliënten in de eerste maanden van dit jaar. 
In de hoofdstad leven nu een kleine drieduizend 
personen deels van een voedselpakket en de 
vrijwilligersorganisatie kampt met een groot 
tekort aan levensmiddelen. In de Levensmid-
delenkrant (vakblad van de supermarktbranche) 
roept woordvoerder Ellen Groneman Amster-
damse supermarkten op om de voedselbank 
te steunen. Waar in elk geval geen tekort aan 
is, is aan uien. Aangezien de voedselbanken 
afhankelijk zijn van wat winkels en voedselpro-
ducenten schenken, voldoen de pakketten lang 
niet altijd aan de schijf van vijf. Zo schonk de 
Texelse boer Jo Flens onlangs een overschot 
van maar liefst dertigduizend kilo uien aan de 
Voedselbank Amsterdam. Een prachtig gebaar! 
Echter, zelfs na verdeling van het geschenk over 
voedselbanken in de regio, betekent dit dat elke 
Noord-Hollandse voedselbankcliënt zo’n vijf kilo 
uien ontvangt. Uien zijn heerlijk, maar wat doe 
je met vijf kilo? Culinair recensent Johannes 
van Dam schoot te hulp. Hij deelt zijn  favoriete 
uienrecepten met de voedselbankbezoekers. Als 
zijn uiensoep net zo lekker smaakt als de toma-
tenSoeP die hij in 2006 samen met De Kleinste 
Soepfabriek voor de SP ontwikkelde, dan moet 
het wel goed komen!

uienSOeP, DAt SMAAKt!

Henk Alblas raakte verwikkeld in drugs-
smokkel en werd in augustus 2007 in Ma-
rokko gearresteerd. Hij draaide voor  twintig 
maanden de cel in. ‘Daar heb ik geleerd te 
overleven, een hardere leerschool is nauwe-
lijks denkbaar.’ Terug in Amersfoort woonde 
hij een jaar bij zijn vader, die hij verzorgde 
tot aan diens dood. Aanvankelijk dreigde hij 
uit de 55-plusflat te worden gezet, maar de 
reclassering bemiddelde met succes.
Hij wil niets liever dan weer aan de slag 
gaan. ‘Ik zit echter met dat Marokkaanse  
gat in mijn cv, werkgevers willen mij niet 

schoon blijft en voert de eendjes overge-
bleven brood van de voedselbank. Gelukkig 
kan hij goed opschieten met zijn zus, hij is 
niet alleen op de wereld. Over de toekomst 
van ons land maakt Henk Alblas zich ernstig 
zorgen. ‘Het huidige kabinet voert een asoci-
aal beleid, ik merk in mijn directe omgeving 
dat de onvrede toeneemt. Dit kan niet zo 
doorgaan, er moet echt iets gebeuren. An-
ders komen de mensen in opstand, dan zijn 
de rapen gaar.’ 
De meeste klanten komen hun pakketten 
zelf halen, wie daartoe niet in staat is krijgt 
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Niemand gaat voor de lol  
naar de voedselbank

de spullen door vrijwilligers van de kerk 
thuisbezorgd. Het is niet een kwestie van 
vraag, maar uitsluitend van aanbod.  
Dozen of tassen worden gevuld met wat er 
die dag is. Eten, drinken, brood. Op deze 
manier krijgen overschotten van onze con-
sumptiemaatschappij nog een bestemming. 
Er bestaat met name behoefte aan weg-
werpluiers, wasmiddelen, tandpasta, zeep, 
shampoo en vlees.
Op uitgiftedagen is de bedrijvigheid groot, je 
bent zelfs geneigd het woord ‘gezellig’ in de 
mond te nemen. Sommigen blijven namelijk 
een kopje koffie drinken en met elkaar klet-
sen. Het kan knap eenzaam zijn in de armste 
regionen van onze maatschappij en het voelt 
goed onder lotgenoten.
Louise vertelt dat ze ’s nachts urenlang wak-
ker ligt van het gepieker. ‘Mijn zoon van tien 
groeit extreem snel. Hij heeft weer nieuwe 
schoenen nodig, maar ik zou echt niet weten 
waar ik die van moet betalen. Weet je, ik leef 
niet, ik overleef.’
De 42-jarige moeder van drie kinderen 
had nota bene zelf een baan in de dak- en 
thuislozenzorg (bij het Leger des Heils), toen 
zes jaar geleden het noodlot toesloeg in de 
vorm van een auto-immuunziekte. Sinds-
dien kan ze niet meer werken. Tot overmaat 
van ramp nam haar partner na een relatie 
van vijftien jaar de benen. Hij had een goede 
baan. Omdat de man weigert zijn kinderen 
te erkennen, heeft Louise geen recht op 

alimentatie. Ze moet rondkomen van een 
WIA-uitkering, waarvan ze na aftrek van 
de zorgverzekering 750 euro overhoudt. 
Louise rekent voor: elke maand 260 euro 
huur, 250 euro andere woonlasten, 25 euro 
waterverbruik, 30 euro verzekeringen en 150 

‘Ik heb jarenlang gewerkt voor een in rechts-
bijstand gespecialiseerd bureau, totdat ik 
er op een nare manier uit moest.’ Ruim vier 
jaar geleden hielp ze de voedselbank met 
een kerstactie. In haar vond het bestuur 
de ideale coördinator. ‘Dit is mijn plek, ik 

euro schuldaflossing. Bovenop het WIA-geld 
komt wel een maandbedrag van 190 euro 
(zorgtoeslag plus kindgebonden budget), 
maar zie het daar maar eens mee te redden. 
‘De voedselbank is mijn reddingsboei en 
gelukkig hebben ze af en toe zelfs wat vlees 
voor de kinderen. Maar ik kan je verzekeren 
dat ik geen seconde zonder zorgen ben. Daar  
word je doodmoe van.’
Cieka Galenkamp is bij wijze van spreken 
dag en nacht op de voedselbank. Zij stuurt 
met vaardige hand de vrijwilligers aan, 
 stimuleert, troost, bemiddelt, steekt de 
handen uit de mouwen, is inventief en zal 
de moed nooit opgeven. Ze treedt kordaat 
op en verliest nooit het overzicht. Ergens 
tussen de dozen met flessen melk staat een 
puntgaaf kinderfietsje. Daar vindt zij onge-
twijfeld de juiste bestemming voor.

denk dat ik aan empathie geen gebrek heb. 
Dit werk schenkt mij veel meer voldoening 
dan dat geld verdienen voor de aandeelhou-
ders. Na de feestdagen kregen wij een partij 
kerstpakketten. De flessen wijn hebben wij 
geveild en met de opbrengst konden we 
diesel voor ons bestelbusje tanken. En mag 
ik nog even kwijt dat ik mijn hoed afneem 
voor onze vrijwilligers, hun betrokkenheid 
is hartverwarmend. Hoe ze al die tasjes met 
sinterklaascadeautjes voor de kinderen van 
onze klanten hebben gevuld, ook daar put 
ik hoop uit. Gelukkig zijn er nog genoeg 
mensen die solidariteit niet alleen met de 
mond belijden.’

tekst Robin Bruinsma
foto’s Bram Petraeus
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> 1 voor onze kinderen

‘Als je een beetje moeilijker leert ben je nu 
echt de klos.’ Zo wordt het nieuwe TV-spot-
je  van de SP ingeleid. Het laat een 
schooljongetje zien dat drie keer achter 
elkaar tegen een onzichtbare muur oploopt 
en vervolgens hulpeloos met een bloed-
neus op het schoolplein zit te kijken. ‘Het 

spotje is hard, maar wat mij betreft niet 
harder dan de werkelijkheid van vele 
duizenden kinderen die door deze bezuini-
ging hun zorg en begeleiding verliezen’, 
aldus Emile Roemer.
Het spotje is de opmaat voor de actie ‘1 
voor onze kinderen’ tegen de bezuinigingen 

op het speciaal onderwijs en ging op 29 
maart bij Pauw en Witteman in première. 
‘Heeft dat allemaal nog zin, nu er een 
Kamermeerderheid achter die bezuinigin-
gen staat?’, vroeg het tv-duo aan Roemer. 
Waarna de SP-voorman uitlegde dat een 
vorig, als schokkend ervaren SP-spotje 
waarin een oude mevrouw zich voor de 
camera uitkleedde een discussie op gang 
bracht die allang afgesloten leek, maar 
uiteindelijk er wel toe leidde dat een 
SP-initiatief voor de kwaliteit van de 
thuiszorg werd aangenomen (zie pagina 8 
van deze Tribune).
Door minister Van Bijsterveldt krijgt het 
onderwijs te maken met: 300 miljoen euro 
bezuiniging op kinderen met een beperking, 
minder plek in het speciaal onderwijs, 
grotere klassen en 5.000 ontslagen (vooral 
bij leraren en begeleiders). 

 Lees er alles over en teken de petitie op: 
www.sp.nl/onzekinderen

> strijd om bibliotheken 
houdt aan

Steeds meer SP-afdelingen strijden voor 
behoud van de bibliotheken in hun ge-
meenten. In Utrechtse Heuvelrug bijvoor-
beeld bracht een protestactie 120 mensen 
op de been om het gemeentehuis te 
bezetten (foto). Zij willen dat de bieb in 
Leersum behouden blijft. Capelle aan den 
IJssel heeft ook een bibliotheekactie 
afgetrapt. SP’ers gingen met de Soepkar 
op pad om handtekeningen te verzamelen. 
In heel het land wordt de strijd om deze 
belangrijke voorziening gestreden.

> agenten in actie
 
Minister Opstelten roept waar hij maar kan 
dat hij Nederland veiliger gaat maken, dat 
de politie een belangrijke partner voor hem 
is en dat er meer respect en waardering 
moet komen voor agenten. Maar als er 
onderhandeld wordt over de cao, geeft hij 
niet thuis. Agenten komen in actie voor een 
fatsoenlijke cao, want zij zien dat zij de 
afgelopen jaren op de nullijn zaten maar er 
wel allerlei taken bij krijgen. Dat het niet 
goed gaat met de arbeidsomstandigheden 
van agenten, blijkt wel uit het volgende. De 
inspectie SZW (Arbeidsinspectie) heeft 
diverse politiekorpsen beboet omdat daar 
de agenten onvoldoende beschermd 
worden tegen agressie en geweld. De 
oorzaak hiervan is dat agenten te lange 
diensten draaien en dus te weinig rusten. 
SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Agen-
ten verdienen beter, maar krijgen minder. 
Deze mensen worden geacht als het nodig 
is hun leven en welzijn te geven voor onze 
veiligheid. Daar mag de minister wel wat 
beter zijn best voor doen.’ De SP steunt 
overal in het land de agenten bij hun acties.

 De agent aan het woord’  
(SP-onderzoek 2009): sp.nl/9z54p

> stations-verspilling

Het station Eygelshoven-markt in Limburg 
gaat na drie jaar alweer sluiten. Er kwam 
bijna niemand, wat ook niet zo gek is 
aangezien je er de eerste anderhalf jaar 
niet eens een kaartje kon kopen. Meer dan 
genoeg geldverspilling zou je denken, maar 
niet voor een wethouder van het nabijgele-
gen Landgraaf. Hij kwam met het geniale 
plan om het station van Landgraaf te 
verplaatsen. Waarom? De bus stopt niet 
voor het station, maar op 300 meter 
afstand. SP-gemeenteraadslid Ben 
Rewinkel tipte de redactie van het VARA-
programma Kanniewaarzijn. Rewinkel: ‘De 
bus kan prima bij het station stoppen, maar 
busmaatschappij Veolia weigert een klein 
ommetje te maken. Maar zelfs al zou het 
station voor een paar miljoen euro ver-
plaatst worden, de bussen rijden in 
Landgraaf zo raar dat je dan nog maar 
toegang hebt tot één van de vijf buslijnen. 
Na de tv-uitzending heb ik een hoop 
positieve reacties gehad, alleen de 
wethouder keek een beetje zuur. Ben 
benieuwd of hij het plan nog een keer durft 
voor te stellen.’

 De uitzending van Kanniewaarzijn: 
sp.nl/9z53v

foto SP Heuvelrug
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> senator meester doctor ruers

SP-senator en asbestadvocaat Bob 
Ruers promoveerde op 15 maart aan de 
Erasmus Universiteit van Rotterdam.

‘Leuk verkleed, hè?’, grinnikt Bob Ruers. In 
een chique zwarte frak met wit strikje wacht 
hij op het grote moment: de verdediging 
van zijn proefschrift. Eerst nemen de leden 
van de promotiecommissie, op hun beurt 
weer gehuld in academische toga met 
bijbehorende muts, hun plaatsen in. Dan 
leidt Ruers zijn ruim 500 pagina’s tellende 
proefschrift ‘Macht en tegenmacht in de 
Nederlandse asbestregulering’ in.
De centrale vraag in dat proefschrift is: hoe 
heeft het asbestreguleringsproces zich 
sinds 1930 voltrokken? Ruers oordeelt dat 
de strategie van de asbestproducenten die 
gebaseerd was op het zaaien van twijfel 
over de schadelijke gevolgen van asbest 
‘de industrie goede diensten heeft bewe-
zen’. Het in Nederland tot kunst verheven 
‘polderen’ leidde bovendien tot een afwach-
tende overheid die pas in actie komt als ‘de 
sociale partners tot een min of meer 
gemeenschappelijk standpunt zijn geko-
men.’ Zo kon het gebeuren dat het veertig 
jaar duurde voordat het in 1993 kwam tot 

een algeheel asbestverbod. Daardoor zijn 
onnodig veel mensen het slachtoffer 
geworden van asbestziektes, aldus Ruers. 
Tot nu toe is sprake van zo’n 10.000 
(bekende) slachtoffers; naar schatting zal 
hun aantal zich in de toekomst verdubbe-
len.

‘De SP slaagde er vanaf midden jaren 
zeventig in ‘de anonieme groep slachtoffers 
een gezicht te geven, de aanval te openen 
op de asbestindustrie en het belang van de 

slachtoffers op de politieke agenda te 
zetten’, schrijft Ruers. Gezamenlijke inzet 
met het Comité Asbestslachtoffers zorgde 
dat voor een doorbraak in het asbestregu-
leringsproces. Dat ontslaat de overheid 
echter niet van haar plicht om excuses 
aanbieden aan de slachtoffers en hun 
nabestaanden, oordeelt Ruers. Ook wil hij 
dat er een einde komt aan de verjaringster-
mijn van asbestzaken. Immers: niet zelden 
openbaart de ziekte zich pas nadat de zaak 
verjaard is.

‘U schetst de onmacht van de overheid, 
maar kun je niet beter meer verantwoorde-
lijkheid bij het bedrijfsleven leggen?’, luidt 
een van de vragen van de promotiecom-
missie. ‘De commerciële praktijk heeft 
uitgewezen dat een asbestconcern als 
Eternit die verantwoordelijkheid gewoon 
niet neemt. Dan moet de overheid het 
doen’, antwoordt Ruers. Na een beraadsla-
ging achter gesloten deuren komt het 
langverwachte oordeel van de commissie. 
‘Ik verleen u het doctoraat en bevorder u tot 
doctor’, zegt de rector plechtig. Bob Ruers 
mag zich vanaf nu senator meester doctor 
noemen.

> meldpunt gevolgen 
gezinsbijstand

De SP maakt zich ernstig zorgen om de 
invoering van de gezinsbijstand. Door deze 
regeling is een bijstandsuitkering niet meer 
het recht van een individu: bij een aanvraag 
wordt nu gekeken naar het inkomen van het 
hele gezin. Het inkomen van werkende 
kinderen wordt bijvoorbeeld meegerekend, 
waardoor de bijstandsuitkering van de 
ouders komt te vervallen of fors lager 
uitpakt. SP-Tweede Kamerlid Sadet 
Karabulut: ‘Straks kunnen mantelzorgers 
hun naasten niet meer verzorgen omdat 
hun uitkeringsrecht is vervallen. Ouders 
kunnen worden opgezadeld met de schuld 
van hun kinderen, en omgekeerd. In veel 
gezinnen gaat de komst van de gezinsbij-
stand veel narigheid opleveren.’ Om deze 
problemen in kaart te brengen, is er een 
meldpunt geopend. Karabulut: ‘Ik wil de 
politiek verantwoordelijken confronteren 
met de gevolgen van deze wetswijziging. 
Hoe meer reacties, hoe beter!’

 www.armoedewerktniet.nl/ 
meldpunt-gezinsbijstand

> sp aan de top

De SP-vlag wappert op de ‘Socialist peak’: 
de top van de berg Mery in Tanzania. Op 
maar liefst 4566 meter hoogte nam Jos 
Nijman uit Oeffelt, zelf geen lid van de 
partij, deze foto. Om zeven uur in de 
ochtend, na een hele nacht lopen. Waarom 

nam Nijman de moeite om de SP-vlag te 
lenen en vierenhalve kilometer de hoogte 
in te sjouwen? ‘Ik hoop dat de SP nog lang 
aan de top zal staan. Ik wens jullie als 
partij, en Emile in het bijzonder, veel 
succes in den lande!’
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nieuws

SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen 
heeft op 21 maart uren in de cel doorge-
bracht. Zij was opgepakt na een demon-
stratie tegen de duizenden ontslagen bij 
PostNL. De demonstranten werd meege-
deeld dat zij niet naar het hoofdkantoor van 
PostNL mochten lopen. Toen Gesthuizen 
daarop de demonstratie opdoekte en 
samen met één postbode wegliep werden 
zij gearresteerd. De woordvoerder van de 
politie liet daarna weten dat Gesthuizen en 

de postbode gearresteerd zijn omdat de 
politie de doodskist waar zij mee liepen ‘niet 
kies’ vond, vanwege de herdenkingen in 
Lommel. Gesthuizen: ‘Het is pertinent 
onwaar dat mij of andere demonstranten is 
gemeld dat er bezwaar was tegen de 
symbolische actie om de postbode te 
begraven. Natuurlijk stond deze actie los 
van de herdenking. Deze postbodes 
hebben wellicht voor een heftig symbool 
gekozen maar hebben nooit de bedoeling 

> Gesthuizen in de nor

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft met een 
motie van wantrouwen het vertrouwen in 
minister Schippers opgezegd. Aanleiding: 
de minister heeft de Tweede Kamer bewust 
gebrekkig geïnformeerd over de organisatie 
van Olympische Spelen van 2028. Het 
kabinet wil dat Nederland probeert de 
Spelen in Nederland te krijgen. De minister 
erkent dat zij in de Kamerbrief over de 
voordelen en nadelen hiervan bewust 8 

gehad om mensen te kwetsen. Bovendien 
hebben ze alle reden om te demonstreren. 
Zij worden na jaren trouwe dienst afgedankt 
door PostNL terwijl de top van het bedrijf 
zichzelf verrijkt. Er is mij noch de postbodes 
verteld dat de arrestatie werd verricht 
omdat het ‘niet kies’ zou zijn. De politie-
woordvoerder deinst er blijkbaar niet voor 
terug de waarheid geweld aan te doen. De 
politie heeft een vergunning afgegeven 
voor de demonstratie, inclusief de doods-
kist, op het Plein in Den Haag. De doodskist 
kan dus nooit als argument hebben 
gegolden om twee mensen te arresteren. Ik 
vind het niet eerlijk dat de actie van de 
postbodes zo in een kwaad daglicht wordt 
gesteld.’ Emile Roemer, Jan Marijnissen en 
leden van de Tweede Kamerfractie kwamen 
naar het politiebureau om Sharon en de 
postbode te steunen. Met een twitteractie 
#FreeSharonGesthuizen kwam er ludieke 
aandacht voor de twee gevangen demon-
stranten. Na een paar uur kwamen ze vrij 
en werden ze opgewacht door juichende 
collega’s en de pers.

 Bericht van de NOS over Sharons vrijlating: 
sp.nl/9z54s

> Voor jou tien anderen

In zijn boek ‘Voor jou tien anderen’ neemt 
journalist Will Tinnemans de groep ‘wer-
kende armen’ in Nederland onder de loep: 
laagopgeleiden die laagbetaald werk 
verrichten en nauwelijks genoeg verdienen 
om zichzelf en hun gezin te kunnen 
onderhouden. Een groep werknemers die 
met de dag groter wordt. Tinnemans geeft 
aan dat als gevolg van het neoliberalisme, 
dus meer markt en minder overheid, 
werknemers aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt steeds meer uitgebuit 

worden. Zij worden in hun bestaanszeker-
heid aangetast, omdat ze alleen nog maar 
tijdelijke contracten krijgen, slecht betaald 
en respectloos behandeld worden en 
nauwelijks perspectief op een betere 
toekomst hebben.
In de Spanning, een uitgave van het 
wetenschappelijk bureau van de SP, staat 
een uitgebreid interview met Tinnemans. 
Tinnemans: ‘Uit onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau uit 2010 is dan ook 
gebleken dat het vinden van werk niet 

miljard niet heeft genoemd. Leijten: ‘Als een 
minister 8 miljard bewust niet meldt aan de 
Kamer en zich vervolgens beklaagt dat er 
een heel debat gaat over dat cijfer, dan 
geeft dat aan dat de minister de informatie 
aan de Kamer niet serieus neemt.’ De 
minister antwoordde eerder nog op vragen 
van Leijten dat zij de Kamer geen informatie 
had onthouden. Een week later was het niet 
noemen van de 8 miljard ineens een besluit 

> Leijten zeGt Vertrouwen op in minister schippers

dat ‘weloverwogen door het kabinet is 
genomen’. De motie van wantrouwen 
haalde het niet. De PVV, die eerst nog hoog 
van de toren blies, bond in en steunde 
Schippers toen het op stemmen aankwam. 
Zelfbenoemde democratische partij D66 
vindt het blijkbaar prima dat er bewust 
informatie aan de volksvertegenwoordiging 
wordt achtergehouden en stemde ook 
tegen de motie.

automatisch betekent dat je uit de armoede 
ontsnapt; ongeveer de helft valt na een 
paar jaar terug in de bijstand. Ondertussen 
groeit de groep werkende armen in 
Nederland. Zij maken inmiddels bijna 60 
procent uit van het totaal aantal armen in 
Nederland.’

 Het Spanning-interview staat ook online: 
sp.nl/9z54v

Veel media-aandacht bij Sharons vrijlating.
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Vroeg of laat
Blenden Van olie

1995 - Remi Poppe neemt het initiatief voor 
een parlementair onderzoek naar Tank-
cleaning Rotterdam (TCR).

In de NRC van 24 april 1997 komt Poppe 
aan het woord over de resultaten van dit 
onderzoek.

In het TCR-rapport wordt geconstateerd 
dat de reiniging van scheeps- en industri-
eel afval door particuliere bedrijven een 
‘criminogene’ activiteit is. Poppe wijst erop 
dat het door slim mengen en sluw verwerken 
van deze ‘blubberige troep’ voor bedrijven 
uiterst eenvoudig en aanlokkelijk is veel geld 
te verdienen. Poppe constateert dat voor de 
controle van deze bedrijven een ‘gigantisch 
handhavingsapparaat’ nodig is dat zeer veel 
geld kost. De SP vindt daarom dat de verwer-
king van chemisch afval thuishoort bij door 
de overheid gecontroleerde nutsbedrijven.

Op 16 oktober 2009 stelde Remi Poppe  
Kamervragen aan toenmalig minister 
Cramer naar aanleiding van gesjoemel bij 
North Refinery die chemicaliën bijmengde 
in stookolie en diesel.

Vraag: Onderschrijft u dat er geen wettelijke 
regeling is voor het blenden van olie, resi-
duen en destillaten?
Antwoord: Ja. Er bestaat geen wettelijke rege-
ling voor het blenden van olie, residuen en 
destillaten. Als het blendingsproces leidt tot 
een product dat wordt gebruikt als scheeps-
brandstof, dan gelden hiervoor de brandstof-
kwaliteitseisen conform MARPOL Annex VI.
Vraag: Welke hiaten in de wetgeving om het 

ongewenst wegwerken van afval via blenden 
in scheepsbrandstof op te sporen komt de 
VROM-Inspectie in de praktijk tegen?
Antwoord: Als hiaten kunnen – voor zover 
bekend – de volgende punten worden ge-
noemd: 1. internationaal wordt de afvaldefi-
nitie verschillend geïnterpreteerd; zo kan het 
zijn dat één en dezelfde partij olie door het 
ene land wel en door het andere land niet als 
afval wordt gekwalificeerd; 2. het ontbreken 
van wettelijke regelgeving voor het blenden 
van afvalstoffen met olie tot (scheeps)brand-
stoffen maakt handhaving op blendactivitei-
ten lastig.

Maart 2012 – Het KLPD (Korps Landelijke 
Politiediensten luidt de noodklok. Remi 
Poppe had gelijk. Er is een miljardenzwendel 
gaande. Dat stookolie vermengd kan worden 
met chemisch afval komt volgens KLPD-pro-
jectleider Cemile Catakli doordat de regels 

rond het aanlengen van stookolie te vaag 
zijn. ‘Het zou makkelijker zijn de verkopers 
aan te pakken als precies zou zijn bepaald 
welke stoffen in stookolie mogen zitten en 
hoeveel’, zegt Catakli. Verontreinigde stook-
olie leidt tot uitstoot van kankerverwekken-
de stoffen; het KLPD zegt dat uit onderzoek 
blijkt dat de uitstoot van gevaarlijke stoffen 
door schepen tienduizenden levens per jaar 
kost.

Catakli roept de politiek op tot actie. ‘Met 
deze handel zijn honderden miljoenen, zo 
niet miljarden gemoeid. Er gaat meer geld 
in om dan in andere vormen van reguliere 
criminaliteit.’ (Bron: NOS, 23 maart 2012)

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.
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MilieuAlarmteam in 2009: Paulus Jansen, Wiel Senden, Patrick van Lunteren,  
Krista van Velzen en Remi Poppe.

Met de leus ‘Wetenschap omkoopbaar? 
Doe effe sociaal!’ voert ROOD in Wagenin-
gen actie voor betrouwbare wetenschap. 
Veel onderzoek aan de Wageningse 
universiteit wordt verricht in samenwerking 
met de voedingsindustrie. ROOD verza-
melde erlenmeyers (laboratoriumflessen) 
met handtekeningen van studenten die 
zich zorgen maken over de onafhankelijk-
heid van de wetenschap. De handtekenin-
gen zijn aangeboden aan onder anderen 
Ab Groen (corporate directeur Onderwijs 
en Onderzoekstrategie) van de universiteit. 
Zijn reactie: ‘Je kunt als het ware wel 
aandacht voor een onderwerp kopen, maar 
je hebt daarmee geen invloed op hoe wij 

> wetenschap omkoopBaar?

het onderzoek uitvoeren.’ Volgens Groen 
houden de Wageningse onderzoekers zich 
aan strenge regels: ‘Wij staan nou eenmaal 
in een domein waar we moeten blijven 
uitleggen dat onze onderzoekers niet 
omkoopbaar zijn.’ ROOD-contactpersoon 
Chris Verweij: ‘De opgehaalde handteke-
ningen laten zien dat studenten zich zorgen 
maken om de wetenschappelijke onafhan-
kelijkheid, de reactie van de universiteit laat 
zien dat ze dit serieus nemen en hun 
verantwoordelijkheid rondom onafhanke-
lijkheid inzien.’ ROOD is tevreden, maar 
blijft het kritisch volgen.

> sp-succes tegen  
geluidsoVerlast awacs

De Tweede Kamer steunt een voorstel van 
SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen om 
het luchtruim boven Limburg te sluiten voor 
AWACS zodra het maximum aan geluids-
overlast wordt bereikt. AWACS zijn enorme 
radarvliegtuigen die ook enorm veel lawaai 
maken. Jansen:  ‘Bij te veel overlast gaat 
het luchtruim voor deze herriebakken op 
slot. Ruim 40.000 mensen hebben er 
ernstige overlast van. Die slapen slecht en 
hebben verhoogde kans op hartfalen. De 
35 procent is wat de SP betreft slechts een 
eerste stap in het terugdringen van de 
overlast.’
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Foto 1: Armoede werkt niet. ‘Na dertig jaar in de poli-
tiek is dit werkelijk het meest asociale plan wat ik ooit 
ben tegengekomen’, zei Emile Roemer op 22 maart 
op het Malieveld in Den Haag. Zo’n 15.000 mensen 
demonstreerden tegen de Wet Werken naar Vermo-
gen. Er dreigen 70.000 banen in de sociale werkvoor-
ziening te verdwijnen en uitkeringen en regelingen 
voor jonggehandicapten worden uitgekleed.

Foto 2: Op 7 maart protesteerden honderden verlos-
kundigen, artsen en ouders op het Plein in Den Haag 
tegen de sluiting van verloskundige afdelingen. In 
verschillende regio’s gaan afdelingen sluiten, waar-
door de reistijd naar het ziekenhuis in veel delen van 
Nederland veel langer wordt. De SP en de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 
hadden de manifestatie georganiseerd.

Foto 3: Naar de grootste lerarenstaking ooit, op 6 
maart in de Amsterdam Arena, kwamen 50.000 boze 
leraren. Onderwijsminister Van Bijsterveldt wil  300 
miljoen euro bezuinigen op het ‘passend onderwijs’. 
Op het podium uitten ouders, leraren en leerlingen 
hun frustraties over de plannen. De moeder van een 
autistisch kind: ‘In plaats van een rugzakje hangt er 
straks een prijskaartje op zijn rug.’ Emile Roemer, die 
op de tribune zat, ontving luchtpost van een leerling 
uit het passend onderwijs: van een speciaal voor de 
SP-voorman geschreven boodschap werd een vlieg-
uigje gevouwen dat na een korte vlucht warempel 
nog bij Roemer landde ook.

Foto’s 4 en 5: Studenten fietsten op 21 maart van 
Amsterdam naar Den Haag uit protest tegen het 
hoger onderwijsbeleid. De regering wil de ov-kaart 
inperken en de basisbeurs voor de masteropleiding 
afschaffen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk fietste mee: 
‘Hoe hoger de drempel, hoe minder de kennisecono-
mie.’ De fietsactie was de opmaat naar een landelijke 
demonstratie in Amsterdam, waar twee dagen later 
zo’n 2.000 studenten protesteerden.

Foto 6: Tijdens de manifestatie ‘We zijn het MEGA-
zat!!’ discussieerde SP-Kamerlid Paulus Jansen op 
de 17 maart op de Dam in Amsterdam met Kamer-
leden van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren over megastallen en intensieve veehouderij. 
‘Bio-industrie wordt geen strobreed in de weg gelegd 
door dit kabinet’, betoogde Jansen, ‘De trend van 
meer dieren en minder boeren gaat ten koste van 
de volksgezondheid, het dierenwelzijn, de natuur, de 
leefbaarheid op het platteland en de boeren zelf.’

tekst Rob Janssen
foto’s 1,2,4,5: Sander van Oorspronk, foto 3: Selwin Kaaijk
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In den beginne waren er... onderbroeken. 
Duizenden onderbroeken, T-shirts en 
andere kledingstukken lagen er opgeslagen 
aan de Vijverhofstraat 65. Verder: pilaren en 
een lift. En dat was het wel. De textielgroot-
handel die er tot 1977 was gevestigd had 
beneden het magazijn en op de bovenverdie-
ping zat de directeur met zijn secretaresses, 
herinnert Theo Coşkun zich. Coşkun, tegen-
woordig namens de SP deelraadsbestuurder 
in Rotterdam Charlois, was erbij vanaf het 
moment dat de partij het gebouw betrok dat 
we nu gaan verlaten.
‘Beneden was het gebouw eigenlijk één 
grote ruimte en we zijn toen direct aan de 
slag gegaan met het maken van kleinere 
werk- en vergaderkamers’, vertelt Coşkun. 
‘En in de kelder moest de drukkerij komen, 
vonden we, compleet met donkere kamer 
en ruimte voor de snijmachine.’ Daarvoor 
moest er wel een gat in de vloer gemaakt 
worden, om een drukpers doorheen te 
takelen. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo 
bleek al snel. Drukker Jos Baghuis, eveneens 
Vijverhof-SP’er van het eerste uur: ‘Er kwam 
een bedrijf dat wel even een gat in de vloer 

kwam zagen. Nou, even later konden ze hun 
eerste diamantzaag weggooien, want het ge-
wapend beton bleek toch iets hardnekkiger 
dan ze ingeschat hadden.’ In totaal gingen 
er door de jaren heen vier drukpersen het 
gat in, de laatste in 1999. Baghuis: ‘En iedere 
keer moest dat gat weer open om de oude 
drukpers er met een lier uit te takelen en de 
nieuwe erin te hijsen. Het hijs-oog dat daar-
bij gebruikt werd hebben we trouwens nog 
steeds.’ Het latere SP-Kamerlid Remi Poppe: 
‘Dat textielbedrijf had bovendien alle ramen 
geel geschilderd. Ik weet niet hoe lang we er-
mee bezig zijn geweest om die gele verf eraf 
te krijgen, maar het was een verschrikkelijke 
klus. Maar ja, we wilden natuurlijk wel een 
beetje daglicht in de tent hebben.’
Boven in het gebouw was destijds een 
douche en gelegenheid om te overnachten. 
Om de Tribune – die toen elke twee weken 
verscheen – te drukken, bleef Nijmegenaar 
Jos Baghuis om de week een paar dagen 
slapen in het gebouw. ‘Daarna laadden we 
het zaakje in de Mercedes-bus van toenma-
lig partijvoorzitter Hans van Hooft sr. en 
bezorgden we de Tribunes bij de afdelingen.’ 

‘Een stukje historie van Rotterdam’
Maar het bleef niet bij activiteiten van de 
SP alleen. Al snel werd het gebouw actie-
centrum voor tal van initiatieven, acties en 
clubjes. Theo Coşkun: ‘Er gebeurde heel 
veel aan de Vijverhofstraat. Het Comité 
Asbestslachtoffers vergaderde er, en het 
Milieu Alarm Team is er door Remi samen 
met Freek de Jonge van de grond getild. In 
1979 fungeerde het gebouw als een soort 
bevoorradingspost voor de Rotterdamse ha-
venstakers, talloze voedselpakketten gingen 
vanuit de Vijverhofstraat richting haven. 
Evenals kledingpakketten en soepblikken 
voor de Engelse mijnstaking van midden 
jaren tachtig.’ Daarnaast was het gebouw 
draaischijf voor diverse inzamelingsacties 
voor het ANC van Nelson Mandela, lang 
voor zijn vrijlating. En nog steeds kwartieren 
elk jaar de SP-hardlopers zich er in voor de 
Rotterdamse marathon.
‘Het gebouw staat in mijn ogen voor een 
stukje historie van Rotterdam’, zegt Theo 
Coşkun. ‘Andere politieke partijen zaten in 
Den Haag of Amsterdam, maar Vijverhof-
straat 65 hóórt bij de havenstad.’ Zeker in de 
Agniesebuurt, waar de Vijverhofstraat deel 
van uitmaakt. ‘We hebben altijd geprobeerd 
om een goede relatie met de buurt te onder-
houden. Omdat er regelmatig vrachtwagens 
kwamen lossen, klaagden sommige buurtbe-
woners wel eens over overlast. Er stond ook 

HEt HoofdkwaRtiER van dE pioniERs

Adieu VijVerhofstrAAt
Vijfendertig jaar lang had de SP haar partijcentrale aan de 
Vijverhofstraat in Rotterdam. De mensen van het eerste uur 
blikken terug. ‘De aardbeien groeiden als kool.’

De drukkerij in de jaren tachtig.

20 tribune april 2012

TRIBUNE_04_2012_R.indd   20 30-03-12   14:06



De vergeten 1.000 gulden
Zo’n 400.000 gulden legden SP-leden 
in 1977 bij elkaar om het pand aan de 
Vijverhofstraat te kunnen kopen. Dat ging 
zo: iedere deelnemer legde 1000 gulden 
in en dat geld zou later weer worden 
terugbetaald. Hetgeen geschiedde: het 
boekje waarin de transacties werden 
bijgehouden staat vol met namen die 
later zijn doorgestreept als bewijs voor 
de terugbetaling. Herman Beekers was 
een van de deelnemers, maar heeft zijn 
1.000 gulden tot op de dag van vandaag 
niet teruggekregen. ‘In dat boekje staat 
mijn naam, maar die is nog steeds niet 
doorgestreept. Geen idee hoe dat komt 
eigenlijk.’ Wil hij zijn inleg na 35 jaar dan 
niet eindelijk terug hebben? ‘Ach weet je, 
ik vind het leuk dat ik eraan heb kunnen 
bijdragen dat het iets is geworden met 
de partij. Ik heb van de SP ook heel veel 
teruggekregen.’

en groenten te kweken. Nou, de aardbeien 
groeiden in ieder geval als kool.’ Achterlig-
gende gedachte was een knowhow-bijdrage 
te leveren aan het verbouwen van voedsel 
elders in de wereld.

Met het aantreden van Jan Marijnissen als 
partijvoorzitter, in 1988, kwam het gebouw 
meer ten dienste van de landelijke partij 
te staan. En dat was nodig ook. Huidig 
SP-webmanager Herman Beekers blikt 
terug. ‘De Tribune werd bijvoorbeeld in 
Tilburg geschreven door Tiny Kox. Paul 
Peters maakte foto’s vanuit Oss en ik deed 
de opmaak in Nijmegen. Gedrukt werd ie in 
Rotterdam. Handig is anders. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor de ledenadministratie, 
die toentertijd hoofdzakelijk op afdelings-
niveau werd bijgehouden.’ Vanaf 1988 werd 
het gebouw dus steeds meer een landelijke 
partijcentrale.
Zes jaar later kwamen Remi Poppe en Jan 
Marijnissen als eerste SP’ers in de Tweede 
Kamer. De partij begon flink te groeien, in 
ledenaantal en ook qua personeel. Met de 
jaren werd het gebouw steeds krapper voor 
afdelingen als de administratie, media, 
redactie, afdelingsteam en wetenschappelijk 
bureau. Eind jaren negentig kwam er nog 
eens een heus webteam bij. Bij wijze van 
dependance betrok de partij daarom in 2008 
een verdieping in een kantoorgebouw ‘om 

de hoek’ aan de Teilingerstraat, waar onder 
meer de afdeling financiën, de ledenad-
ministratie en het scholingsteam werden 
ondergebracht. 

Inmiddels heeft het personeel officieel 
afscheid genomen van ‘Rotterdam’. Binnen-
kort voeren alle wegen naar Amersfoort. 

tekst Rob Janssen
foto’s archief SP

een grote ventilator op het platte dak, die 
het nodige geluid produceerde. Brachten we 
een flesje wijn bij die mensen.’
Ook is er een tijd geweest dat het dak vol 
met bakken stond. Coşkun: ‘Dat was een 
proef om met simpele middelen aardbeien 

Foto’s, met de klok mee: Oprichting van de 
MilieuAlarmlijn; inzamelen voor het ANC; 
voedsel voor de havenstakers; sjouwen met 
tomatensponsjes; SP-Marathonteam; steun 
voor de Engelse mijnstakers.
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De SP verhuist. Dat betekent niet alleen wat voor de SP’ers zelf. 
Je ruilt ook je oude buren in voor nieuwe. 

Vaarwel 
en welkom
RotteRdam vaaRwel
Metin Tosun vind het jammer dat de SP 
verhuist. Hij is met zijn nicht Gulcan Dogan 
eigenaar van Munzur, een Turks restaurant 
aan de Schiekade. Geregeld kwamen leden 
van het partijbestuur hier een hapje eten, 
omdat het vlakbij het SP-pand was én omdat 
er voor een goede prijs heerlijk gegeten kan 
worden. Tosun: ‘Wij zitten hier nu elf jaar en 
vanaf het begin kwamen SP’ers hier eten. Ik 
zal ze erg missen. Niet alleen om de zaken. 
De SP is echt onze partij. We stemmen er al 
jaren op en ook persoonlijk vonden we het 
fijn als bijvoorbeeld meneer Marijnissen en 
meneer Roemer langskwamen.’ Een der-
gelijk geluid is te horen bij meer onderne-
mers in de buurt. Bij restaurant Dunya, iets 
verderop, hangt zelfs de cover van een boek 
van Jan Marijnissen aan de muur. SP’ers 
waren graag geziene gasten en klanten. Bij 
bruin café de Companje, waar na het werk 
of na een late vergadering regelmatig SP’ers 
te vinden waren. Of bij lunchzaak Teyl-inn 
waar leerlingen van het tegenovergelegen 
Zadkine college niet alleen een broodje of 

friet bestellen maar ook hun problemen 
bespreken met de eigenaars aan een tafeltje 
als het even wat rustiger is. 

Er zijn natuurlijk ook mensen die het niet 
zo erg vinden dat de SP weggaat. Het oude 
hoofdkantoor staat midden in een binnen-
tuin. Dat betekent dat de ramen van het kan-

toor op een paar meter afstand zitten van de 
achterkant van de woonhuizen in het om-
ringende huizenblok. Een buurvrouw van 

de SP, die liever zonder naam vermeld wordt 
(‘want ik wil niet te boek staan als zeur-
kous’), had last van het partijkantoor: ‘Er 
werd nog wel eens ’s avonds doorgewerkt. 
De TL-buizen schenen dan zo mijn woon-
kamer binnen. Ik heb wel eens gevraagd – 
niet geklaagd! – of dat niet wat minder kon. 
Sindsdien deden ze wel netjes de luxaflex 

‘Er werd nog wel eens  
’s avonds doorgewerkt’

Turks restaurant Munzur. 

dicht.’ De buurvrouw wil eindigen met een 
positieve noot: ‘Stemmen doe ik niet op jul-
lie, maar er wordt wel gewerkt!’

Overigens hangen in de buurt tijdens 
verkiezingen altijd relatief veel SP-posters, 
vooral in de Teilingerstraat om de hoek. Dat 
geldt natuurlijk zeker voor de SP-afdeling 
Rotterdam, die een hoekpandje in de Tei-
lingerstraat huurt. Het verdwijnen van het 
hoofdkantoor is voor de afdeling jammer, 
want van oudsher kon die gebruikmaken 
van onder andere de vergaderzaal, voor 
ledenvergaderingen en het verzendklaar 
maken van de Tribune. De Rotterdammers 
zijn dan ook hard op zoek naar een betaal-
baar alternatief – geholpen door mensen 
en ondernemers die de SP graag in de buurt 
hebben.
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welkom in Amersfoort
De SP wordt in Amersfoort met open ar-
men ontvangen. De omwonenden van het 
nieuwe hoofdkwartier, ondergebracht in een 
voormalig bankgebouw op de hoek van de 
Stationsstraat en de Snouckaertlaan, zijn er 
‘best wel een beetje trots op’ dat de par-
tijleiding voor deze locatie heeft gekozen. 
Met de komst van de SP krijgt het pand dat 
jarenlang leegstond een zeer passende func-
tie. ‘En,’ zo is de algemene opvatting, ‘dat 
oorspronkelijk spuuglelijke onderkomen is 
er na een ingrijpende verbouwing stukken 
mooier op geworden.’

De ligging is ronduit ideaal, vlakbij het 
geografisch middelpunt van Nederland en 
op drie minuten lopen vanaf het NS-station, 
op een steenworp afstand van de historische 
binnenstad. Het stationsgebied wordt wel 
eens pretentieus Manhattan aan de Eem 
genoemd. In moderne en dominante kan-
toorgebouwen zijn bedrijven gevestigd als 
KPN, Friesland Campina, Twijnstra Gudde, 
Arcadis, Agis en AKZO Nobel. Pal tegenover 
het SP-kantoor staat het NH Hotel. Dus wie 
na een lange vergadering de laatste trein 
mist, hoeft niet te wanhopen.

De directe buren wonen in een hip buurtje 
aan de voet van de Berg, de op een heuvel 
gebouwde villawijk. Aan de achterzijde van 
het station ligt het Piet Mondriaanplein als 
onderdeel van de enkele jaren geleden in 
gang gezette en nog niet afgeronde stads-
vernieuwing, aansluitend op de kleurrijke 
volksbuurt Soesterkwartier. Geïnteresseerd 
in stedenbouwkundige spitsvondigheden? 
Maak er dan eens een wandelingetje.

Aan lunchadressen geen gebrek. Van mee-
neempizza’s tot hamburgers, van kebab tot 
broodjes gezond, voor elke smaak is er wel 
wat wils. Twee eetgelegenheden springen 
er uit en verdienen op voorhand de sym-
pathie van de rechtgeaarde SP’er. Of zoals 
Johan Lankreijer, bedrijfsleider van De 
Onthaasting, het zegt: ‘Wat wij hier doen, 
is een schoolvoorbeeld van maatschap-
pelijk ondernemen en past precies in de lijn 
van de SP.’ Het bedienend personeel van 
De Onthaasting bestaat uit mensen met 
een verstandelijke beperking, die de tent 
onder deskundige leiding runnen. Voor deze 
doelgroep is werken bij De Onthaasting een 
belangrijke stap op weg naar meer zelfstan-
digheid. Aan de wanden van het gezellige 
etablissement hangen expressieve schilde-
rijen van Piet Schopping, een kunstenaar 
met autisme.

Een ander project met een ideële insteek 
betreft First Class, een samenwerkingsver-
band tussen het bedrijfsleven en het on-
derwijs. Jongeren die dreigen voortijdig het 
onderwijs de rug toe te keren en Wajongers 
krijgen hier de kans om de basis te leggen 
voor een carrière in de horeca. Wie hiervoor 
wordt geselecteerd, krijgt hoe dan ook een 
baangarantie. 

Een vaste waarde aan de Snouckaertlaan 
is zalencentrum De Amershof, ooit voort-
gekomen uit de Stichting Volksbouw, die 
zich inzette voor de bouw van woningen 
voor de SDAP, het NVV, de Stem des Volks 
en het Nivon. De stuurgroep van de ver-
bouwing van het SP-pand heeft er een paar 
keer vergaderd. ‘Ja, wij hebben ze al over de 
vloer gehad,’ herinnert woordvoerder Hans 
Meijer zich. Meijer prijst De Amershof aan 
als kleinschalig en gezellig. De Amershof 
zat jarenlang tegen een leegstaand pand 
aan te kijken. ‘Met de SP komt er tenminste 
weer wat leven in de brouwerij en ik maak 
er geen geheim van dat ik de SP en haar 
aanhang met open armen zal ontvangen.’ 
Een voorkeursbehandeling krijgen ze niet: 
‘Wij maken geen onderscheid tussen onze 
klanten.’

Voor de route van het stationsgebouw naar 
de SP-burelen heb je geen GPS nodig. Steek 
het Stationsplein over en ga naar links, naar 

beneden. Halverwege passeer je een rijtje 
hoge woningen. Op een van de gevels prijkt 
een plaquette die de voorbijganger erop 
attendeert dat op deze plek in april 1943 de 
Raad van het Verzet werd opgericht door 
verzetshelden als Dick van der Meer en  
Gerrit Kleinveld, de man over wiens 
ontsnapping uit Kamp Amersfoort een 
speelfilm is gemaakt. Het blijkt nu een 
christelijk studentenhuis te zijn. Bewoner 
Dave Leeflang, deeltijdstudent, legt uit dat 
er een speciale kamer beschikbaar is voor de 
tijdelijke opvang van mensen die in de knel 
zitten. ‘Dat moet de SP toch aanspreken’, 
veronderstelt Dave terecht. Hij is blij met de 
komst van de SP. ‘Er zijn veel overeenkom-
sten tussen onze doelstellingen en die van 
de SP.’ Dave hoopt dat iemand als Emile Roe-
mer of Jan Marijnissen eens een bakje koffie 
komt drinken. Die uitnodiging staat.

Hoe ze bij Amersfoort Privé (om de hoek) 
denken over de SP mag buiten beschouwing 
worden gelaten, wat hier gebeurt (eroti-
sche ontspanning), speelt zich inderdaad 
uitsluitend in de privésfeer af. Naast deze 
massagesalon bevindt zich het kantoor van 
de Christelijke Maatschappelijke Vrouwen-
beweging. Ze hebben, dat laat zich raden, 
onderling geen contact.

tekst Robin Bruinsma en Diederik Olders

De Onthaasting.
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Van alle SP-Kamerleden wordt Emile 
Roemer door zijn partijgenoten het hoogst 
gewaarderd: hij krijgt een 8,6 als rapport-
cijfer. Jan de Wit (7,9) en Ewout Irrgang (7,8) 
mogen zich nummer twee en drie noemen. 
De bekendste Kamerleden zijn Roemer en 
Harry van Bommel; zij worden door 90, 
respectievelijk 80 procent van de geënquê-
teerden gekend. Veruit de meeste SP’ers 
zijn optimistisch: maar liefst 73 procent 
verwacht dat de SP bij de eerstvolgende Ka-
merverkiezingen zetels zal winnen, slechts 
2 procent verwacht verlies. Tweederde van 
de respondenten vindt dat de partij met 
andere partijen moet samenwerken in een 
kabinet. Linkse samenwerking geniet dan 
veruit de voorkeur: voor de voorstanders 
van samenwerking is de PvdA (79 procent) 
favoriet, GroenLinks (77 procent) volgt. Meer 
dan de helft van de SP-leden vindt de af-
braak van sociale rechten en voorzieningen 
het grootste probleem van de samenleving 
op dit moment. En bijna de helft noemt de 

oneerlijke verdeling van kennis, macht en 
inkomen in Nederland en in de wereld een 
groot probleem.
‘Dat laatste vind ik echt iets om trots op 
te zijn,’ zegt Arjan Vliegenthart, ‘want het 
toont aan dat SP’ers echte internationalis-
ten zijn.’ Tegelijkertijd laat de enquête zien 
dat sommige problemen die een aantal jaar 
geleden hoog op de agenda stonden nu 
minder urgent gevonden worden. Zo is het 
opvallend dat het internationaal terrorisme 
veel lager scoort als grootste dreiging dan 
tijdens de ledenenquête van 2005. Volgens 
Vliegenthart heeft de ledenenquête naast de 
genoemde cijfers veel opgeleverd. Zoals het 
gegeven dat meer dan 3.000 leden aanga-
ven dat ze zich actief willen inzetten voor 
de partij. ‘Dat is een groot potentieel dat 
perspectieven biedt. Er ligt een belangrijke 
taak voor de afdelingen om te onderzoeken 
welke perspectieven dat zijn. Hetzelfde geldt 
voor het feit dat we van de enquête-deelne-
mers weten in welke bedrijfstak ze werken 

en wat hun beroepsgroep is’, aldus Arjan 
Vliegenthart.

‘Een partij voor de mensen is een partij 
ván de mensen’
Hij vervolgt: ‘Aan ledenonderzoek heeft de 
partij altijd gedaan. Het is voor ons ook van 
groot belang. Een partij voor de mensen kan 
niets anders dan een partij ván de mensen 
zijn. Dat lukt alleen als we onze mensen, 
onze leden, kennen. Wie zijn zij? Anders 
gezegd: wie zijn wíj? Wat drijft ons? Welke 
opleiding hebben we genoten, hoe kijken we 
tegen de politieke uitdagingen aan? Wie zijn 
onze mogelijke politieke bondgenoten? Van 
welke maatschappelijke organisaties zijn 
wij lid? Als we dat allemaal weten worden 
we sterker, slimmer en krijgen we de kans 
om ons potentieel optimaal te benutten. In 
die zin gaan we dan ook met de uitkomsten 
van de enquête aan de slag om nog gerichter 
onze boodschap voor het voetlicht te bren-
gen en mensen gericht te benaderen om zich 
in te zetten voor de partij.’

Aan de enquête deden bijna 16.000 leden 
mee, ruim eenderde van het totaal aantal 
leden. Die respons is iets lager dan bij de 
vorige ledenenquête in 2005. Vliegenthart: 
‘Het blijft een uitdaging voor de partij om 
álle leden duidelijk te maken dat zij ertoe 
doen, dat hun mening en ondersteuning het 
verschil kan maken.’
Het actuele ledenaantal bedraagt 44.783 
(stand 23 maart 2012). Daarmee is de SP nog 
steeds – na de PvdA en het CDA – de derde 
partij van Nederland. Wel is het ledental la-
ger dan vorig jaar. Afgelopen jaar is namelijk 
een flink aantal zogenaamde ‘spookleden’ 
uitgeschreven: leden die al lange tijd geen 
contributie meer betaalden en niet reageer-
den nadat de partij hen benaderde.

Terug bij de rapportcijfers. De Tribune kreeg 
van de enquêtedeelnemers het cijfer 7,6 
– een ruime voldoende dus. De Tweede Ka-
merfractie scoorde met een 7,8 het hoogst. 
Opvallend detail: van alle items waar in de 
enquête om een rapportcijfer werd gevraagd 
(zoals de landelijke website, ROOD, de frac-
ties in Eerste en Tweede Kamer, Europarle-
ment, provincies) kreeg de Tribune met 92 
procent de hoogste respons van allemaal.

tekst Rob Janssen
foto SP Zuidplas

LEdEnEnquêtE

Slimmer worden, kanSen benutten

Afgelopen najaar hield de SP een ledenenquête. Uit de  
resultaten concludeert Arjan Vliegenthart, directeur van  
het Wetenschappelijk Bureau van de SP, dat de partij er goed 
voor staat. ‘We liggen op koers, de sfeer is goed en de leden 
waarderen de inzet van de partij.’ Maar er is meer.

Zo’n 3.000 leden hebben aangegeven dat ze zich actief willen inzetten voor de partij.
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Tijdens de MKB-dag in stadskasteel Oudaen, 
in de Utrechtse binnenstad, worden in een 
bomvolle zaal de specifieke problemen be-
sproken waar ondernemers tegenaan lopen. 
Zo gaat het over oplichters die het vooral op 
kleine ondernemers gemunt hebben en over 
banken die hen in de steek laten. Patricia 
Hoogstraaten van het Vakcentrum voor 
zelfstandige ondernemers in de detailhan-
del: ‘Deze bijeenkomst had makkelijk nog 
uren langer kunnen duren, want de onder-
nemers willen graag gehoord worden door 
de politiek en kennismaken met de SP. MKB-
bedrijven proberen goed voor hun personeel 
te zorgen en een bijdrage te leveren aan hun 
omgeving. Dat matcht met de SP.’ 

Dat ondernemers inderdaad graag zaken aan 
willen kaarten bij de SP bleek ’s ochtends 
al, tijdens een werkbezoek van Dennis de 

Jong aan een project van Van den Bigge-
laar Aannemingsbedrijf in Scheveningen. 
Projectleider Henk Kleinloog: ‘Omdat de 
gemeente Den Haag een redelijk MKB-
vriendelijke aanbestedende dienst heeft, 
hebben we in concurrentie met het groot-
bedrijf deze opdracht voor het versterken 
van de kustverdediging en het vernieuwen 
van de boulevard binnen kunnen halen. 
Veel andere overheden combineren zoveel 
projecten in één opdracht dat de eisen waar-
aan bouwbedrijven moeten voldoen te hoog 
worden voor midden- en kleinbedrijven.’ De 
Jong: ‘Overheden hoeven volgens de Europe-
se regels opdrachten helemaal niet samen te 
voegen. En als ze onder een bepaald bedrag 
blijven, mogen ze ook via een vereenvou-
digde aanbesteding gegund worden. Dat is  
iets waar onze gemeenteraadsleden op  
kunnen letten.’

’s Middags, tijdens de MKB-dag, uiten de 
ondernemers nog meer verzoeken. Zo 
houdt Hans Biesheuvel, voorzitter van 
MKB-Nederland, een betoog over onderne-
men in tijden van crisis. ‘Ik voel me op m’n 
gemak hier. Ondernemers zeggen ook waar 
het op staat, geen vage taal. Ondernemers 
hebben een overheid nodig die eerlijk is en 
afspraken nakomt. Premier Rutte beloofde 
op zijn derde dag dat de bezuinigingen niet 
zouden leiden tot hogere lokale lasten, maar 
ik heb een schier oneindige lijst van lokale 
lastenstijgingen die allemaal terechtkomen 
bij de kleine ondernemers. De SP zit in veel 
gemeentebesturen, dus doe daar wat aan. 
Dan  help je de ondernemers.’ Een adviseur 
van de Van den Biggelaar Groep, Theo van 
der Kuil, is ook naar de MKB-dag gekomen. 
Achteraf vertelt hij dat hij nooit links zal 
stemmen, maar de bijeenkomst toch zeer 
zinvol vond. ‘We hebben een gemeenschap-
pelijk belang en de SP is heel erg betrokken 
bij kleine en middelgrote ondernemingen.’

tekst Jola van Dijk
foto Niels Jongerius

 Voor een uitgebreider verslag,  
zie www.sp.nl/economie

‘Help de ondernemers’
Ondernemers en de SP worden soms weggezet als tegen- 
polen. Niets is minder waar, zo bleek wel op de MKB-dag op  
19 maart. Deze middag is door de SP en MKB-Nederland 
samen georganiseerd. Initiatiefnemers SP-Tweede Kamerlid 
Sharon Gesthuizen en SP-Europarlementariër Dennis de Jong 
zetten zich al jaren in voor het midden- en kleinbedrijf.

Dennis de Jong (midden) op werkbezoek in Scheveningen.

25tribune april 2012

TRIBUNE_04_2012_R.indd   25 30-03-12   14:07



26 tribune april 2012

LinKSVOOr ‘rOtterdam iS nOg Lang niet af’
Querien Velter (27) is geboren 
in Roermond en verhuisde 
voor haar studie architectuur 
naar Rotterdam. Ze voelde 
zich er meteen thuis en door 
haar activiteiten als actief 
lid en organisatiesecretaris 
van de lokale SP-afdeling 
voelt ze zich verbonden met 
Rotterdam. ‘Je komt ineens 
op zoveel meer plekken en 
praat met mensen waar je 
anders nooit mee gepraat zou 
hebben.’

tekst Jola van Dijk
foto Roy Kuis

 › Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Als organizer bij Abvakabo FNV werk ik met 
zorgmedewerkers in verpleegtehuizen. Ik 
ben continu bezig met wat je ook bij de SP 
doet: praten met mensen over wat er leeft 
en samen strijden om het beter te krijgen. 
Voor mensen die altijd voor andere mensen 
zorgen is het vaak moeilijk om voor zichzelf 
op te komen.’

 › Iets heel anders dan architectuur.
‘Tijdens het afstuderen, twee jaar geleden, 
ben ik in een opwelling lid geworden van 
de SP. Je bent dan zo druk bezig met een 
ontwerp waar niemand wat aan zal hebben, 
behalve jijzelf om je papiertje te halen. Ik 
wilde iets gaan doen waar anderen ook iets 
aan hebben. Bij de SP merkte ik hoe fijn het is 
om mensen te organiseren en actie te voeren. 
Toen het moeilijk bleek om een baan in de 
architectuur te vinden kwam de vakbonds-
vacature langs en heb ik de gok gewaagd.’

Waarom koos je voor de SP?
‘Van jongs af aan kan ik al boos worden om 
al het onrecht. De SP is de enige politieke 
partij die daar echt iets aan probeert te 
veranderen. Het is absurd dat in een land als 
Nederland mensen keihard werken voor een 
minimumloon en daar nauwelijks van rond 
kunnen komen.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Ik heb een half jaar in Melbourne gestu-
deerd en daar hebben ze alles waar ik van 
hou. Kroegjes met muziek, en veel kunst 
en cultuur. Daar zou ik wel naartoe willen 
verhuizen, maar ik voel me te veel verbon-
den met Rotterdam. Omdat het een redelijk 
imperfecte stad is, heb je het gevoel dat je 
ook echt wat kan betekenen. Het voelt alsof 
ik nog niet klaar ben hier.’
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‘rotterdam is nog lang niet af’

‘nu is het menens’

Presidentsverkiezingen in Rusland, begin 
maart. De Russische maatschappij veran-
dert: burgers gaan de straat op en nemen het 
heft in eigen handen. Als er ooit teruggeke-
ken wordt op deze periode in de Russische 
geschiedenis, dan verdienen de mensen die 
de actie ‘Word burger-verkiezingswaarne-
mer’ ontwikkelden een ereplaats. Mensen 
die geraakt zijn door misstanden in hun 
samenleving en daarvoor gezamenlijk in ac-
tie komen. Elena Zacharova, gepensioneerd 
orkestmeester bij een balletgezelschap, 
weet nog goed wanneer zij besloot actief te 
worden. Dat was in de herfst van 2011 toen 
Poetin en Medvedev samen op televisie 
verschenen en vertelden dat ‘zij hadden 
besloten’ dat Poetin presidentskandidaat 
werd. Met de duidelijke boodschap dat hij 
het beste was voor de toekomst van Rusland. 
‘Ik was verontwaardigd. Hoezo “wij hebben 
besloten”?! En ik dan als kiezer?’

Konstantin Milchin staat in de rij om zich in 
te schrijven. Het bureau van Burger-Waar-
nemer heeft onderdak gevonden bij het 
campagnebureau van presidentskandidaat 
Prochorov in de Tverskojstraat vlak achter 
het Rode Plein. Een lange, warme pijpenla 
zonder ramen, waar vrijwilligers van negen 
tot negen burgers inschrijven. En waar, ach-
ter een dun projectiescherm, twee keer per 
dag aspirant-waarnemers aanschuiven bij 
een openbare instructie. Een geroezemoes 

van jewelste, in een sfeer van enthousiasme 
en voorzichtig optimisme. Konstantin, een 
jonge literatuurcriticus die een paar jaar 
in Duitsland heeft gewoond, vertelt dat hij 
voor het eerst waarnemer wordt: ‘Bij de 
parlementsverkiezingen in december 2011 
was het burgerwaarnemerschap nog een uit 
de hand gelopen grap. Nu is het menens en 
veel beter aangepakt. Ik doe dit omdat ik in 
een normaal land wil wonen, met normale 
verkiezingen en normale politici.’

Meerdere organisaties, zoals Burger-Waar-
nemer, Liga van Kiezers en Stem, hebben 
samengewerkt met oppositiepartijen om de 

Elena Zacharova van de organisatie  
Burger-Waarnemer.

Burgerwaarnemers Bij russische verkiezingen

beweging groter en professioneler te maken. 
En dat is gelukt. Waren er bij de parlements-
verkiezingen nog enkele tienduizenden bur-
gerwaarnemers, bij de presidentsverkiezin-
gen waren er naar schatting een half miljoen 
actief bij de ruim 90.000 stembureaus. Met 
de kanttekening dat een niet gering percen-
tage van hen gestuurd werd door de partij 
van Poetin, Verenigd Rusland. De beweging 
lijkt een blijvertje, omdat ze mensen aan-
trekt uit alle lagen van de bevolking. Jong, 
oud, laag- of hoogopgeleid, op het Westen 
georiënteerd of meer traditioneel Russisch. 
Tot de laatsten behoort Tatjana Danilova, 
een vrouw van middelbare leeftijd. Waarom 
doet zij mee? ‘Ik hou van mijn land. Het 
maakt mij niet uit wie wint, als het maar eer-
lijke verkiezingen zijn. Zodat de demonstra-
ties niet meer nodig zijn en de rust terug-
keert. In december deed mijn zoon mee als 
waarnemer. En nu ga ik het ook doen, samen 
met mijn dochter.’

Op de verkiezingsdag hebben Milchin en 
Danilova in de Moskouse stembureaus waar 
zij geplaatst waren geen flagrante overtre-
dingen gezien. Al waren die er wel in de 
rest van Moskou: touringcars met gekochte 
stemmers die meerdere malen stemden en 
aanvullende kieslijsten die dezelfde dag 
werden toegevoegd aan het protocol. Wel 
vertelden de waarnemers dat het wat rom-
melig was en dat leden van het stembureau 
onzeker waren over de procedures. Dat 
is niet vreemd in een land waar in zekere 
zin nooit echt eerlijke verkiezingen zijn 
geweest. Maar de Russen leren nu zelf erop 
toezien dat toekomstige verkiezingen dat 
wel worden.
Kort na de presidentsverkiezingen stromen 
de aanvragen van mensen die verkiezings-
waarnemer willen worden bij lokale en 
regionale verkiezingen alweer binnen.

tekst en foto’s Maïta van der Mark, 
SP-wethouder in Diemen

Tiny Kox’ dagboek van de presidents-
verkiezingen in Rusland: sp.nl/9z53y

Maïta van der Mark in 
Moskou met SP-senator 
Tiny Kox, die de waar-
nemingsmissie van de 
Raad van Europa leidt. 
Kox: ‘De verkiezingen 
zijn voorbij, de strijd om 
eerlijke verkiezingen is 
pas begonnen.’

De geest is uit de fles: Russische burgers besloten bij de laatste twee verkiezingen zelf toe te 
gaan zien op een eerlijk verloop. De organisatie Burger-Waarnemer staat symbool voor het 
nieuwe Rusland, waarin burgers het heft in handen nemen. Maïta van der Mark, SP-wethouder 
in Diemen, liep tijdens de presidentsverkiezingen met de burgerwaarnemers mee.
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 ›  Wat is het voor boek?
‘Het is een roman met een sterk autobiogra-
fisch karakter. De auteur, Sylvia Pessireron, 
is van Molukse afkomst. Ik ken haar al jaren, 
omdat ik me met Indonesië en de Molukken 

‘De Molukse geMeenschap
is Door neDerlanD belazerD’

Bewoonster van woonoord Lunetten, het voormalige concentratiekamp Vught waarin vanaf 1951 gezinnen van Molukse KNIL-militairen  
werden gehuisvest.

bezighoudt. Ze heeft ook het boek Moluk-
kers in Nederland geschreven, een aanrader 
voor iedereen die iets over de Molukkers wil 
weten.’ 

 ›  Waar gaat het over?
‘Over de relatie tussen vader en dochter 
en over het verraad van Nederland aan 
de Molukkers die bij de KNIL (Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger  –red.) zaten.’
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HARRY LEEST

WIE Harry van Bommel, SP-Tweede Kamerlid, 
woordvoerder Buitenlandse Zaken

LEEST De verzwegen soldaat, Sylvia 
Pessireron, uitg. House of Books (2012)

ISBN 978-90-74736-41-1

 ›  Wat hee�  je het meest geraakt?
‘Als Marcus, de hoofdpersoon, en zijn 
zwager Karel worden gearresteerd door de 
beze� ende Japanners, wordt er een Neder-
landse vlag gevonden in het huis. “Verra-
der”, roept de Japanse offi  cier. “Nee, dat ben 
ik niet”, zegt Karel. Hij moet vervolgens van 
de offi  cier over de Nederlandse vlag lopen. 
In plaats daarvan begint hij enigszins vals 
het Wilhelmus te zingen. Dat loopt niet goed 
af. Die passage lees je met verdriet en woede: 
alsof er een familielid van je wordt vermoord 
voor je eigen ogen.’

 ›  Waarom kwamen er eigenlijk Molukse 
militairen van de KNIL naar Nederland?
‘Ze kwamen op dienstbevel naar Nederland, 
aanvankelijk ter bescherming van hun eigen 
veiligheid. Toen ze hier waren, moesten 
ze hun uniform ui� rekken en werden ze 

allemaal ontslagen. Dat leidde tot totale 
deceptie omdat ze meenden gewoon lid te 
zijn van de Nederlandse krijgsmacht.’

 ›  Waarom weten we in Nederland zo wei-
nig van deze geschiedenis?
‘Nederland hee�  altijd moeite gehad met 
het eigen koloniale verleden. Dit is onder-
deel van dat verleden en we verdrukken 
het liever. De treinkaping hee�  ons pijnlijk 
herinnerd aan de aanwezigheid van Moluk-
kers die dachten hier tijdelijk te zijn. Het 
beeld van de treinkaping overheerst het 
vraagstuk. Zelfs nu nog is de RMS (Republik 
Maluku Selatan; Republiek der Zuid-Moluk-
ken –red.) een besmet begrip. Dat is volledig 
ten onrechte. Bij de ona� ankelijkheid zijn 
de Molukkers belo� en gedaan die niet zijn 
nagekomen. Niet door Indonesië, maar ook 
niet door Nederland. Dat blij�  een heikel 
punt.’

 ›  De burgemeester van Leerdam roept 
Nederland op om excuses aan te bieden. 
Waarom?
‘Wie zich in de geschiedenis verdiept, zoals 
burgemeester Molkenboer hee�  gedaan, kan 
niet anders dan vaststellen dat de Moluk-
kers die werden verscheept naar Nederland 
zijn belazerd. Niet alleen bij hun komst naar 
hier, maar decennialang, in kampen als 
Vught, in woonwijken en zelfs daarna nog. 
Nederland hee�  nooit de intentie gehad de 
Molukse aspiraties te steunen. Dat is een 
politieke keuze, maar kom daar dan eerlijk 
voor uit.’

 ›  Wat had Nederland kunnen doen?
‘Nederland had meer moeten doen om de 
oorspronkelijke belo� en recht te doen. 
Dat geldt voor toen. De afgelopen vij� ien 
jaar had Nederland meer moeten doen 
om respect voor de mensenrechten af te 
dwingen op de Molukken – en ook Papoea. 
Dat is niet gebeurd. Op het hijsen van de 
Molukse vlag staat jarenlange gevangenis-
straf. De mensenrechten op de Molukken 
worden met voeten getreden. De rol van 
het Indonesische leger is zonder meer 
verwerpelijk, niet alleen in militaire zin 
maar ook economisch. Het leger treedt 
feitelijk op als economische macht. Op de 
Molukken heerst schrijnende armoede. 
Ondertussen probeert de Indonesische 
regering in Nederland overtollige tanks te 
kopen en zijn er in de Tweede Kamer zelfs 
partijen als het CDA die met droge ogen 
beweren dat dit goed is voor de dialoog 
over de mensenrechten. Veel gekker moet 
het niet worden.’

 ›  Maar zou Nederland geen excuses van de 
Molukse gemeenschap moeten eisen, van-
wege de gijzelingen in de jaren zeventig?
‘Het gijzelen van burgers moet ondubbelzin-
nig worden veroordeeld. In het boek van Syl-
via Pessireron komt dit vraagstuk uitgebreid 
aan de orde. Kinderen van KNIL-militairen 
hebben de politieke last van hun ouders 
overgenomen en handelden met verkeerde 
middelen. Het boek gee�  op dit punt veel 
inzicht. Overigens is de wijze waarop de 
trein bij De Punt werd bevrijd ook zeer 
discutabel. Voor zover ik het kan beoordelen 
zijn daar onnodig mensenlevens verspild. 
Dat zou nog eens nader onderzocht moeten 
worden, want het fi jne daarvan zijn we 
nooit te weten gekomen. Ik hoor dat ook van 
mensen die als gegijzelde in de trein hebben 
gezeten.’

 ›  Waar komt jouw betrokkenheid bij de 
Molukse gemeenschap vandaan?
‘In mijn studie Politieke Wetenschappen heb 
ik veel aandacht besteed aan migratie naar 
Nederland. De komst van Molukkers vormde 
daarin een uniek hoofdstuk, volstrekt 
onvergelijkbaar met de komst van andere 
etnische groepen. Ik voel verwantschap met 
de Molukkers vanwege hun strijdbaarheid 
tegen de Indonesische onderdrukking. Dat 
heb ik overigens ook met de Koerden, de 
Palestijnen, de Tibetanen, de Oeigoeren, de 
Papoea’s en ga zo maar door. “It comes with 
the territory”, zeggen mijn Amerikaanse 
vrienden.’

 › Waarom raad je ons dit boek aan?
‘Het raakt een donkere maar onbekende 
bladzijde van de Nederlandse koloniale 
geschiedenis waar we niet trots op kunnen 
zijn. Het is vlot geschreven, soms spannend, 
soms romantisch. Deze familiegeschiede-
nis, vermengd met onze gedeelde historie, 
verdient het om te worden verfi lmd.’

tekst Daniël de Jongh
foto Rob Bogaerts / Spaarnestad Photo   
 

 www.harryvanbommel.nl
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De winnaar van het cryptogram van maart is Leo Moen uit 
Kortenhoef. Stuur uw oplossing vóór 24 april naar de 
puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 
3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een 
gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CrYPtOGrAM

HiStOriSCHe KruiSWOOrDteSt

OPLOSSinGen MAArt

Horizontaal 
3   Bijzondere onderscheiding voor het plantje Veronica. (7) 
5   Vloeistof kruipt, smeert en masseert. (4) 
7   Is proper aangetrouwd. (10 en 6,4) 
8   Weggebruikers krijgen hiervoor een bon, autostickers niet. (12) 
11  Gek onderdeel van een roeiboot. (3) 
12  De wijze waarop de priester die eredienst  

voorgaat is bedrieglijk! (3,7 en 10) 
14  Schaakstuk een klap verkopen. (5) 
15  Die kostuums nemen je vriend te grazen. (10 en 4,6) 
17  Skiwedstrijd voor giganten. (12) 
19  Voormalig muziekinstrument reinigt nu vuile kleding. (3,7 en 10)
20  Als ze gaar zijn, kun je ze rooien. (5) 

Verticaal 
1   Maalt geen graan? Wel specie! (10) 
2   Zakenpartner van een koude lekkernij? (2, 2 en 4) 
3   Die afkorting gaat maar door. (3, afk.) 
4  Tourdeelnemer kan ook teruglopen. (6) 
5   Wordt niet-sinister geschreven met een r, een a,  

een m en een p. (14) 
6   Complex ingepakt. (11) 
8   Kledingstuk is nuttig bij afzwemmen voor diploma-A. (6) 
9   In België voorspellen zij het weer zonder Nederland. (3, afk.) 
10  Doe eens gek met een sjabloon. (5,3 en 8) 
13  Zet die centimeter maar op mijn rekening. (2, afk.) 
16  Stof verminderen. (7) 
17  Linksom of rechtsom, het blijft vreemd. (4) 
18  Met die kaart zojuist verzekerd van verpleging. (7 en 4,3) 

 CRYPTOGRAM 

Diagram

1 2

3 4

5 6 

7 

8  9  

10

11  12  

13

14 15  16  

17  18  

19  

20

Henry en Lucas, © FLW 2012 

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST 

Diagram

1 2 3 4 5

6 7 

8 9 10

11 12 

13 

Henry en Lucas, © FLW 2012 

Horizontaal 
1  Massale (historische) bekering tot het christendom. (10) 
6  Alja..., Russisch schrijfster van dagboekverhalen over 

ervaringen vóór en na de Russische Revolutie. (10) 

CrYPtOGrAM
Horizontaal 
4) Weekdieren 7) Ribstuk 8) Nauw 9) Ronde 12) Voeding 13) Uwe  
15) Derde 16) Kroonkurk 18) Straten 19) Aardig 20) Genade 21) Besturen. 
Verticaal 
1) Kleinkind 2) Getild 3) Werkgever 5) Dataverkeer 6) Burgervader  
10) Napraten 11) Euroland 14) Belegen 17) Kaars.

8  Afbeelding ontstaan door inkt of verf door een zeef te duwen waarin 
een ontwerp is aangebracht. (10) 

11  Naam aanhangers graaf van Vlaanderen verwijst naar de  
‘Vlaamse Leeuw’. (10) 

13  VOC-ontdekkingsreiziger onderzocht ‘Nieuw-Holland’ 
(en er werd een zee naar hem genoemd). (4+6)

Verticaal 
1  Groeningestad, zo geheten vanwege het gevecht op  

de Groeningekouter (in 1302). (7) 
2  Onderbreking zitting volksvertegenwoordiging, zonder formele sluiting. 

(5) 
3  Supercomputer uit 2007 kreeg de Sanskrit-naam  

‘Nummer Een’. (3) 
4  Filmgevoeligheid, ruimtetelescoop en managementstandaard. (3, afk.) 
5  Zoon van koning Minos verdronk in honing, en kwam tot leven door 

kruid. (7) 
7  Duits-nationalistische politieke partij, opgericht in 1964. (3, afk.) 
9  Naam biologisch molecuul dat oorspronkelijk ‘van de eerste orde’ 

heette. (5) 
10  ...Novarum. Encycliek van Paus Leo XIII. (5) 
12  Koosnaam van Abraham Lincoln. (3)

Henry en Lucas, ©
 FLW

 2012
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ROOD ZOMERSCHOOL OVER DEMOCRATIE

BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID? SLUIT JE NU GRATIS AAN EN 
STEUN DE MEEST ACTIEVE POLITIEKE JONGERENORGANISATIE VAN NEDERLAND!

Wat is democratie? Gaat kapitalisme echt 
hand in hand met democratie, zoals vaak 
wordt beweerd? Kunnen bommen 
werkelijk democratie brengen? Is één keer 
per vier jaar stemmen eigenlijk wel genoeg 
democratie? Hoeveel macht hebben 
werknemers binnen hun bedrijven? En 

Iedereen heeft een goede reden om lid te 
zijn van de SP. Eerder dit jaar hebben we 
een groot aantal nieuwe leden aangeschre-
ven met een belangrijk verzoek: vertel ons 
wat jóúw reden is. Dat leverde een reeks 
mooie video’s op, waarin onze nieuwe 
aanwinsten vertellen wat voor hun de 
doorslag gaf om zich bij de SP aan te 
sluiten. Ook als je al even SP-lid bént, 
willen we graag van je horen. Vertel ons op 
video waarom jij je verbonden voelt met 
onze partij en lid bent geworden. Of dat nu 
één of al vele jaren geleden is. Kijk vanaf 
10 mei op www.sp.nl, lees de instructies 
en upload je eigen videoverhaal. Daarmee 
kunnen wij laten zien wie onze leden zijn en 
wat zij belangrijk vinden. Zo maken we 
anderen enthousiast en kunnen we nog 
groter worden! Op naar de 50.000 leden.

Geüploade filmpjes worden eigendom van de SP 
en kunnen mogelijk (geheel of gedeeltelijk) gebruikt 
worden voor publicaties van de partij.

LAAT JE ZIEN!

studenten binnen hun school of universi-
teit? Op deze en andere vragen krijg je 
antwoord op de ROOD Zomerschool 2012: 
Power to the people! Van 14 tot en met 19 
juli verdiept ROOD zich in democratie. 
Inspirerende sprekers en scholingen, 
leerzame debatten en veel gezelligheid; de 

Zomerschool belooft veel goeds. Meld je 
daarom nu aan door 75 euro over te maken 
op 3158651 t.n.v. ROOD. Vermeld hierbij je 
naam, lidnummer en ‘zomerschool’.

www.rood.sp.nl/
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COLUMN
Klaar om te kiezen!

Moeten we wel verkiezingen houden in 
crisistijd? Die vraag is me vaak gesteld de 
afgelopen weken. Zo’n vraag verdient een 
eerlijk antwoord: ja, als het meest rechtse 
kabinet ooit gevallen is dan moeten we 
snel werken aan een sociaal alternatief.

We staan voor grote problemen. De  
haperende economie, het gebrek aan  
vertrouwen van mensen in de politiek  
en de  harde klappen die Rutte wilde uit-
delen aan de midden- en lage inkomens. 
Nu meer dan ooit is de SP nodig om ons 
land op te bouwen.

Onze partij is hét sociale alternatief voor 
Nederland geworden. Ik reken op de in-
zet van alle leden om van deze verkiezin-
gen een groot succes te maken. Er is veel 
werk te verzetten. We gaan de straten op, 
de deuren langs. Als geen andere partij 
zijn wij diepgeworteld in de samenleving 
en verbonden met de mensen. Meer nog 
dan anders moeten we die banden aan-
halen en de mensen overtuigen dat de SP 
de beste garantie is voor een centrum-
links kabinet.

Dankzij onze leden is de SP de meest  
actieve partij van Nederland. Wilt u ook 
helpen? Neem dan contact op met uw 
 lokale afdeling en kijk wat ú kunt doen. 
Verkiezingstijd is ook de beste tijd om 
onze basis te verbreden. Een tijd om  
nieuwe leden in te schrijven, de afdeling 
te versterken en de partij nog groter te 
maken.

De mensen willen het, wij kunnen het.  
De SP is klaar om te regeren. Samen  
kunnen wij zorgen dat de SP in het  
bestuur komt. Doet u mee?

Emile Roemer, fractievoorzitter SP



ACTUEEL

‘IN SEPTEMBER GAAT HET OM HET 
VERTROUWEN IN DE SAMENLEVING’
De val van het kabinet-Rutte biedt een uitgelezen kans  
om vanaf september te gaan werken aan het herstel van  
vertrouwen onder de mensen, zegt Emile Roemer. Volgens 
hem schreeuwt Nederland om andere keuzes. De SP is klaar 
om die keuzes te maken.

KABINET VALT, NIEUWE VERKIEZINGEN

En plotseling was voor iedereen de maat vol. 
Eerst in Limburg, waar het CDA op vrijdag 
20 april de stekker uit de provinciale coalitie 
trok. Een dag later in Den Haag, waar Geert 
Wilders op zijn beurt het al zeven weken 
durende Catshuisberaad opblies. En de 
maandag daarop feitelijk in heel Nederland, 
toen premier Rutte zijn ontslag aanbood en 
nieuwe verkiezingen onvermijdelijk maakte. 

‘Wilders stort land in crisis’, kopte De 
Telegraaf op de maandag na dat turbu-
lente weekend. Maar Emile Roemer ziet 
dat anders: ‘Om te beginnen zijn Rutte, 
Verhagen en Wilders en hun partijen er 
samen niet uitgekomen, dus ik wijs geen 
hoofdschuldige aan. Maar nog veel belang-
rijker: we záten al in een crisis. Die is het 
gevolg van vijfentwintig jaar neoliberaal 

beleid.’ In het Kamerdebat met Mark Rutte 
op 24 april betoogde Roemer: ‘De afgelopen 
vijfentwintig jaar heeft de politiek financiële 
instellingen en grote bedrijven alle ruimte 
gelaten, publieke diensten volop uitverkocht 
en bezuinigd op de sociale zekerheid en de 
sociale samenhang. Vijfentwintig jaar lang 
heeft de politiek de verantwoordelijkheid 
voor de samenleving van zich afgeschoven. 
Dat heeft geleid tot crisis, tweedeling en 
wantrouwen.’ 

Volgens de SP-voorman staat Nederland nu 
‘voor een kruispunt’. En iedereen weet: op 
een kruispunt kun je rechtsaf, rechtdoor of 
linksaf. ‘Dit kabinet heeft forse bezuinigin-
gen doorgevoerd in de publieke sector en de 

Het lachen is Rutte en Verhagen wel vergaan; Verhagen maakte zelfs bekend niet meer beschikbaar te zijn voor de Tweede Kamer.
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sociale zekerheid. Vandaar dat ik opteerde 
voor snelle verkiezingen eind juni. Ik vond 
en vind namelijk dat we het ons niet kunnen 
permitteren om veel tijd te verliezen; het 
is de hoogste tijd voor andere keuzes en 
niet voor nog wat meer van hetzelfde door 
een demissionair kabinet.’ Zoals bekend 
koos een Kamermeerderheid echter voor 
september als verkiezingsmaand. Dat bete-
kent volgens Roemer dat Nederland langer 
moet wachten op ‘een volwaardige regering 
die een sociale uitweg uit de crisis weet te 
vinden’. Een regering waarvan de SP deel uit 
moet gaan maken, vindt hij: ‘Wij zijn bereid 
om stevige maatregelen te nemen en onze 
verantwoordelijkheid te nemen om ons land 
uit de crisis te helpen. Maar niet door op dit 
kruispunt rechtdoor te gaan, want dat is een 
doodlopende weg gebleken.’  

Verantwoordelijkheid nemen lijkt bij menig 
andere partij echter gelijk te staan aan 
keihard en vooral snel bezuinigen om als 
natie te kunnen voldoen aan het Europese 

stabiliteitspact: het begrotingstekort mag 
maximaal drie procent van het bruto bin-
nenlands product bedragen. Maar het zijn 
de liberalen en christendemocraten zelf 
die dat maximum tot heilige norm hebben 
verklaard. Dat begon tien jaar geleden, 
toen minister van Financiën Gerrit Zalm 
(VVD) het destijds kwakkelende Duitsland 
de les meende te kunnen lezen. CDA-
minister van Financiën Jan Kees de Jager 
liet zich recentelijker evenmin onbetuigd 
richting Griekenland. Anno 2012 is het 
ironisch genoeg Nederland zelf dat boven 
de grens van drie procent valt. Emile Roe-
mer raakt niet in paniek van die Europese 
eis. ‘Om onder die drie procent te duiken 
is het jaar 2013 gewoon onhaalbaar en on-
verstandig. Dan zou je nu zó enorm in de 
economie moeten hakken dat koopkracht, 
werkgelegenheid en vertrouwen onder de 
mensen alleen maar nog verder wegzak-
ken. Verantwoorder is het om ons op het 
jaar 2015 te richten en de komende twee 
jaar te gebruiken om de economie juist 
een impuls te geven en de werkgelegen-
heid die we hebben op peil te houden. Dat 
is goed, met name voor het midden- en 
kleinbedrijf als motor van de economie.’          

Dat er pas in september verkiezingen zijn, 
betekent dat de SP ruim de tijd krijgt om  
campagne te voeren. Roemer: ‘Wij staan 
klaar om Nederland te laten zien dat de 
SP aan de beurt is om te gaan meeregeren. 
Om te laten zien dat wij de crisis anders 
willen oplossen dan alleen maar de bijl 
zetten in de toegankelijkheid van zorg, 
onderwijs, recht en sociale zekerheid van 
mensen. Dat wij ook een bijdrage willen 
vragen aan de multinationals en de hoge 
inkomens. En bovenal dat wij het ver-
trouwen in de publieke sector weer terug 
willen brengen, onder meer op het gebied 
van zorg, onderwijs en wonen. En het ver-
trouwen in de politiek als belangenbehar-
tiger van gewone mensen. Kortom: de SP 
is er helemaal klaar voor en ik ben ervan 
overtuigd dat Nederland ook klaar is voor 
de SP. De laatste weken hebben zich heel 
veel nieuwe leden bij de partij aangemeld. 
Aan ons allen de taak om nog veel meer 
mensen ervan te overtuigen hoe nood-
zakelijk en urgent het is om deze kans 
samen te grijpen. Het is nodig. Juist nu.’      

tekst Rob Janssen
foto Arie Kievit / Hollandse Hoogte  

COLUMN

Onze Jan de Wit heeft een megaprestatie 
geleverd. Als voorzitter van de 
parlementaire enquêtecommissie, die 
onderzoek deed naar de bankencrisis 
en het optreden van de regering in die 
periode, heeft hij de commissie bij elkaar 
weten te houden, ervoor gezorgd dat er 
niets voortijdig naar buiten is gekomen 
en gedaan gekregen dat de noodzakelijke 
conclusies ook daadwerkelijk op papier 
gekomen zijn.
Zeker, onderweg is één lid opgestapt, Dion 
Graus van de PVV, maar dat kon moeilijk 
als een verlies voor de commissie worden 
opgevat. Alle politieke stromingen in de 
Tweede Kamer waren vertegenwoordigd 
in de commissie. Dan is het als voorzitter 
op eieren lopen. Als je er dan in slaagt om 
– in eenheid – vergaande conclusies te 
formuleren, is dat enorm knap.
Het krachtigste wapen van de volks-
vertegenwoordiging is de parlementaire 
enquête, omdat getuigen onder ede 
kunnen worden gehoord. Eigenlijk zou dit 
middel vaker ingezet moeten worden, niet 
alleen om achteraf zaken uit te zoeken, 
maar ook om grote actuele problemen in 
het land te onderzoeken. Ik denk aan de 
groeiende armoede, de marktwerking in 
de zorg, de problemen bij de spoorwegen 
en de kwaliteit van het onderwijs.
De ervaring leert dat bij het reguliere werk 
Kamerleden zich zelden door anderen 
laten overtuigen. Dat heeft alles te maken 
met de fracties die over de schouders van 
de woordvoerders meekijken. Meestal 
kan voor een debat al vastgesteld worden 
hoe de uitkomst van de stemming zal 
zijn. Zo niet bij de parlementaire enquête: 
de leden worden vrijgesteld om zich 
langdurig op een zaak te concentreren 
en de commissie werkt in het geheim. 
Bijgevolg neemt de loyaliteit ten opzichte 
van de eigen fractie af en de toewijding 
aan het enquêtecommissiewerk toe. 
De parlementaire enquête kan helpen 
slepende kwesties op te lossen en 
politieke impasses te 
doorbreken.

Jan Marijnissen

De parlementaire 
enquête
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‘VAN DE TOEKOMST HEB JE 
WEINIG BENUL ALS JE NIET 
OOK ENIG IDEE HEBT VAN DE 
GESCHIEDENIS’

JAN MARIJNISSEN IN GESPREK MET HISTORICUS MAARTEN VAN ROSSEM OVER GESCHIEDENIS, AMERIKA EN 
HET NEOLIBERALISME

Op verzoek van Maarten ontmoeten we 
elkaar in de voormalige herensociëteit uit de 
vroege negentiende eeuw, het prachtige Pol-
man’s Huis aan de Keistraat in het centrum 
van Utrecht. De verwelkoming is allerhar-
telijkst. We zijn de enigen in de grote, tien 
meter hoge ruimte die vroeger dienst deed 
als balzaal. Vol bewondering kijkt Maarten 
naar mijn iPod met opzetstukje voor het 
maken van de opname. ‘Het ziet er prachtig 
en elegant uit.’

 › Was het liefde op het eerste gezicht tus-
sen de jonge Maarten en geschiedenis?
‘Het begon in de eerste klas van de middel-
bare school met de goede geschiedenisleraar 
mijnheer De Jong, een zwierige man in een 
grijs driedelig pak. We begonnen met het 
oude Sumerië. Er stonden prachtige plaatjes 
in het boek van de spullen die ze daar bij Ur 
uit de grond hadden gehaald. Ik vond het ge-
weldig, net als alles wat daarna kwam, zoals 
Egypte. Daar zijn de grondslagen gelegd. In 
de derde klas kregen we juffrouw Admiraal, 
die, als er een prijs zou bestaan voor de 
slechtste leraar ooit, zeker in aanmerking 
zou komen.’

 › Wat maakte haar zo slecht?
‘Ze was totaal niet geïnteresseerd in de stof. 
Wij sloegen de Eerste Wereldoorlog over 
omdat ons land neutraal was geweest.’

 › Wat is historisch besef?
‘Dat is het besef dat je je bewust moet zijn 
van wat vooraf is gegaan. En dat je dus be-
seft dat wat jij bent, wat jij denkt, wat jij doet 
en wat jij zegt, maar ook de wereld waarin je 
rondloopt vóór het heden is bepaald.’

 › Wat is het belang van historische kennis?
‘Het belang is dat je met die kennis op z’n 
minst een aanzet hebt voor een verklaring 
van de gebeurtenissen die zich voltrekken. 
Neem de parlementaire democratie: wil je 
weten waarom ze werkt zoals ze nu werkt, 
dan kun je in haar wordingsgeschiedenis 
de aanzet voor het antwoord op die vraag 
vinden. Maar er is ook nog de nostalgische, 
esthetische functie van kennis over de his-
torie. In de jaren zestig is menige binnenstad 
vernield door massale sloop. Daarmee is ook 
de verwijzing naar het verleden verdwenen, 
en dat is treurig.’

 › Maar nu zijn er mensen – en niet de 
minsten – die zeggen: ‘Geschiedenis? We 
moeten het hebben over de toekomst!’
‘Van die toekomst heb je eigenlijk weinig 
benul als je niet ook enig idee hebt van de 
geschiedenis. Heel praktisch. Neem de be-
sluiten over grote infrastructurele werken. 
Stel het plan wordt begroot op 6 miljard. 
Wel, op basis van kennis van de geschiede-
nis kun je dan denken: het zal wel 12 miljard 
worden, en de bouw zal ook wel twee keer 
zo lang duren als gepland. Ook als het gaat 
om je ideeën over wat er zich in de toekomst 
zal gaan afspelen; ook dan heb je iets aan 
kennis van het verleden. Zo weten we uit het 
verleden dat dingen zich meestal niet snel 
laten veranderen. Stel er komt een nieuwe 
regering die zegt: ‘We gaan onmiddellijk een 
eind maken aan het drugsgebruik in Neder-
land.’ Iedereen begrijpt dat dat flauwekul is. 
Ook bij menige verkiezingsbelofte bekruipt 
me dat gevoel, want de marges zijn buiten-
gewoon smal. Simpelweg omdat we in een 
uiterst complexe samenleving leven, en bo-

vendien ook nog een klein landje zijn in een 
veel grotere, ook al complex functionerende 
wereld. Veranderingsprocessen gaan heel 
erg langzaam. Ik werd zojuist gebeld door 
iemand van de KRO met de vraag waarom 
er zo weinig vrouwen in praatprogramma’s 
zitten. Nou, dertig jaar geleden zaten er nog 
veel minder. Over dertig jaar zul je zien dat 
het percentage opnieuw veranderd is. De 
emancipatie van de vrouw, die voor velen te 
langzaam gaat, schrijdt voort.’

 › Maar hoe komt het dan toch dat zoveel 
mensen a-historisch denken?
‘Neem China. Deng Xiaoping heeft in 1978-
79 besloten het proces van opening van het 
land naar de wereld op gang te brengen. Hij 
heeft dat overigens heel knap gestructu-
reerd gedaan: eerst de landbouw en daarna 
de rest. Als je ziet wat daar gedurende een 
half mensenleven is gepresteerd: het is een 
wonder op aarde. Maar we weten ook dat de 
bevolking bestaat uit zo’n 1,3 miljard men-
sen en dat er nu zo’n 400 miljoen zijn die op 
het welvaartsniveau van Portugal getild zijn. 
Op zichzelf is dat een godswonder. Maar 
vergeet niet: wij hebben zo’n ontwikkeling 
ook doorgemaakt.’

 › Maar nogmaals: waarom kijken veel 
mensen slechts naar het hier en nu, en 
verliezen ze de ontwikkeling uit het oog?
‘Vooral jongeren doen dat vaak, oudere 
mensen hebben daar minder last van. Want 
naarmate mensen hun eigen verleden 
creëren, krijgen ze ook een beter besef van 
het grotere verleden waarvan wij allen een 
onderdeel zijn. Dat neemt niet weg dat je wel 
een algemene desinteresse ziet als het gaat 

Zijn tv-optredens zijn vermaard. Zijn uitgesproken opvattingen, altijd onderkoeld gebracht, hebben tot een 
schisma geleid onder de bevolking. Je vindt ’m geweldig of je vindt zijn relativeringen maar niks. Een midden-
weg schijnt er niet te zijn. Maarten van Rossem deert het niet. Met bravoure geeft hij zijn mening.
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‘Ik wil geen interventies van het 
Westen in derdewereldlanden’

om hoe de wereld in elkaar steekt, of hoe 
ons zonnestelsel eruit ziet, of hoe de weten-
schap vordert. Maar die mensen weten dan 
weer wel dat TOP Oss met 3-0 verloren heeft 
van Go Ahead. Het gaat erom wat mensen 
interessant vinden.’

 › Ik heb het altijd verbijsterend gevonden 
dat er ook binnen de politiek zo vaak a-
historisch wordt gedacht en gehandeld.
‘De meeste mensen, ook veel politici, wor-
stelen zich door het leven met een aantal 
vooroordelen. En daar blijft het bij. De na-
tuurlijke nieuwsgierigheid ontbreekt vaak. 
Tijd en inzet wil men er niet aan spenderen. 
Je moet wat lezen en zo, want als je het moet 
hebben van een avond tv-kijken blijft je ken-
nis vrij magertjes. Nu toch maar even: die 
tv is natuurlijk een schitterend instrument, 
maar het wordt wel erg ongelukkig gebruikt. 
Als je alles koppelt aan kijkcijfers, ja, dan 
weet je het wel.’

 › Is het niet moeilijk geschiedenison-
derwijs te geven aan pubers? Zij hebben 
immers weinig eigen geschiedenis en 
bijgevolg ook weinig levenservaring.
‘Dat is hartstikke moeilijk. Pubers zitten op 
hun iPhone te kijken of ze zitten te klooien 
met de vlechten van het meisje dat voor hen 
zit. De puberteit is natuurlijk een hoogst 
ongelukkige periode om mensen een grote 
hoeveelheid complexe kennis bij te brengen. 
Je vraagt je af: zouden we dat niet anders 
moeten organiseren? Zou je bijvoorbeeld 
niet tegen kinderen die de middelbare 
school doorlopen hebben kunnen zeggen: 
ga nu voor je gaat studeren eerst eens twee 
jaar werken? Dat geeft een enorm nuttige 
blik op hoe de wereld in elkaar zit, je leert 
discipline, je verdient geld. En als je die twee 
jaar dan achter de rug hebt moet je kunnen 
kiezen: doorwerken of doorleren. Veel stu-
denten hebben geen benul van het voordeel 
dat ze genieten in vergelijking met mensen 
die het voorrecht van doorleren niet heb-
ben. Als ik studenten twintig jaar na hun 
studie tegenkom, hoor ik vaak: waarom heb 
ik toch niet meer van die studie gemaakt? 
Maar ja, dan is het laat.’

 › Ik heb verschillende van je hoorcolleges 
beluisterd, en ik heb toch stellig de indruk 
dat jouw studenten een en al oor zijn.
‘Dat klopt wel, college geven gaat me 
redelijk goed af. Maar ook ik heb een keer 
meegemaakt dat drie meisjes op de tweede 
rij vakantiefoto’s zaten te bekijken terwijl ik 
me stond uit te sloven.’

 › Er wordt ook gezegd: geschiedenis is 
altijd een constructie in de tegenwoordige 

tijd, van iets wat zich in de verleden tijd 
heeft afgespeeld. 
‘Dat is waar.’

 › Maar dat wordt dan gezegd in de overtui-
ging dat er dus wel niks van zal kloppen.
‘Het verleden is immens complex en ge-
varieerd. Het is de bekende metafoor van 
de geschiedenis als een gigantische rom-
melzolder. Je klimt met een zaklantaarn de 
vlieringtrap op en op de zolder gekomen 
zie je een verlaten vogelkooitje, een stapel 
boeken, het kan van alles zijn. Zo is het ook 
met de geschiedschrijving. De bundel van de 
zaklantaarn bepaalt wat we zien, en die bun-
del kan qua richting in de tijd verschillen. 
Als je de opleiding hier in Utrecht vergelijkt 
met de tijd dat ik hier student was, is er niets 
meer van over. Alles is veranderd. Het lijkt 
erop dat men nu meer geïnteresseerd is in de 
reflectie op geschiedenis dan in de geschie-
denis zelf.’

 › Een andere groep critici zegt: de geschie-
denis is multi-interpretabel, en daarom 
zinloos.

‘Multi-interpretabel. Ja, maar in zeer be-
perkte mate. Je komt verdomd weinig men-
sen tegen die zeggen: het zou veel beter zijn 
geweest als Adolf Hitler de Tweede Wereld-
oorlog had gewonnen. Zelfs in Duitsland. 
Dat land heeft na de jaren zestig toch veel 
gedaan om met zijn verleden in het reine te 
komen.’

 › Wat heeft de bestudering van de geschie-
denis jou geleerd?
‘Als ik het voor het zeggen had, dan zou 
ik onmiddellijk een eind maken aan alle 
interventies van het Westen in derdewereld-
landen. Sinds 1945 hebben die interventies 
alleen maar ellende voortgebracht.’

 › Op filosofisch vlak?
‘Ik denk dat alles wat ik heb gezegd en 
gedaan meer is terug te voeren op mijn tem-
perament dan op mijn geschiedenisstudie. 
Historici hebben het zeker niet altijd bij het 
rechte eind, omdát ze de geschiedenis heb-
ben bestudeerd. Neem Arend Jan Boekestijn: 
in bijna alle belangrijke kwesties heeft hij 
het bij het verkeerde eind gehad. Je hoeft 



9TRIBUNE mei 2012

‘Emoties in combinatie met  
kudde gedrag hebben veel fouten  
veroorzaakt’

geen historicus te zijn om – ook vooraf – te 
kunnen begrijpen dat een militaire interven-
tie in Afghanistan geen goed idee is. Ik heb 
een sceptisch temperament, en dat heeft me 
vaak geholpen de juiste analyse te maken.’

 › Twijfel kan nooit kwaad, toch?
‘Ook voor politici is een kritische houding 
noodzakelijk. Dat is veel beter dan braaf te 
geloven in allerlei leuterpraat.’

 › 11 September 2001. Je zat voor commen-
taar in de studio en je weigerde mee te 
gaan in de algemene opvatting dat er een 
Derde Wereldoorlog aanstaande was. Het 
werd je door de anders zo verstandige en 
aardige journalisten Pieter Jan Hagens en 
Kees Driehuis niet in dank afgenomen. 
Er hoeft dus maar iets te gebeuren en het 
verstand gaat op nul.
‘Zíj ontzegden mij niet mijn mening, maar 
de chef van de NOS.’

 › Ik dacht dat Driehuis zich toch duidelijk 
van je distantieerde.
‘Inderdaad, hij vond het maar niks wat ik 

zei, maar ik werd niet door hem wegge-
stuurd of zo. Het was de chef van de NOS 
die beslist heeft dat ik niet meer uitgenodigd 
mocht worden, want hij vond dat wat ik aan 
relativerende opmerkingen had gebezigd 
niet kon.’

 › Maar wat veroorzaakt zo’n reactie?
‘Emotie, en vergeet niet, de mens is een 
kuddedier. De geschiedenis is vol voorbeel-
den van fouten die op basis van emoties in 
combinatie met het kuddegedrag gemaakt 
zijn. Natuurlijk had er eerst goed nagedacht 
moeten worden over wat er op 9/11 nu ei-
genlijk echt gebeurd was. Maar er werd niet 
nagedacht. Integendeel. De hele wereld van 
columnisten, journalisten en politici heeft in 
die tijd alle redelijkheid uit het oog verloren. 
Met verschrikkelijke gevolgen. Zelfs voor de 
rampzalige oorlog tegen Irak was in ons land 
veel sympathie. 
Het is moeilijk te begrijpen waarom het zo 
is gegaan. Hoe erg ook, het ging hier om een 
terroristische aanslag, niet om het begin van 
een Derde Wereldoorlog. En zeker, enige 
historische kennis komt in zo’n situatie goed 

van pas: terrorisme is het wapen van de 
machtelozen. Ik heb vaker gezegd: ik denk 
dat Osama Bin Laden elk jaar met kerst een 
kaartje aan de Amerikaanse president heeft 
gestuurd met de tekst: ‘Dank dat u zo goed 
hebt meegewerkt aan mijn plannen.’ De 
Amerikanen hebben duizenden miljarden 
dollars op een zinloze wijze besteed aan de 
bestrijding van het terrorisme.
Het is tekenend: we hebben hier vrijheid 
van meningsuiting, en daar zijn we allemaal 
trots op, maar als je het waagt om op zo’n 
moment niet met de heersende emotie mee 
te gaan, dan gaat je kop eraf. Het heeft een 
paar maanden geduurd voordat ik, nota 
bene door de TROS, weer werd uitgenodigd 
om aan een programma mee te werken. Ik 
denk ook dat ik daarom mijn column in de 
Volkskrant heb verloren.’

 › L’histoire se répète?
‘Nee, want wanneer ze dat zou doen, zouden 
we precies weten wat er in de toekomst gaat 
gebeuren. Je kunt wel zeggen dat er patro-
nen in de geschiedenis zitten. De rise and 
fall van een politicus is zo’n patroon. Maar 
de exacte loop van zo’n patroon verschilt 
van geval tot geval.’

 › Nederlanders staan erom bekend dat ze 
graag anderen de les lezen. Hoe komt het 
dan dat wanneer het over onze eigen ge-
schiedenis gaat, Indonesië bijvoorbeeld, 
we liever zwijgen en toedekken?
‘Nou, ik heb het gevoel dat daar in de laatste 
decennia toch wel verandering in is geko-
men. Nu beseft toch vrijwel iedereen dat we 
ons daar ernstig misdragen hebben.’

 › De nabestaanden van de slachting van 
Rawagedeh hebben pas vorig jaar, 64 jaar 
na dato, genoegdoening gekregen.
‘Ja, dat is waar. Het is mij een raadsel 
waarom we dat zo lang hebben laten sloffen. 
Maar dat de ‘politionele actie’ een aanvanke-
lijk totaal verkeerd begrepen onderneming 
was, is langzamerhand toch wel voor ieder-
een een vaststaand feit.’

 › Kanttekeningen bij Hitler van Sebasti-
aan Haffner, de inhoudsopgave: Leven, 
prestaties, successen, vergissingen, fouten, 
misdrijven en verraad. Ik dacht: presta-
ties? Successen? Waarom denken we zo 
schematisch, ook als we weten dat we daar 
de waarheid geweld mee aandoen? 
‘Toen dat boek in 1978 verscheen is daar een 
hoop over te doen geweest, maar Haffner 
had gewoon gelijk. Op college zeg ik altijd: 
Hitler was de meest succesvolle politicus 
van de jaren dertig en de minst succesvolle 
van de jaren veertig. Het is te gemakkelijk 
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Prof. dr. Maarten van Rossem (Zeist, 1943) groeide 
op in een gezin van drie kinderen in Wageningen. 
Na zijn studie geschiedenis aan de Universiteit 
Utrecht werd hij daar in 1971 wetenschappelijk 
medewerker. In 1996 werd hij aldaar bijzonder 
hoogleraar Moderne Geschiedenis. Het Historisch 
Nieuwsblad riep hem in 2003 uit tot Historicus 
van het Jaar. In 2008 ging hij met pensioen, om 
daarna door te werken als onder meer presentator 
en schrijver. Zo verschijnt er sinds 2008 regelmatig 
een editie van Maarten!, een glossy. 
Je kunt Van Rossem lezen in boeken en beluisteren 
op audio-cd’s. Enkele titels uit de eerste categorie: 
De Verenigde Staten in de twintigste eeuw (2001), 
Heeft geschiedenis nut? (2003), Typisch Nederland 
(2004) en Kapitalisme zonder remmen (2011). Uit 
de tweede categorie: Amerika (2004), Koude oorlog 
(2006), Geschiedenis in het groot (2007) en Eerste 
en Tweede Wereldoorlog (2008 – 2009).
Maarten! heeft een eigen website: 
www.maartenonline.nl. Van Rossem is lid van de 
PvdA.

Hitler te zien als een gek. Daarom worden 
van zijn toespraken ook altijd alleen de laat-
ste, extatische zinnen getoond en niet zijn 
urenlange opbouw naar de apotheose. Hij 
was een charismatische man die fenome-
naal kon spreken. Op sociaal gebied heeft 
hij indrukwekkende dingen gepresteerd: 
binnen drie jaar maakte hij een eind aan 
de werkloosheid. Enorme projecten heeft 
hij in gang gezet, projecten die overigens 
allemaal al in een bureaula lagen. Maar 
omdat de Weimar-republiek zo verstard en 
gepolariseerd was geraakt, kwam er niks 
van de grond.’

 › Nog zo’n schema: waarom mag je over 
Nixon alles zeggen, en over Kennedy 
niet? Want de eerste is een boef en de 
tweede een heilige.
‘Natuurlijk was Nixon een gewetenloze 
man, een geestelijk beschadigde figuur, 
maar hij kwam wel met een prima plan voor 
de gezondheidszorg. En Kennedy, dat is de 
meest overschatte president ever.’

 › Wat geeft de doorslag? De mens of de 
omstandigheden?
‘De combinatie van die twee. Dat Duitsland 

herenigd is, is in de eerste plaats te danken 
aan Gorbatsjov. En verder is het te danken 
aan de deplorabele en uitzichtloze situatie 
in Oost-Duitsland en de moed van Helmut 
Kohl om op het juiste moment toe te slaan 
en door te pakken, zodat er een nieuwe, 
onomkeerbare situatie zou ontstaan.’

 › De Nederlandsche Unie, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wilde samenwerken 
met de bezetter, had op haar hoogtepunt 
in 1941 600.000 leden en 400.000 sympa-
thisanten. Je bent geneigd te denken: wij 
zijn een volk van collaborateurs. Maar wij 
weten – wat zij toen niet wisten – dat die 
oorlog vijf jaar zou duren en dat Duitsland 
de verliezer zou zijn. Dat maakt wel een 
verschil.
‘Het tijdsperspectief. In de Eerste Wereld-
oorlog is er vier jaar gevochten aan het front 
voor een paar honderd meter terreinwinst, 
en Duitsland verloor die oorlog. In 1940 
begint Duitsland weer een oorlog tegen 
Frankrijk en de laatste verliest na tien dagen 
de facto de oorlog. Het was een fabuleus 
succes voor de Duitsers, waar de wereld 
vreselijk van onder de indruk was. Hoe kon 
dit, en vooral, wat voor toekomst gaan we 
tegemoet? De kentering in de Tweede We-
reldoorlog kwam pas in 1942-1943.’

 › Yes, we can! Heeft Obama er blijk van 
gegeven het te kunnen?
‘Ja, ik denk het wel, al is er de tweede 
helft van zijn ambtstermijn niet veel meer 
uitgekomen. Maar in zijn eerste jaren heeft 
hij wonderen tot stand gebracht. Waar de 
Republikeinen de hele auto-industrie in de 
grond wilden laten zakken, heeft Obama 
die voor de VS zo belangrijke bedrijfstak 
van de ondergang gered. Daarmee heeft hij 
vele honderdduizenden mensen, en met de 
toeleveringsbedrijven misschien wel een 
miljoen mensen, aan het werk gehouden. Hij 
heeft het stimuleringsprogramma van 780 
miljard dollar erdoor gekregen. Hij heeft een 
begin gemaakt met de hervorming van de 
gezondheidszorg, die maar liefst 17 procent 
van het bbp kost. Ter vergelijking, hier ligt 
dat percentage rond de 10 procent. Let wel, 
en dan zijn er in de VS nog 50 miljoen men-
sen niet verzekerd. Ik vind dat Obama het 
goed gedaan heeft, als je de omstandigheden 
in aanmerking neemt. Let wel, het politieke 
systeem van de VS is ontworpen met het 
doel veranderingen zo lastig mogelijk te 
maken.’

 › Je hebt het Amerikaanse politieke 
systeem zonderling en disfunctioneel 
genoemd.
‘Vanuit het oogpunt van een democraat. Een 

voorbeeld: in de Senaat wordt 60 procent 
van de wetsvoorstellen tegengehouden 
omdat de filibusterprocedure van stal wordt 
gehaald. Daarmee kun je een onderwerp 
‘doodpraten’. Om die procedure te breken 
heb je zestig stemmen nodig, en die zijn 
er vrijwel nooit. Een minderheid kan alles 
tegenhouden. Het systeem is zo ontworpen 
dat de twee partijen moeten samenwerken, 
maar als een van die twee zegt: wij doen 
nergens aan mee, wij zijn overal tegen, dan 
komt het politieke proces stil te liggen.’

 › Dan heb je ook nog het districtenstelsel.
‘Ik vind dat hoogst ongelukkig, vooral omdat 
er elke tien jaar wijzigingen kunnen worden 
aangebracht in de grenzen van de districten. 
Je begrijpt, daar kun je een meerderheid 
voor jezelf mee creëren.
Vervolgens heb je nog de financiële cor-
ruptie. Je hebt het nu ook weer kunnen zien 
bij de Republikeinse voorverkiezing: half 
demente, gestoorde miljardairs die tiental-
len miljoenen schenken aan een kandidaat 
voor zijn campagne.’

 › Wat is de rol van de Republikeinen mo-
menteel?
‘Obama heeft de pech dat hij geconfron-
teerd wordt met een van de meest gestoorde 
politieke partijen die zich ooit in de westerse 
wereld aan het publiek getoond heeft: de 
Republikeinse Partij. Die partij bestaat uit 
volledig ontspoorde extremisten. Ik zeg dat 
niet omdat ik links zou zijn. Het is iets waar 
de meeste mensen het toch wel over eens 
zijn. Als Nixon zou terugkeren op aarde, 
zou hij een linkse Democraat zijn. Het hele 
politieke spectrum is in de VS naar rechts 
verschoven. Veroorzaker is de Republikeinse 
Partij met haar foute beleid en volstrekt 
nihilistische manier van oppositie voeren. 
De Republikeinen zijn niet geïnteresseerd in 
goed bestuur. Ze willen maar één ding: de 
benen breken van Obama.
En vlak ook de rol van de media niet uit: zij 
spelen een zeer bedenkelijke rol door poli-
tici die aantoonbaar onzin uitkramen, niet 
tegen te spreken. Neem nou CNN: ook daar 
werd serieus gedebatteerd over de vraag of 
het geboortebewijs van Obama wel of niet 
vervalst was.’

 › Hoe staat het met Obama’s plannen voor 
de gezondheidszorg?
‘Bij het overwegend rechtse Supreme Court 
ligt nu de vraag voor: mag de overheid men-
sen verplichten een verzekering af te sluiten 
voor ziektekosten. Sommige Republikeinen 
vinden dat namelijk totalitaire overheids-
dwang. Maar ja, dan is een stoplicht dat op 
rood staat ook overheidsdwang.’
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‘Hitler was de meest succesvolle 
politicus van de jaren dertig en 
de minst succesvolle van de jaren 
veertig’

 › De inkomensverschillen zijn in de VS 
enorm toegenomen. Waarom pikken die 
Amerikanen dat?
‘Je moet je realiseren dat rechts erg goed is 
in symboolpolitiek. Veel mensen zijn niet 
echt op de hoogte met complexe politieke 
en sociaaleconomische vraagstukken, maar 
zijn wel gevoelig voor symbolen. De Republi-
keinen zijn daar meesters in. Zij zijn voor 
‘Amerika’, zij zijn ‘vaderlandslievend’, er zijn 
altijd en overal vlaggen, net als het volks-
lied; iedereen loopt rond met een lapel pin 
(speldje op het revers –J.M.) met de Ameri-
kaanse vlag. Dan heb je nog het toneelstuk 
van de religie in de politiek, en dat toneel-
stuk rond het thema ‘abortus’. Allemaal 
symbolen.
Vraag je de Amerikanen: moet er een extra 
belasting komen voor de allerrijksten om 
aan die steeds groter wordende ongelijkheid 
een eind te maken? Dan zegt 75 procent van 
de bevolking ‘ja’. Maar als de mensen hun 
stem uitbrengen raken ze gehallucineerd 
door die symbolen waar de Republikeinen 
altijd mee te koop lopen en de emoties 
die daarmee verbonden zijn. In zekere zin 
is Amerika het slachtoffer van zijn eigen 
mythologie.’

 › Je schreef onlangs: ‘De VS ogen als een 
armoedig land door een afkeer van de 
publieke zaak.’
‘Ja. Door dertig jaar retoriek: ‘Belasting is 
diefstal en de overheid deugt niet en kan 
niks’, is er dertig jaar lang hoegenaamd niet 
geïnvesteerd in de infrastructuur.’

 › Maar dan moet er toch draagvlak te cre-
eren zijn voor een overheid die haar werk 
doet en daar inkomsten voor nodig heeft?
‘Maar die laatste stap: belastingen. Daar wil 
niemand aan.’

 › Hoe kunnen de Republikeinen uitleg-
gen dat ze enerzijds tegen belastingen 
zijn, terwijl ze ook gruwen van de enorme 
staatsschuld van de VS?
‘Bush heeft op een volstrekt onverantwoor-
de wijze de belastingen verlaagd. Clinton 
had nog een overschot van 250 miljard! In 
drie jaar tijd hebben ze dat omgezet in een 
tekort van 600 miljard.’

 › Hoe heeft het neoliberale model van het 
kapitalisme de wereld kunnen veroveren, 
terwijl het Rijnlandse model aantoonbaar 
superieur was?
‘Na de Tweede Wereldoorlog kenden we de 
tijd van keynesiaanse consensus. In de jaren 
zeventig liep de werkloosheid op omdat de 
maakindustrie naar elders vertrok. Daar 
kwam bij dat de inflatie bleef stijgen. Ik denk 

dat deze twee zaken, in combinatie met de 
radicale eisen van de vakbonden en Den Uyl, 
de werkgevers op het spoor hebben gezet 
van het neoliberalisme. Ook de beleidsma-
kers zagen dat hun instrumenten ter sturing 
van de economie niet meer zo goed werkten 
en zochten naar alternatieven. Wel, toen 
kwamen Thatcher en Reagan aan het roer en 
men keek vol bewondering naar wat zij tot 
stand brachten.’

 › Je stelt ook dat het neoliberalisme aan-
vankelijk positief gewerkt heeft. Wanneer 
kwam voor jou het omslagpunt?
‘Ik denk dat dat eind jaren negentig was, 
toen de regels voor de financiële markten 
werden afgeschaft, de deregulering. Ik was 
er laat bij, laat ik dat maar eerlijk zeggen. 
Ook de linkse partijen hebben zich veel te 
lang in slaap laten sussen door de mantra’s 
van het neoliberalisme. Kok had zijn veren 
beter niet af kunnen schudden.’ 

 › Als je nou zoveel over de geschiedenis 
weet als jij, dan moet je vast ook iets zin-
nigs kunnen zeggen over de toekomst. Wat 
zijn de grote ontwikkelingen waar we op 
moeten letten?
‘De industrialisatie van Azië, en de geopo-
litieke gevolgen daarvan. En, ik denk, de 
verandering van de energiepolitiek.’

Hij spreekt voor het eerst op fluistertoon. 
‘Mag ik nog wat zeggen aan het slot van dit 
gesprek? Dat wij die Olympische Spelen 
willen hebben, zeg. Ze zeggen dat het acht 
miljard gaat kosten, maar de Engelsen heb-
ben nu al vijftien miljard moeten ophoesten. 
En het levert je niets op. Ik vind het een 
schande.’

tekst Jan Marijnissen
foto’s Suzanne van de Kerk
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> SUCCES VIEREN

Goed voor 133 badkuipen soep – de SoeP Express op reis.

> DORDTSE TREIN-MISÈRE 

Een zelfstandige NS en een hogesnel-
heidslijn om het treinverkeer te verbeteren? 
In Dordrecht weten ze wel beter. Cees 
Venderbos van de SP Dordrecht: ‘In het 
verleden heeft de NS de directe intercity-
verbinding tussen Dordrecht en Schiphol al 
afgebouwd. En nu is de NS het treinverkeer 
aan het reorganiseren zodat gewone 
intercity’s over de verliesgevende hoge-
snelheidslijn kunnen gaan rijden. Daardoor 
kun je straks vanuit Dordrecht nog maar 
één keer in plaats van vier keer per uur met 
de intercity naar Rotterdam of Breda. Er 
rijden wel stoptreinen, maar die doen er  
tien minuten langer over, waardoor je 
precies je aansluiting naar Utrecht mist.’ 
Om deze enorme verslechtering van het 
openbaar vervoer voor reizigers uit 
Brabant, Zuid-Holland en Zeeland te 
voorkomen, heeft de Dordtse SP in weer  
en wind al ruim 3.100 handtekeningen 
opgehaald. Deze zullen in juni aan de 
Tweede Kamer aangeboden worden.  
De SP-afdelingen in Breda en Rotterdam 
helpen mee, door de Dordtse flyers ook op 
de NS-stations in hun eigen stad te 
verspreiden. In Dordrecht wordt de actie 
breed gesteund. Venderbos: ‘PvdA’ers en 
D66’ers hebben zelfs al meegeholpen met 
het uitdelen van onze SP-actiekaarten.’

> SOEP EXPRESS OP VELDTOCHT

Twee nieuwe banden, 67.000 gereden 
kilometers, 338 keer ingezet (tot in Parijs 
aan toe), 30 overnachtingen, aanzienlijk 
gebruik van diesel, gas, benzine en water. 
Nee, het is geen kostenplaatje van een 

internationaal transportbedrijf en ook geen 
bevoorradingslijst van een infanteriedivisie 
op veldtocht. Het is een greep uit het 
minutieuze logistieke overzicht van SP’er 
Henk van der Wal, sinds jaar en dag ‘chef 

de mission’ van de SoeP Express. Sinds  
de eerste rit van de SoeP Express in 
oktober 2006 zijn er volgens Van der Wals 
berekeningen ‘133 badkuipen soep’ 
uitgeschonken. Op kleinere locaties worden 
er zo’n 150 koppen soep uitgedeeld en op 
de grootste (zoals het Malieveld of de 
Brabanthallen) wel 4.000. ‘Dat resulteert  
in een totale hoeveelheid van 21.300 liter 
soep in zo’n 133.000 kopjes, oftewel 133 
badkuipen’, aldus Henk van der Wal. Een 
actie met de SoeP Express vergt gemiddeld 
9 uur, inclusief in- en uitladen, onderhoud, 
schoonmaak et cetera, blijkt uit het over-
zicht. Tot nu toe zijn 80 SP-afdelingen 
bezocht. Van der Wal: ‘Dat betekent dat de 
SoeP Express in 70 afdelingen nog niét is 
geweest. Jammer, want hij is zeer geschikt 
gebleken voor het ondersteunen van lokale 
acties en activiteiten om leden te werven. 
En het kost de afdeling helemaal niets.’ 
Lachend voegt hij eraan toe: ‘En zelf kom ik 
dan ook nog eens op plekken waar ik nog 
nooit geweest ben.’ Met de verkiezingen in 
aantocht zullen de kilometer- en badkuipen-
tellers wel weer flink oplopen.

Overal in het land krijgen SP’ers samen  
met bewoners grote en kleine dingen voor 
elkaar. Soms wordt zo’n succes ook even 
gevierd. Zoals in Boxtel, waar de SP in actie 
kwam tegen plannen voor een parkeer-
terrein vlak bij het centrum, op de plek van 
de gemeentevijver en een boomgaard. 
Onder druk van de acties van de SP, 
buurtbewoners en actiegroepen trok het 
Boxtelse bestuur het onzalige plan in. Met 

een drankje bij de vijver (foto) vierden 
omwonenden samen met SP-raadslid  
Eric van den Broek en bestuurslid Willem 
van Meurs het succes. En, zoals dat gaat 
waar mensen samen strijden, ze maakten 
meteen plannen om de vijver en de 
boomgaard aantrekkelijker te maken voor 
zowel toeristen als inwoners van Boxmeer. 
Zou het een opgezet plannetje van de 
wethouder geweest zijn..?
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VROEG OF LAAT
LANGDURIG TOEZICHT OP ZWARE GEWELDS- EN ZEDENDELINQUENTEN

Maart 2007. Krista van Velzen voert namens 
de SP het woord in het debat over een wets-
voorstel om de periode waarin ex-tbs’ers na 
hun vrijlating moeten worden gevolgd en 
begeleid te verlengen van drie naar negen 
jaar. Ze dient een amendement in.

Van Velzen: ‘De SP-fractie is positief over de 
bereidheid van de regering om de duur van 
de voorwaardelijke beëindiging te verlengen. 
In normaal Nederlands: wij zijn blij dat het 
kabinet tbs’ers die in de maatschappij terug-
keren, wat langer in de smiezen wil houden 
en hen via de rechter wil verplichten om 
dingen te doen en te laten. Hierdoor wordt 
namelijk een op maat gesneden behande-
ling mogelijk. De maatregel loopt in beginsel 
steeds af. Het is aan de rechter om hem te 
verlengen. Als hij met behulp van deskun-
digen concludeert dat het goed is om een 
tbs’er nogmaals voorwaarden op te leggen, 
dan moet dat gebeuren. Dan is dat blijkbaar 
nodig. Dat pleit ervoor om de eindtermijn 
niet wettelijk vast te leggen en het aan de 
rechter en deskundigen over te laten.
(…)
Ik pleit ervoor om de rechter deze daadwer-
kelijk te laten verlengen als dat nodig is. Ik 

ben er geen voorstander van om een tbs’er 
veilig te verklaren als hij negen jaar onder 
voorwaarden in de maatschappij heeft rond-
gelopen. Die negen jaar zegt mij niets. Het 
gaat mij om de situatie van de desbetreffen-
de patiënt, van de desbetreffende tbs’er. Als 
de diensten die zich met hem bemoeien, zoals 
de reclassering en de klinieken, aangeven dat 
het veilig is, dan is het veilig. Het is niet veilig 
omdat in de wet staat dat het na negen jaar 
veilig is. Ik ben er dan ook geen voorstander 
van om dergelijke arbitraire getallen in de 
wet op te nemen.

(…)
Ik roep de Kamer daarom op om mijn amen-
dement te steunen, wat regelt dat de beslis-
sing of iemand nog toezicht nodig heeft, aan 
rechters en deskundigen wordt overgelaten.’

Van Velzen vindt een medestander inVVD-
Kamerlid Fred Teeven en ook de PvdD, 
SGP en PVV stemmen voor. Onder meer de 
PvdA en het CDA steunen het amendement 
echter niet. Daardoor loopt het toezicht op 
ex-tbs’ers voortaan na negen jaar automa-
tisch af.

Maart 2012. Teeven, inmiddels staats-
secretaris van Veiligheid en Justitie, kondigt 
een wetsvoorstel aan waarmee langdurig of 
(indien noodzakelijk) levenslang toezicht 
op tbs’ers mogelijk wordt. Deze beoordeling 
is aan de rechter. Periodiek moet worden 
getoetst of verlenging van de maatregel 
noodzakelijk is, precies zoals Krista van 
Velzen vijf jaar geleden voorstelde. 

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.

Krista van Velzen

Is ie niet mooi, de voormalige viskar die 
door de SP Appingedam is omgetoverd 
tot een ingenieuze, volledig uitklapbare 
SP-promotiekar? Net op tijd voor de 
verkiezingscampagne. De afdeling zoekt 
nog een goedkope aanhangwagen, waarop 
de kar vervoerd kan worden. Stuur een 
mailtje aan appingedam@sp.nl als je tips 
hebt, of de promo-wagen wilt lenen met je 
SP-afdeling. 

>  METAMORFOSE VOOR  
DE CAMPAGNE

> DE LEGE HANDEN VAN WILDERS

De val van het kabinet-Rutte betekent het 
einde van de machtige gedoogpositie van 
de PVV. Maar wat heeft de gedoogrol nu 
precies opgeleverd? Zolang Wilders het 
kabinet gedoogde, hield hij zich keurig aan 
de afspraken met VVD en CDA. Afspraken 
die een aanval op de verzorgingsstaat 
betekenden, waarover Wilders en de zijnen 
in hun verkiezingsprogramma nog zulke 
warme woorden hadden gesproken. 
Daarmee liet de PVV talloze mensen, 
waaronder de buschauffeurs, de medewer-
kers in de zorg en de sociale werkplaatsen 
in de kou staan. Het boekje  ‘PVV: gedogen 
tegen welke prijs?’ dat het Wetenschappe-
lijk Bureau onlangs publiceerde, staat bol 
van PVV-draaimomenten van de afgelopen 
twee jaar, onder meer op het gebied van de 
AOW, zorg, sociale zekerheid et cetera. 
Maar wat leverde dat de PVV nu op? 
Volgens Arjan Vliegenthart, co-auteur van 
het boekje en directeur van het Weten-
schappelijk Bureau van de SP, heeft de 
PVV actief geholpen aan de sociale afbraak 
van Nederland, zonder dat Wilders er iets 
voor terug heeft gekregen. ‘Zijn stokpaard-

jes zoals de dierenpolitie, het boerkaverbod 
en de aanscherping van het asielbeleid 
staan op de tocht. Niemand maakt zich er 
meer hard voor. De PVV heeft zijn sociale 
beloften gebroken, maar heeft er niets 
blijvends voor teruggekregen. Wilders  
staat met lege handen.’
Nu het kabinet gevallen is, is het volgens 
Vliegenthart de vraag wat de PVV gaat 
doen. Veel van de plannen van de regering 
zijn nog plannen, geen beleid. Over de 
verplichte aanbesteding van het openbaar 
vervoer en ook over de ingreep in de 
sociale werkplaatsen moet in de Eerste of 
Tweede Kamer nog een besluit vallen. ‘Dit 
is voor Wilders de kans om woorden en 
daden wél met elkaar in overeenstemming 
te brengen. Wat dat betreft geldt: beter ten 
halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dan 
is ook voor Wilders de val van het kabinet 
niet voor niets geweest.’ 
  

 Het boekje is de zevende uitgave in de 
SP-SPECIAAL-reeks. Te bestellen  
op www.sp.nl/shop onder ‘Boeken’.
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SP-Europarlementariër Dennis de Jong is 
een van de vijf opstellers van een resolutie 
met voorstellen om belastingontduiking en 
belastingontwijking aan te pakken. De 
resolutie werd half april aangenomen door 
het Europees Parlement. Door belasting-
ontduiking en -ontwijking gaat in Europa 
naar schatting 1.000 miljard euro per jaar 
(een biljoen!) aan belastingopbrengsten 
verloren. De Jong is blij dat hier nu 
eindelijk actie tegen wordt ondernomen: 
‘Het is stuitend te zien dat multinationals 
als IKEA, het van huis uit Italiaanse 
oliebedrijf ENI, Coca-Cola HBC, de 
zogenaamd Griekse frisdrankenbottelaar 
en de grootste Portugese supermarkt-
holding Jerónimo Martins belasting 
ontwijken via een Nederlandse brieven-
busconstructie. En dat terwijl overal in 
Europa gewone mensen de broekriem 
moeten aanhalen als gevolg van de 
bezuinigingswoede. De zwaarste schou-
ders dragen nu de lichtste lasten, dat moet 
anders.’ Een week eerder kreeg de SP’er 
een toezegging van eurocommissaris 
László Andor dat hij een andere brieven-
busconstructie gaat aanpakken: loondum-
ping via brievenbusbedrijven. De Jong: 
‘Truckers hebben bijvoorbeeld te maken 
met dit probleem: er wordt een bv’tje in het 
buitenland opgericht om de Nederlandse 
cao te ontduiken. Truckers moeten dan 
werken onder Oost-Europese arbeidsvoor-
waarden of ze worden weggeconcurreerd 
door goedkopere werknemers. Ik ben blij 
dat dit straks niet meer mag.’

>  ACTIE TEGEN BRIEVEN-
BUSCONSTRUCTIES

>  EERSTE SLACHTOFFER BEZUINIGINGEN  
SPECIAAL ONDERWIJS: HET LUMEIJN

De keiharde belofte van minister  
Van Bijsterveldt dat geen enkele school 
vanwege de bezuinigingen op het speciaal 
onderwijs zou verdwijnen, blijkt niets waard 
te zijn. De eerste school die zal verdwijnen 
is al bekend: Het Lumeijn in Zwolle. 
Directeur Eric Rietkerk: ‘In de regio 
IJssel-Vecht komt naar verwachting meer 
dan 4 miljoen euro minder beschikbaar voor 
zorgleerlingen, doordat het geld anders 
verdeeld wordt over het land. Daar komt  
de bezuiniging op speciaal onderwijs nog 
eens bovenop. De gezamenlijke middel-
bare scholen anticiperen op die draconi-
sche maatregel en kunnen zich geen 
gespecia liseerde onderwijsvoorziening 
meer veroorloven.’ SP-Tweede Kamerlid 
Jasper van Dijk heeft hierover onmiddellijk 
Kamervragen gesteld aan de minister: ‘Het 
kabinet-Rutte wil 300 miljoen bezuinigingen 
op kinderen die wat extra zorg en aandacht 
nodig hebben om mee te kunnen komen op 
school. De schade zal enorm zijn. Zo zullen 
de tweehonderd kinderen van Het Lumeijn 

straks met minder deskundige hulp in veel 
grotere klassen op gewone scholen zitten. 
Zonder de juiste begeleiding vallen deze 
kinderen sneller uit en komen ze onnodig 
thuis te zitten. Maar minister Van Bijster-
veldt weigert iets te doen voor deze 
kinderen, want Het Lumeijn is volgens  
haar geen school.’ Rietkerk: ‘We zijn een 
orthopedagogisch didactisch centrum met 
een onderwijsvoorziening. Het is wel heel 
opvallend dat de enige plek in de regio waar 
deze kinderen het onderwijs kunnen krijgen 
dat ze nodig hebben, straks noodgedwon-
gen moet sluiten vanwege een woordspel-
letje van de minister.’
De SP is het absoluut niet eens met de 
kortzichtige bezuinigingen op het speciaal 
onderwijs en doet er alles aan om de 
onderwijsvoorzieningen open te houden. 
Zo heeft de Zwolse SP-afdeling direct een 
motie ingediend dat Het Lumeijn open moet 
blijven. SP-gemeenteraadslid Frank 
Futselaar: ‘De motie is unaniem aangeno-
men en de wethouder zoekt nu naar een 
oplossing. Veel gemeenten zeggen niet 
verantwoordelijk te zijn voor onderwijs, 
maar dat zijn ze wel degelijk en deze 
kinderen mogen niet op straat belanden.’ 
Volgens Jasper Van Dijk is er nog wel hoop 
voor scholen als Het Lumeijn: ‘CDA en VVD 
houden halsstarrig vast aan hun onaan-
vaardbare bezuinigingen op het speciaal 
onderwijs, maar door de val van het kabinet 
slagen ze hier voorlopig gelukkig niet in. 
Met acties in het hele land en een goede 
verkiezingsuitslag kunnen we er deze 
zomer voor zorgen dat er ook geen nieuwe 
bezuiniging meer komt op het speciaal 
onderwijs.’

www.sp.nl/onderwijs

In de Gelderse gemeente Overbetuwe is 
een SP-werkgroep opgericht. De kersverse 
groep is meteen al in actie gekomen, tegen 
de plannen voor de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij station Elst à 29 miljoen 
euro. Een te groot financieel risico, vindt de 

SP en PvdA hebben een aanvulling 
(‘novelle’) naar de Tweede Kamer gestuurd 
op hun initiatief-wetsvoorstel om een einde 
te maken aan de productie van nertsen-
bont. Het oorspronkelijke voorstel gaf 
nertsenhouders tot 2024 de tijd om hun 
bedrijf af te bouwen. Deze wet, nog 
ingediend door de oud-Kamerleden Krista 
van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens 
(PvdA), is al aangenomen in de Tweede 
Kamer maar dreigde alsnog te stranden in 
de Eerste Kamer. Die maakte zich zorgen 
over mogelijke problemen wanneer 
nertsenhouders bijvoorbeeld hun pensioen 
naderen. De aanvulling vangt die proble-
men op. 

> VERBOD NERTSEN- 
HOUDERIJ NADERBIJ

werkgroep, en in deze tijden van bezuini-
gingen al helemaal onverantwoord. Er zijn 
volgens SP’er Jeroen Kolkman veel 
goedkopere alternatieven. Daarnaast 
maken de plannen de spooruitbreidingen bij 
station Elst onmogelijk, waarvoor de 
SP-fractie in de Gelderse Provinciale 
Staten al een poos strijd levert. Kolkman 
pleit er nu namens de SP-werkgroep voor 
om een referendum te houden over de dure 
nieuwbouw, of anders de beslissing uit te 
stellen tot de volgende raadsverkiezingen, 
zodat de kiezers ook een stem in het 
kapittel hebben.
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UITGELICHT

De Eerste Kamer heeft nu ook inge-
stemd met de tweede SP-wet ooit.  
Nadat enkele weken geleden SP- 
Kamerlid Renske Leijten de eerste 
‘Agnes Kant-wet’ door de senaat loodste 
(Tribune april 2012), is het haar met de 
tweede ook gelukt. De kern van deze 
wet: gemeenten zijn niet meer verplicht 
om thuiszorg te organiseren met een 
openbare aanbesteding. De eerder 
aangenomen wet voorziet in een 
fatsoenlijk basistarief in de thuiszorg.  
De twee thuiszorgwetten samen 
betekenen het einde van de verplichte 
marktwerking in de thuiszorg. Thuiszorg 
is niet een commerciële dienst, maar kan 
vanaf nu als maatschappelijke taak 
gezien worden. Daarmee vervalt de 
Europese eis om aan te besteden. Een 
enorme overwinning voor de thuiszorg-
werkers en alle reden om de champagne 
te laten knallen!
 
foto Bas Stoffelsen

EN DAT IS TWEE!
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‘DE AIVD HOUDT ZICH AL 
VIJF JAAR NIET AAN DE WET’
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bestaat dit jaar tien 
jaar. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft een taart in het vooruitzicht gesteld, 
maar alleen als er goed werk wordt geleverd. Van Raak denkt dat meer 
openheid nodig is: ‘We moeten nu te vaak vertrouwen op de geruststellende 
woorden van de minister.’

Linkse partijen en activisten hebben een 
moeizame relatie met de veiligheidsdien-
sten. De voorganger van de AIVD, de BVD, 
had als belangrijkste doel het bestrijden 
van het communisme en alles wat daar in 
hun ogen maar een beetje op leek. De dienst 
werd in 1949 mede opgericht vanwege het 
verkiezingssucces van de Communistische 
Partij Nederland (CPN). De PSP (Pacifistisch 
Socialistische Partij), de vredesbeweging, 
antifascistische groepen en dierenrechten-

organisaties werden geïnfiltreerd. Niet al-
leen om informatie te krijgen, maar ook om 
gewelddadige acties te organiseren.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, 
woordvoerder Binnenlandse Zaken, 
vermoedt dat die tijden achter ons liggen: 
‘Dat vermoed ik, maar zeker weten doe 
ik dat natuurlijk niet. Het heet niet voor 
niets een geheime dienst. Het is natuurlijk 
belachelijk dat een dienst die de rechtsstaat 
moet beschermen, infiltreert in politieke 
partijen en mogelijk zelfs verstorend 
optreedt. Nou, laat ik het anders zeggen: ik 
snap dat je bij een nieuw opgerichte partij 
even komt neuzen of er geen gewelddadige 

RONALD VAN RAAK OVER TIENJARIGE AIVD

revolutie wordt gepland. Maar als je erachter 
komt dat dit niet het geval is, moet je ook 
heel snel weer wegwezen. Na de val van 
de Muur verdween de dreiging van ‘de 
Russen’ en is men begonnen de dienst 
te moderniseren. De politiek wilde meer 
grip van het parlement op de diensten. 
Onderdeel daarvan was de instelling van 
een commissie om de veiligheidsdiensten 
te controleren. Dat is de Commissie van 
Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten (CTIVD). De leden 
daarvan worden door de Tweede Kamer 
aangewezen. De CTIVD mag alleen kijken 
of de dienst zich aan de wet houdt. Dat is 
jammer, want zo komen we er bijna niet 
achter of de AIVD zijn werk wel góéd doet.’

 › Is er reden om daaraan te twijfelen?
‘Jazeker. Na de moord in 2004 op Theo van 
Gogh mocht de CTIVD meer onderzoeken 
dan normaal. Toen bleek dat de AIVD moor-
denaar Mohammed B. door interne fouten 
uit het oog had verloren. Afdelingen bleken 
niet goed samen te werken, informatie werd 
niet goed verwerkt en er was nog meer mis. 
Nu wil ik best geloven dat de AIVD sinds-

dien aan de slag is gegaan om die problemen 
op te lossen. Maar wederom: weten doe ik 
het niet. De minister spreekt wat geruststel-
lende woorden en daar moeten we het maar 
mee doen.’

 › Hoe zou het dan moeten?
‘Heel simpel: geef de CTIVD altijd de moge-
lijkheden die er waren bij het onderzoek na 
de moord op Van Gogh. Laat deze commis-
sie regelmatig de AIVD doorlichten op de 
vraag of er wel goed gewerkt wordt. Nu is de 
controle van de AIVD gewoon niet op orde. 
Volksvertegenwoordigers zijn voor controle 
afhankelijk van de informatie die de minis-
ter kwijt wil. Zelfs Rob Bertholee, sinds eind 
vorig jaar hoofd van de AIVD, pleit voor een 
transparantere veiligheidsdienst.’

 › Over transparantie gesproken: jij hebt 
een taart beloofd als de AIVD openheid 
geeft over wie er gevolgd zijn, toch?
‘Dat is niet alleen een kwestie van trans-
parantie; het is een wettelijke plicht. De 
zogenoemde notificatieplicht. Sinds 2002 is 
de AIVD verplicht om mensen die ze gevolgd 
hebben daarvan op de hoogte te stellen. 
Er zijn natuurlijk uitzonderingen; zo kan 
het zijn dat men nog niet klaar is met het 
onderzoek. Maar voor de rest geldt: vijf jaar 
na dato is de AIVD verplicht de gevolgde 
mensen op de hoogte te stellen. Zij krijgen 
dan op verzoek ook inzage in hun dossier. In 
2007 verwachtte ik dus dat het notificaties 

‘Het begint 
een oude taart te worden’
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ging regenen. Toen bleek dat die uitbleven, 
heb ik de AIVD een taart beloofd. Pas als de 
dienst aan haar wettelijke verplichting heeft 
voldaan, mogen ze ’m komen aansnijden.’

 › En die taart is nog steeds niet geclaimd?
‘De AIVD bestaat dit jaar tien jaar, en de 
taart begint een oude taart te worden. Dat 
klinkt allemaal grappig, maar dat betekent 
dus dat onze veiligheidsdienst zich niet aan 
de wet houdt, al vijf jaar lang niet! Ik heb 
de minister gevraagd hoe dit nu toch kon. 
Waarom zijn er geen meldingen gedaan? Het 
antwoord was schokkend. Volgens de AIVD 
willen ze wel meldingen doen, maar kunnen 
ze de adresgegevens van de gevolgde 
mensen niet meer terugvinden. Kun je je dat 
voorstellen? Onze laatste verdedigingslinie 
tegen terrorisme en andere aanvallen op 
de democratie kan niet achter het adres 
komen van mensen die ze soms jarenlang 
gevolgd hebben. Van geen van hen dus! Ze 

kunnen je telefoon tappen, maar achter het 
nummer komen lukt niet? Mijn conclusie 
is dat ze óf jokken, óf de minst bekwame 
veiligheidsdienst in de geschiedenis zijn. Ik 
weet niet wat erger is.’

 › Wat kun je doen als 
volksvertegenwoordiger?
‘Behalve ze een beetje stimuleren 
met een lekkere taart kom ik als 
volksvertegenwoordiger weinig verder. Als 
ik vraag hoe vaak er afgeluisterd wordt, 
hoor ik ‘geheim’. Als ik vraag hoeveel 
mensen een notificatie hebben gekregen, 
krijg ik ‘geheim’. Trouwens, toen ik 
meteen daarna een journalist van het AD 
vroeg dezelfde vraag te stellen, kreeg hij 
meteen antwoord. Het parlement móét 
meer middelen hebben om de AIVD te 
controleren. Een sterkere rol van de CTIVD 
is daarom heel belangrijk.’

 › Is de CTIVD de welbekende ‘Commissie 
Stiekem’?
‘Nee, dat is de bijnaam voor de Tweede 
Kamercommissie voor de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten. Daarin zitten alleen de 
fractievoorzitters, in ons geval Emile Roe-
mer. Zij verplichten zich tot geheimhouding 
en worden geïnformeerd over de activiteiten 
van de veiligheidsdiensten.’

 › Dus Emile Roemer mag wel luisteren, 
maar niks zeggen?
‘Binnen die commissie kan hij natuurlijk 
zijn zegje doen en zijn controlerende functie 
uitoefenen. Maar hij mag er niet mee naar 
buiten komen; ook niet naar zijn fractiege-
noten. De veiligheidsdiensten moeten de 
democratie beschermen, soms moet dat in 
het geheim, maar dat betekent niet dat het 
falen van de dienst geheim moet blijven. De 
minister bepaalt samen met het hoofd van 
de veiligheidsdienst wat geheim moet blij-
ven. Het risico daarvan is dat informatie die 
ongunstig is voor de regering geheim wordt 
verklaard; dan kan het parlement daar dus 
niks mee doen.’

 › Wie moet dat dan bepalen?
‘Uiteindelijk de Tweede Kamer natuurlijk, 
maar dat kan alleen op hoofdlijnen. Anders 
moet je in openheid over geheime informa-
tie spreken, en dat kan niet. Ik zie ook hier 

weer een taak voor de CTIVD: die kan hier 
uitstekend over adviseren. Ik zou de vraag 
of bepaalde informatie geheim moet blijven 
in elk geval niet laten beantwoorden door 
een minister die er politiek belang bij kan 
hebben, of een hoofd van een dienst die er 
belang bij heeft.’

 › Je pleit er ook voor dat journalistiek niet 
als dekmantel wordt gebruikt.
‘Klopt. Doordat voormalig geheim agent 
en journalist Paul Kraaijer in 2011 uit de 
school klapte over zijn activiteiten – hij was 
25 jaar lang geïnfiltreerd in antifascistische 
groepen en dierenrechtenorganisaties – 
weten we dat journalisten door de geheime 
dienst worden ingezet. Niet onlogisch, 
vanuit de veiligheidsdiensten bezien. 
Zeker in oorlogsgebied is het een handige 
dekmantel om niet op te vallen als je heel 
veel aantekeningen maakt en bewaart. 
Maar vanuit de samenleving gezien is 
dat zeer onwenselijk. Want dat betekent 
dat journalisten niet meer vertrouwd 
worden. En dat is weer niet goed voor de 
onafhankelijke rol die de journalistiek in 
de rechtsstaat hoort te spelen. Reporters 
moeten de waarheid niet verbergen, maar 
boven tafel krijgen. De vakbond voor 
journalisten is het hier helemaal mee eens. 
Ik vind trouwens dat zoiets ook moet gelden 

‘Ze kunnen je telefoon tappen, 
maar achter het nummer 
komen lukt niet?’

voor hulpverleners. Als duidelijk wordt 
dat die mogelijk aan spionage doen, wordt 
hun werk enorm bemoeilijkt. Ik vind dat 
de veiligheidsdiensten dat soort beroepen 
moeten uitsluiten als dekmantel.’

tekst Diederik Olders
foto Sander van Oorspronk

SP EN BVD
Dat de BVD in de begintijd de SP in de gaten 
hield, lijdt weinig twijfel. Afsplitsingen van de CPN 
werden door de veiligheidsdienst actief versterkt 
om de macht van de CPN te breken. Een infiltrant 
in een van de voorlopers van de SP werd al vroeg 
ontdekt, omdat hij te bellen was op een nummer 
van de politie. Ook is bekend dat er een verslag 
van de oprichtingsvergadering van de SP bij de 
autoriteiten circuleert, hoewel daar alleen leden 
aanwezig waren. Hoe lang de infiltraties hebben 
geduurd, is niet bekend. De vroege SP’ers lieten 
zich er niet gek door maken. Eén van hen, Koos van 
Zomeren vertelt over toenmalige voorzitter Daan 
Monjé: ‘Kijk, je kunt over Daan een hoop zeggen, 
maar hij had een nuchter boerenverstand. Als je 
je hoofd op hol laat brengen door geruchten over 
de BVD, dan krijgen ze hoe dan ook hun zin, zei hij 
altijd. Alle leden moesten gewoon zo hard werken 
dat degenen die de boel wilden verraden in ieder 
geval ook een hoop goed werk deden.’

 Dit en meer is te lezen in een Tribune-artikel 
uit 2004 met de titel ‘Wat hebben SP en BVD met 
elkaar te maken?’ van Wouter Beekers. 
Hier terug te lezen: sp.nl/9z5as
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2 april jongstleden. Ruim dertig Boxmeerse 
SP’ers zijn bijeengekomen in een speciale 
ledenvergadering over de lokale bestuurs-
crisis. Wethouder Sociale Zaken Dick 
Schaap vertelt waarom hij en de SP-fractie 
tijdens een raadsvergadering de confrontatie 
zijn aangegaan met coalitiepartners CDA en 
LOF (de plaatselijke partij Lokale Onafhan-
kelijke Fractie). Toen deze partijen in 2010 
met de SP het gemeentebestuur vormden, 
zijn er tijdens de coalitieonderhandelingen 
duidelijke afspraken gemaakt. Boxmeer, de 
plaats waar Emile Roemer in 2002 wethou-
der werd, zou haar sociale gezicht behou-
den. Ook als er moeilijke tijden aanbraken, 
zoals nu vanwege de bezuinigingen die het 
kabinet-Rutte oplegt. Maar nu zetten de 
coalitiepartners een streep onder die sociale 
afspraak.
Schaap: ‘Om meer mensen vanuit de bij-
stand aan werk te helpen, willen het CDA en 
LOF in Boxmeer mensen langdurig aan het 
werk zetten zonder ze het wettelijk mini-
mumloon te betalen. Zij behouden alleen 
hun uitkering. Het minimumloon is netto 
ruim 1200 euro, terwijl alleenstaanden in 
de bijstand zo’n 800 euro krijgen. Dat is  
400 euro minder per maand, veel geld dus. 

SP TREKT WETHOUDER BOXMEER TERUG

‘TOT HIER EN NIET VERDER’
Bijstandsgerechtigden verplichten langdurig onder het minimumloon te werken, zoals 
een meerderheid van de bestuurders in Boxmeer wil, dat is niet sociaal. Daarom heeft  
de SP Boxmeer besloten wethouder Dick Schaap terug te trekken uit het college van 
burgemeesters en wethouders.

Zo haal je hen niet uit de armoede en voor 
volwaardig werk moet gewoon volwaardig 
betaald worden. Werk moet lonen! We heb-
ben er het geld ook voor. Door dit besluit 
toch te nemen, verliezen we als sociale 
gemeente onze geloofwaardigheid. Wij als  
SP ook, als ik het als wethouder uit ga 
voeren. Daarom hebben we gezegd: ‘Tot 
hier en niet verder’, en dat via de media aan 
iedereen duidelijk gemaakt.’ 

Trots
Aan het einde van de avond nemen de leden 
unaniem het pijnlijke besluit om na tien jaar 
uit het dagelijks bestuur van de gemeente te 
stappen. ‘Het is als oppositiepartij moeilijker 
zaken voor elkaar te krijgen. Maar in een 
coalitie blijven terwijl je geen invloed meer 
hebt op de belangrijkste onderwerpen is nog 
veel erger’, concludeert Winfried Bosters, 
fractievoorzitter in de gemeenteraad. ‘Er is 
in de afgelopen tien jaar heel wat verbeterd 
in Boxmeer, al is regeren lang niet altijd 
gemakkelijk. We hebben ook compromissen 
moeten sluiten, dat kan niet anders. Maar 
niet ten aanzien van onze basisprincipes, 
je moet jezelf niet verloochenen.’ Gerard 
 Everink, die zelf SP-wethouder Sociale 

Wethouder Dick Schaap (links), afdelings-
bestuurder Mariëlla van Wijnen (midden) en 
fractievoorzitter Winfried Bosters (rechts onder) 
overleggen samen met andere fractie- en 
bestuurs leden over de precieze formu lering 
van de besluiten die aan de algemene leden-
vergadering voorgelegd zullen worden.
De leden steunen hun wethouder en hun 
raadsfractie volledig. ‘Laat die mensen zelf maar 
eens schoffelen voor 800 euro in de maand’, 
klinkt het onder luid applaus. Iemand wijst naar 
Emile Roemer, die ook naar de ledenvergadering 
is gekomen: ‘Daar zit een man die zich elke 
dag het eelt op de tong praat voor een socialer 
Nederland. En dan zouden we hier in Boxmeer 
het tegenover gestelde doen? Dat kan niet!’

 Zaken is  geweest in Boxmeer, is trots op 
deze moedige stap: ‘Hulde voor hoe jullie 
staan voor de bevlogenheid en ideologie van 
de SP!’ Dat gevoel van trots en strijdbaarheid 
overheerst ook tijdens de gesprekken na 
afloop. Bestuurslid Mariëlla van Wijnen: ‘We 
hebben de afgelopen tijd moeten bezuinigen 
op de bibliotheek, kunst en cultuur. Mensen 
vroegen zich af of we ook werken onder het 
minimumloon zouden slikken. Nee dus!  
Afgelopen zaterdag steunden binnen een 
mum van tijd tweehonderd mensen ons met 
een handtekening, ook CDA-stemmers. Ze 
begrijpen heel goed waarom we hier een 
streep zetten.’ Hoe nu verder? ‘Zaterdag-
middag staan we weer in het dorp om tekst 
en uitleg te geven. We gaan ook zo snel 
mogelijk een afdelingskrant huis aan huis 
verspreiden, en uiteraard binnen en buiten 
het gemeentehuis onze strijd voor het 
sociale gezicht van Boxmeer voortzetten.’ 
Principes gaan voor pluche.

tekst Jola van Dijk
foto Rob van Praag
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‘REGERINGSDEELNAME 
LIGT NU VOOR DE HAND’
De SP is klaar voor een nieuwe fase: regeringsdeelname. Dat zegt Jan 
Marijnissen (59) in de aanloop naar het XVIII Partijcongres in juni. Veertig 
jaar opbouw en ontwikkeling maakt dat de partij nu die volgende stap 
kan zetten, aldus de partijvoorzitter. ‘Maar besef wel dat dat ook een prijs 
heeft.’

Het is maandag 16 april, de eerste officiële 
werkdag in het schitterende nieuwe 
partijpand in Amersfoort. Voor het eerst 
luncht het SP-personeel in de ruime kantine 
op de bovenste verdieping, letterlijk 
a room with a view. De eerste keer is altijd 
het spannendst. Maar Jan Marijnissen 
oogt tijdens de lunch juist ontspannen en 
opgelucht. 

‘Ja, ik ben ontzéttend opgelucht. En blij. 
Twee jaar lang hebben we aan dit gebouw 
gewerkt en leidde ik het project. Die tijd is 
buitengewoon spannend geweest. Ik bedoel: 
zoveel gebouwen heb ik in mijn leven nou 
ook weer niet gerenoveerd, haha. En voor 
de partij is het absoluut een mijlpaal, zeker 
als je kijkt naar waar we als partij vandaan 
zijn gekomen. In 1972 begonnen we met een 
paar lokale afdelingen, weinig leden, weinig 
kader en weinig ervaring. Als je dan ziet dat 
we anno nu een campagne hebben met als 
motto ‘Op naar de 200 afdelingen’, dat we 
een nieuw partijpand hebben neergezet en 
dat de peilingen uitermate gunstig zijn, dan 
denk ik dat we een fase doormaken waar we 
ontzettend trots op kunnen zijn.’ 

 › De partij bestaat dit jaar veertig jaar. 
Begint de SP nu aan een tweede jeugd? Of 
is het een midlifecrisis? 
‘Haha, nee. Ik denk dat we de adolescentie 
bereikt hebben. Een adolescent heeft veel 
dingen in de wereld al verkend en heeft 

ook al de nodige levenswijsheid in huis. 
Tegelijkertijd heeft hij nog een heel leven 
voor zich. Dat is de SP op dit moment. En als 
we tot de regering zijn toegetreden, kunnen 
we zeggen dat we volwassen zijn geworden. 
Want dan zullen er weer allerlei nieuwe 
problemen opdoemen, maar ik denk dat we 
een dermate sterke jeugd hebben gehad dat 
we er klaar voor zijn.’

 › Tijdens het XVIII SP-Congres, op 2 juni 
in Breda, zal toekomstige regeringsdeel-
name een belangrijk thema zijn. Jij zegt 
dat de partij daar nu klaar voor is. Wat is 
het verschil met bijvoorbeeld 2006, toen 
je dat ook al zei? 
‘Toen we in 2006 die vijfentwintig 
Kamerzetels haalden, kon je ook zeggen: de 
SP had de sprong kunnen maken. En het had 
inderdaad gekund als de andere partijen het 
ook gewild hadden. Alleen hadden mensen 
daar wel van opgekeken, denk ik. Maar nu 
hebben mensen veel meer het gevoel van: 
nou, die SP doet het zo goed in de peilingen 
en is zo populair; het ligt eigenlijk voor de 
hand dat die partij gaat meeregeren. En dat 
is het verschil met 2006. Wist jij dat nu één 
op de drie Nederlanders aangeeft mogelijk 
op de SP te gaan stemmen? Eén op de drie!’ 

 › Maar dat zijn externe factoren. Je zegt 
niet: de mate van adolescentie die we nu 
hebben is niet te vergelijken met die van 
zes jaar geleden.

‘We hebben natuurlijk weer zes jaar 
meer ervaring. We hebben ons sindsdien 
nóg beter ingelezen in alle mogelijke 
onderwerpen, nóg meer onderzoeken 
onder de bevolking gedaan, ons ledental 
uitgebreid, noem maar op. In die zin zijn we 
alleen maar wijzer en veelzijdiger geworden. 
Ik denk dat we er nu echt aan toe zijn. Het 
is de volgende fase in de ontwikkeling van 
de partij, net zoals dit nieuwe pand een fase 
vertegenwoordigt. Dat is ondenkbaar zonder 
onze veertigjarige geschiedenis. De SP heeft 
zich in die veertig jaar langzaam maar zeker 
ontwikkeld en het volgende stadium is de 
mogelijke deelname aan de regering.’ 

 › Een bestanddeel van de geschiedenis van 
de SP is de afdrachtregeling. Gaat die ook 
een nieuwe fase in? 
‘Of we de afdrachtregeling gaan aanpassen is 
nog geen gelopen race. Omdat er nogal wat 
ingewikkelde aspecten aan de uitvoering 
ervan zitten, hebben we aan de afdelingen 
voorgesteld om die in een kleinere setting, 
namelijk in de partijraad, te behandelen. 
Alhoewel het iedereen vrij staat om het 
tijdens het XVIII Congres aan de orde te 
stellen, want op een congres van de SP is 
álles – dus ook de afdrachtregeling – aan 
de orde. Maar in de zomer zullen we de 
afdelingen uitnodigen om suggesties 
naar voren te brengen. In de partijraad 
van november zal worden besloten 
de regeling al dan niet aan te passen. fo
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Realiseer je ondertussen wel: de keren 
dat de afdrachtregeling de laatste jaren in 
het nieuws is geweest was het altijd naar 
aanleiding van mensen die er bezwaar tegen 
maakten. Terwijl ze er zelf voor getekend 
hadden en de hele partij er achter staat en er 
trots op is, zoals op elk congres weer blijkt.’ 

 › Hoe komt dat, denk je?
‘Kamerleden zorgen heel goed voor 
zichzelf. Ze behoren tot de vijf procent 
best betaalde Nederlanders, hebben 
uitstekende voorzieningen, een uitstekende 
wachtgeldregeling enzovoorts. Dat zien de 
mensen natuurlijk ook. Wij hebben vanaf 
het begin gezegd: je moet niet substantieel 
meer willen verdienen dan de mensen die 
je vertegenwoordigt. Onze Kamerleden 
hebben een modaal salaris en onkosten 
worden vergoed. Er is niemand die daarover 
klaagt; iedereen weet waar hij of zij mee in 
heeft gestemd. Wij vinden dat Kamerleden 
niet meer moeten verdienen dan een 
onderwijzer of een verpleegkundige. 
Waarom? Omdat je dan de problemen 
beter kent en herkent zoals de gewone 
man in Nederland daar ook dagelijks mee 
te maken heeft. Kijk, als jij het je financieel 
kunt permitteren om zes maanden per jaar 
op vakantie te zijn, dan sta je toch anders 
in het leven dan iemand die dag in dag 
uit moet pezen en dan nóg te weinig geld 
heeft om rond te komen. Ten tweede is 
de afdrachtregeling een prima middel om 
carrièrezucht te temperen. Er zijn mensen 

die erg uit zijn op status en inkomen en zij 
zouden onze aanpak in de politiek kunnen 
vertroebelen. Ten derde: we huldigen het 
principe van gelijke monniken, gelijke 
kappen. Waarom zou een SP-raadslid voor 
zijn werk voor de partij dik betaald moeten 
worden, terwijl mensen die op een andere 
manier actief zijn voor de partij er niks voor 
krijgen omdat het vrijwilligerswerk is? Tot 
slot: dankzij de afdrachtregeling zijn we in 
staat om heel veel dingen te doen, acties 
en campagnes voeren, scholingen voor 
afdelingen organiseren en bijvoorbeeld ook 
dit pand verwerven.’ 
 
 › En als straks regeringsdeelname gaat 

lukken, hoe gaat Nederland zich dan 
onderscheiden van andere landen in West-
Europa?
‘We zullen natuurlijk compromissen moeten 
sluiten. Maar als ons dat lukt dan zal er 
ander beleid gevoerd gaan worden met 
betrekking tot internationale interventies 
in derdewereldlanden. Daar gaan we 
wat ons betreft niet meer aan meedoen. 
Hoewel je natuurlijk nooit precies weet wat 
de toekomst zal brengen. Maar als je de 
ervaringen in Afghanistan en Irak bekijkt, 
dan zijn wij op voorhand al tegen een oorlog 
tegen Iran, die aanstaande lijkt te zijn. Op 
nationaal niveau denk ik dat we moeten 
proberen om de publieke sector opnieuw 
uit te vinden. Dus zaken als onderwijs en 
zorg niet langer zien als een sluitpost op de 
begroting, maar voldoende geld daarvoor 
beschikbaar maken. Maar nog belangrijker: 
de organisatie ervan aanpassen zodat de 
bureaucratie eruit kan en iedereen weer kan 
opereren met eer van zijn werk. Verder: we 
moéten iets doen aan de volkshuisvesting. 
Mensen met lage inkomens moeten 
ook fatsoenlijk kunnen wonen, evenals 
de middenklasse natuurlijk. Veel 
woningcorporaties zijn totaal ontspoord 
en we zullen er echt voor moeten zorgen 
dat de overheid daar weer een vinger in de 
pap krijgt. De inkomensverschillen zullen 
we verkleinen, armoede onder kinderen 
zullen we aanpakken. En dan natuurlijk de 
financiële sector, die feitelijk een nutsbelang 
in private handen is. Dat botst constant en 
daar moeten we wat aan doen. Kortom, een 
hele lijst van voor de SP heel belangrijke 
zaken, die we allemaal zullen inbrengen. 
Maar óf, respectievelijk de mate waarin, 
we dat allemaal in een regeerakkoord 

krijgen is natuurlijk mede afhankelijk van 
de ruimte die we weten te bedingen aan de 
onderhandelingstafel. En die ruimte wordt 
vooral bepaald door de verkiezingsuitslag.’ 

 › En, hoe staan we er ideologisch voor?
‘Goed, denk ik. Dat is iets wat ik zelf 
natuurlijk als voorzitter altijd heb moeten 
bewaken. En waar ik ook actief aan heb 
bijgedragen door middel van de boeken die 
ik gepubliceerd heb. Ik geloof dat wij in een 
heel vroegtijdig stadium het neoliberalisme 
als zodanig ontmaskerd hebben. Dat is al in 
1996 geweest met het boek ‘Tegenstemmen’ 
en daarna zijn we steeds concreter 
geworden in het leveren van kritiek en het 
ontwikkelen van werkbare en betaalbare 
alternatieven voor dat neoliberalisme. Ik 
denk dat het eerder zo is dat wij de trend 
hebben gezet dan dat wij trendvolgers zijn.’ 

 › Toch werd uitgerekend bij de laatste 
Kamerverkiezingen de VVD de grootste 
partij en zitten we met het meest rechtse 
kabinet sinds mensenheugenis. Hoe kan 
dat dan?
‘Ik heb daar maar één verklaring voor: het 
vertragingseffect. Het electoraat reageert 
altijd met een bepaalde vertraging op 
bepaalde gebeurtenissen. Toch een beetje 
verward door de omstandigheden kozen 
veel mensen voor het oude en vertrouwde, 
het politieke midden. Het zou pas 
problematisch zijn als nadien de SP niet fors 
zou zijn gegroeid qua sympathie onder de 
mensen. Maar dat is dus wel gebeurd.’ 

 › Dus vroeg of laat komt de omslag alsnog?
‘Absoluut. Kijk eens naar hoe bijvoorbeeld 
de PvdA onze kant op komt. Onlangs kwam 
PvdA-leider Samsom met zijn plan (als 
alternatief voor het Catshuisberaad -red.) 
dat voor een belangrijk deel bestaat uit wat 
wij altijd gezegd hebben. Echt een beetje ‘SP 
light’ en dat vinden wij prima. Op die manier 
komen er alleen maar meer stemmen voor 
een ander en beter beleid. En vergis je niet: 
met uitzondering van D66 en GroenLinks 
zijn zo’n beetje alle andere partijen 
ideologisch onze richting op geschoven. 
Zelfs binnen de VVD worden er nu al 
kanttekeningen gezet bij bepaalde vormen 
van marktwerking. En ook het CDA wil meer 
gemeenschapszin.’

 › Over besturen gesproken: in de provin-
cie Noord-Brabant maakt de SP sinds een 
jaar deel uit van de coalitie en dat leidde 
al snel tot problemen. Twee Statenleden 
gaven de pijp aan Maarten. En in Boxmeer 
stapte de SP onlangs uit het college. Geen 
beste aanbevelingen, lijkt me. 

‘De publieke sector opnieuw 
uitvinden’

XVIII CONGRES
Het congresstuk van het XVIII SP-congres heeft als 
titel ‘1 voor allen’. Het motto van dit congresstuk is: 
De grootste vorm van waanzin is deze wereld te 
accepteren zoals hij is, en niet te strijden voor een 
wereld zoals hij zou moeten zijn (Jacques Brel)
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‘In Noord-Brabant kwam het natuurakkoord 
van staatssecretaris Bleker ter sprake, dat 
de SP op landelijk niveau afwijst. Maar 
als je deelneemt aan het bestuur, moet je 
wel onder ogen zien dat die taken worden 
overgeheveld naar de provincie en dat 
je daar vervolgens iets mee moet als 
gedeputeerde. Kijk, ik vind een opstelling 
van ‘Het is nou eenmaal mijn principe 
dat...’ niet verstandig, want daarmee 
sluit je jezelf eigenlijk uit en maak je 
meeregeren in feite onmogelijk. Dat hebben 
die twee Statenleden ook ingezien en ze 
gaven hun zetel op. Overigens zijn ze wel 
gewoon SP-lid gebleven. Gelukkig, want 
we moeten wel over dit soort dingen 
blijven discussiëren. We gaan namelijk 
vaker meemaken – zeker als we nationaal 
meeregeren – dat mensen teleurgesteld 
zijn omdat je niet alles binnenhaalt. Maar 
dat is ook waarom we er momenteel in 
het kader van de congresvoorbereiding zo 
uitgebreid over spreken. Het komt erop aan 
dat iedereen beseft dat de volgende stap 
regeringsdeelname is, maar dat dat ook een 
prijs heeft. Belangrijk is de vraag: wat haal 
je binnen? Ik durf wel te zeggen: als het 
netto resultaat van een kabinet waar wij in 
zitten, is dat de inkomensverschillen groter 
worden, dan denk ik niet dat wij er lang in 
zullen zitten. Tot slot: verloochen nooit als 
fractie je standpunt, maar onderstreep dat 
je niet kunt regeren zonder compromis te 
sluiten.’ 

 › In Boxmeer ging het om werken met 
behoud van uitkering. Is dat een ononder-
handelbaar principe?
‘Leuk dat je het woord ‘principe’ gebruikt. 
Want in principe wijzen wij werk met 
behoud van uitkering niet af, maar dan 
moet het wel voor beperkte tijd zijn. Dit 
om weer te wennen aan werk vanuit een 
bijstandssituatie. En dan moet er na verloop 
van tijd ook gegarandeerd passend, vast 
werk zijn voor die mensen. En dat was in 
Boxmeer allemaal niet het geval.’ 

 › De ledenenquête van afgelopen najaar 
heeft uitgewezen dat tweederde van de SP-
leden voor regeringsdeelname is. Maar dat 
betekent wel dat eenderde dat niét wil. Dat 
is wel veel...
‘Ja, dat is heel veel. Maar die mensen moeten 
we zien te overtuigen. En als wij door middel 
van deelname aan het bestuur goede dingen 
tot stand kunnen brengen, zúllen we die 
mensen ook kunnen overtuigen. Zolang je 
je kiezers maar kunt uitleggen waaróm je 
compromissen hebt gesloten; eerlijk zijn. 
Uitleggen: we vinden nog steeds wat we 
vonden, maar hebben dat helaas nu niet 

binnen kunnen halen. Met andere dingen is 
dat wel gelukt. We blijven strijden.’ 
 
 › Je wil graag partijvoorzitter blijven. 

Waarom?
‘Ik vind dat het goed zou zijn wanneer 
er na het aantreden van een nieuwe 
fractievoorzitter, Emile, continuïteit bestaat 
in het partijvoorzitterschap. Dat vindt Emile 
ook en dat kan ik me voorstellen. Door alle 
ervaring die ik heb – niet in de laatste plaats 
ook als fractieleider – kan ik een nuttige 

‘Ik denk dat we een dermate sterke 
jeugd hebben gehad dat we er klaar 
voor zijn’

rol spelen. Die ervaring is buitengewoon 
behulpzaam bij alle discussies die ik voer, 
of dat nu in het dagelijks bestuur is of in het 
partijbestuur, of in de fractie, waar ik uit 
hoofde van mijn functie altijd bij aanwezig 
ben. Dus in deze fase van veel veranderingen 
en de hoop van toetreding tot een volgend 
kabinet – mits we voldoende binnenhalen 
– denk ik: ik kan nog wel gedienstig zijn als 
voorzitter.’

tekst Rob Janssen
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‘ER STAAT HEEL  
WAT OP HET SPEL’
Hij wil tijdens het XVIII Congres graag herkozen worden als 
algemeen secretaris van de SP: ‘Ik zie het als een voorrecht om 
de komende tijd een bijdrage te mogen leveren aan de verdere 
ontwikkeling van onze partij.’ De komende verkiezingen 
en de mogelijkheid om daarna een stempel te drukken 
op de toekomst van Nederland maken dat we een sterke 
en toekomstbestendige SP nodig hebben, aldus Hans van 
Heijningen.

‘De vraag of we gaan meeregeren is voor ons 
geen kwestie van aanschuiven en meedoen. 
Wij willen Nederland namelijk echt verande-
ren door de inkomensverschillen te verklei-
nen, de publieke sector in ere te herstellen, 
de bevolking meer te betrekken bij het be-
stuur en een eind te maken aan het uitspelen 
van autochtoon tegen allochtoon en van jong 
tegen oud. En iedereen weet dat je dat niet 
voor elkaar krijgt door in gemeenteraden en 
colleges te zitten, of in de Tweede Kamer of 
in de regering vertegenwoordigd te zijn. Daar 
is heel wat meer voor nodig. Dat maakt het 
zo belangrijk dat we onze actieve mensen en 
de bevolking van ons land goed informeren 
over wat er op het spel staat. Met een sterke 
SP zijn we in staat om te werken aan een be-
ter Nederland. Duizenden SP’ers gaan de ko-
mende maanden met die boodschap de boer 
op om ervoor te zorgen dat we een grote ver-
kiezingsoverwinning boeken en op die ma-
nier voorkomen dat rechts verder kan gaan 
met hun beleid van sociale afbraak of dat de 
middenpartijen met een vlees noch vis-be-
leid komen. Ons land staat voor belangrijke 
keuzes die ook voor de toekomst van onze 
kinderen van groot belang zijn.’ 

 › Zie jij de SP straks in het kabinet zitten? 
‘Geloof me, als het gaat om de vraag of wij 
voldoende capabele mensen in huis hebben 
die het aankunnen om bijvoorbeeld minister 
of staatssecretaris te worden, dan is dat wel 
mijn kleinste zorg. Dat gaat goed komen. Wat 

mij betreft is de grote vraag of we als partij 
voldoende geworteld zijn in het land om 
zo’n ingrijpende stap als regeringsdeelname 
te maken? We hebben als partij een dubbe-
le opdracht. En die is niet alleen ervoor zor-
gen dat we capabele bestuurders naar voren 
schuiven, maar ook dat de mensen – vanuit 
vakbonden en andere maatschappelijke or-
ganisaties  – in beweging komen en voor hun 
belangen opkomen.’ 

 › Maar juist daarin heeft de partij toch veel 
geïnvesteerd? 
‘Zeker, en als ik ergens trots op ben, dan is 
het wel dat het ons bijvoorbeeld gelukt is om 
in de grote steden binnen 24 uur mensen te 
organiseren om de stakingsacties van bij-
voorbeeld de schoonmakers te steunen. We 
weten ons met succes te verbinden met de 
mensen die in beweging komen. Van thuis-
zorgmedewerkers tot leerkrachten en van 
huisartsen tot agenten, de SP verbindt zich 
met mensen die in beweging komen voor fat-
soenlijke arbeidsvoorwaarden, respect en be-
roepseer. Dat is iets waar we van de ene kant 
trots op mogen zijn, en wat van de andere 
kant vereist dat we daar dagelijks werk van 
maken.’ 

 › Wat moet er dan gebeuren?
‘We hebben nu 150 lokale afdelingen en zijn 
hard op weg om dat aantal uit te breiden. 
Maar in veel afdelingen moeten we zeker 
nog stappen vooruit zetten als het gaat om 

het oppakken van lokale kwesties, om aan-
sluiting te vinden bij punten van onvrede, 
om samen met mensen op te trekken. En 
door die mensen ook gezíén te worden als 
de partij die het opneemt voor de belangen 
van gewone mensen.’

 › Maar het XV Congres in 2007 heette ‘Fun-
damenten Versterken’ en de uitvoering 
van de afspraken die toen gemaakt zijn 
komt ter sprake op het XVIII Congres in 
juni. Zijn die fundamenten dan eigenlijk 
wel versterkt? 
‘Op een aantal terreinen hebben we zeker 
stappen vooruit gezet. Niet alleen door het 
optreden van Emile, maar ook door onze ac-
tivisten in het land krijgen steeds meer men-
sen vertrouwen in onze partij. Zonder rare 
spelletjes te spelen maar door duidelijke 
standpunten te koppelen aan overtuigend 
optreden zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd 
om onze invloed binnen de vakbonden te 
vergroten. 
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren als 
partij bewezen dat we in staat zijn verant-
woordelijkheid te dragen; we hebben bewe-
zen dat we kunnen besturen. Praten we over 
de versterking van afdelingen, dan moet er 
nog veel gebeuren. Dat heeft vooral te ma-
ken met het hoge verloop binnen de afdelin-
gen. Mensen zijn druk met hun werk, hun 
gezinsleven, zorgtaken en hebben vaak be-
perkte mogelijkheden om actief te zijn. We 
hebben meer mensen nodig die er, laat ik 
zeggen, voor tien, twintig jaar of langer voor 
tekenen. Op te veel plekken komen mensen 
aan de voorkant binnen, terwijl er aan de 
achterkant weer mensen uit lopen.’ 

 › Hoe voorkomen we dat?
‘Eerst dit: de sterke positie die de SP op heeft 
weten te bouwen is te danken aan de inzet 
van duizenden mensen voor wie de partij en 
het politiek activisme een rode draad zijn in 
hun leven. Deze mensen die zich realiseren 
dat ze bijdragen aan iets wat groter is dan 
zijzelf en hun eigen kleine omgeving vor-
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men de kern van de partij en de mobilisatie. 
Dat maakt het belangrijk dat we partijleden 
scholen, motiveren en inspireren. We moe-
ten onze kaderleden stimuleren om na te 
denken over wat er op het spel staat en hoe 
hun dagelijkse activiteiten zich verhouden 
tot dat grotere verhaal. Het gaat om het be-
wustzijn van: waar zijn wij mee bezig en hoe 
ontwikkelen dingen zich? Dat is iets waar je 
continu mee bezig moet zijn. Dat geldt niet 
alleen voor onze actieve kaderleden maar 
ook voor onze medewerkers op het partij-
bureau. Als het SP-personeel zich er niet van 
bewust is dat er iets op het spel staat en dat 
het belangrijkste nog moet komen, dan wor-
den we een gewone partij en op die manier 
redden we het niet. Het is zaak om het vuur 
brandend te houden in plaats van op de 
automatische piloot te opereren en te ver-
vallen in gemakzucht en routine. Want ik 
denk dat dat het grootste gevaar is dat we als 
partij lopen.’ 

 › Oké, de automatische piloot staat uit.  
En nu? 
‘Allereerst hebben we het op ons volgende 

congres over de vraag waar we voor staan 
en wat onze uitgangspunten zijn. En vervol-
gens kijken we hoe we die uitgangspunten 
om gaan zetten in dingen dóen. Die twee as-
pecten kun je niet los van elkaar zien. Als je 
dingen doet zonder na te denken, zonder te 
lezen, zonder te discussiëren, dan ben je een 
blind werkpaard. En als je anderzijds alleen 
maar praat over de wereld en niks doet, dan 
verandert er niks. De meerwaarde zit ’m in 
die permanente verbinding van praktijk en 
theorie. Dat is de reden waarom de partij zo-
veel belang hecht aan scholing. Maar goed, 
als het gaat om scholing heb je het ook over 
alles wat je moet leren om effectiever te ope-
reren: op straat, in de gemeenteraad, hoe 
maak je een afdelingskrant, een lokale web-
site, hoe ga je als afdeling met de centen om, 
enzovoorts. Er zijn in de politiek weinig the-
ma’s waarop je het redt zonder verdieping en 
scholing.’

 › Heb je vertrouwen in de missie zoals je 
die zojuist hebt geschetst? 
‘Weet je, als ik in de spiegel kijk realiseer ik 
me dat ik met mijn 59 jaar bij de ouderen 

begin te horen. Een raar idee, waar ik nog 
steeds een beetje aan moet wennen. Maar 
als ik zie wat voor potentie wij hebben aan 
jonge toegewijde mensen, onze jonge Ka-
merleden maar ook onze jonge activisten op 
tal van plekken, dan heb ik veel vertrouwen 
in de toekomst van onze partij. Dan zie ik 
dat we niet alleen bezig zijn met vandaag en 
morgen, maar ook met die langere termijn. 
Ik ben ervan overtuigd dat de investerin-
gen die we vandaag doen in de versterking 
van onze partij zich vroeg of laat uit gaan 
betalen. In dat opzicht zijn we realisten in 
het heden en optimisten wat betreft de toe-
komst.’

tekst Rob Janssen 
foto Diederik Olders



LINKSVOOR ‘PRINCIPIËLE EN KRITISCHE POLITIEK IS BELANGRIJK’

De Limburgse cameraman 
Thijs Hendrix (41) woont 
en werkt in Brussel. Door 
de strenge Nederlandse 
inkomenseisen mocht zijn 
Venezolaanse partner niet 
naar Nederland komen, in 
België is het paar wel welkom. 
Nu volgt Thijs de Limburgse 
politiek van een afstandje, 
maar niet minder actief. Zo 
maakt hij voor de SP Limburg 
de animatiefilmpjes Heet van 
de Naald.

 ›  Heet van de Naald is een parodie op 
het journaal?
‘Ja, de filmpjes zijn te zien op YouTube 
en via limburg.sp.nl. Een special over een 
Roermondse ex-wethouder met dubieuze 
belangen bij bouwbedrijven is in korte tijd 
door 7.000 mensen bekeken. Ik werk als 
cameraman voor nieuwscorrespondenten 
 in het Brusselse Europakwartier. Wat zij 
vertellen is allemaal leuk en aardig, maar 
ik wilde zelf eens invloed hebben op de  
onderwerpen en die uit een iets interes-
santere hoek belichten.’ 

 › Heb je politieke ambities?
‘Het lijkt me te gek om te werken en te 
strijden voor je idealen, maar ik blijf liever 
op de achtergrond meedenken. Ik denk niet 
dat het goed is voor een mens om veel met 
je kop op tv te komen. Dan kun je je weleens 
belangrijker gaan voelen dan anderen.’

 › Zie je dat ook tijdens je werk?
‘Zeker, maar ik zie vooral ook dat corres-

pondenten de Europese politiek helemaal 
niet bekritiseren. Veel persvoorlichters 
waren vroeger journalist. Om straks zelf zo’n 
goedbetaalde Europese functie te kunnen 
krijgen, durven of willen veel corresponden-
ten geen kritische vragen stellen.’

 › Waarom werd je lid van de SP?
‘Eind jaren negentig realiseerde ik me dat 
de SP de enige partij in Nederland is die 
alles terugkoppelt naar de mensen. Het is 
heel belangrijk dat er een politieke partij is 
die heel principieel naar mensen kijkt. Echt 
 democratisch, en niet om geld, roem, macht 
of carrière.’

 › Wat haalt de kapitalist in je naar boven?
‘Geef me een creditcard en ik ga ineens reis-
jes, muziek, boeken en dvd’s aanschaffen, 
schulden maken voor dingen die ik eigenlijk 
niet nodig heb. Dus ik ben blij dat ik geen 
creditcard heb.’

tekst Jola van Dijk  
foto Roy Kuis
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COMMISSIE-DE WIT

‘TE VEEL BETAALD, KAMER BUITENSPEL’

Volgens Ewout Irrgang doet de Parlementaire Enquête-
commissie Financieel Stelsel nuttige aanbevelingen 
in haar rapport.

‘Mijn ogen zijn soms wel opengegaan, ja.’ 
Dat zegt SP-Kamerlid Jan de Wit terugkij-
kend op de totstandkoming van de rappor-
ten van de parlementaire enquêtecommissie 
waarvan hij de voorzitter was. Zelfs hij was 
tijdens het onderzoek niet zelden verwon-
derd over het daadwerkelijke reilen en zeilen 
in de financiële sector. ‘Als je bijvoorbeeld 
ziet wat voor ingrijpende consequenties de 
slechte koers van een bank heeft op econo-
mieën in andere delen van de wereld, dat de 
financiële sector zó onderling verweven is 
– ook in Nederland – dan heeft me dat hier 
en daar toch wel verrast’, aldus De Wit. 
Het onlangs verschenen rapport was het 
tweede en laatste rapport dat verscheen 
onder leiding van de SP’er. In het eerste, 
uit 2010, stond met name het ontstaan van 
de kredietcrisis centraal. Het tweede rap-
port beschrijft de crisismaatregelen die de 
Nederlandse overheid nam in de cruciale 
periode tussen september 2008 en januari 
2009. In die korte tijd pompte Nederland 
tientallen miljarden in het bankwezen dat 
in zwaar weer was geraakt. Zo werden de 
Nederlandse delen van Fortis en ABN Amro 
genationaliseerd middels een injectie van 
16,8 miljard euro. Een hoge prijs in verge-
lijking met de economische waarde van de 

bank op dat moment, oordeelt de 
commissie-De Wit. Bijna vijf miljard euro 
aan kapitaaltekort zou simpelweg over 
het hoofd zijn gezien.  Ook bij de miljar-
densteun aan ING zet de commissie grote 
vraagtekens. Daarnaast is de Tweede Kamer 
tijdens genoemde periode voortdurend te 
laat en onvolledig geïnformeerd. Zodoende 
wijzen veel beschuldigende vingers naar 
Wouter Bos, de toenmalige PvdA-minister 
van Financiën. Deze stelde in reactie op het 
rapport dat hij in de toenmalige hectiek geen 
tijd en geen keus had gehad. Maar dat is SP-
Kamerlid Ewout Irrgang wat al te gemakke-
lijk. ‘Bos suggereerde dat de commissie niet 
naar die factoren gekeken heeft, maar ze zijn 
wel degelijk gewogen door de commissie. 
Mijn conclusie: het ontbrak de toenmalige 
minister aan politieke wil om tijdig met de 
Kamer in overleg te treden. Er is bijvoor-
beeld in het kader van de redding van ABN 
en Fortis Nederland wél contact geweest 
met het ABP (het pensioenfonds werd ge-
polst als mogelijke investeerder –red.). Dan 
had de Kamer natuurlijk ook geraadpleegd 
kunnen worden’, aldus Irrgang.

Niet dat de SP’er ontkent dat er in 2008 
sprake was van een noodsituatie. ‘Ingrijpen 

was noodzakelijk, absoluut. Er is ook met 
succes ingegrepen, want ons financiële 
systeem is niet ingestort. Maar dat is geen 
vrijbrief om zoveel belastinggeld over de 
balk te smijten.’ Ewout Irrgang vindt ook dat 
het rapport de Tweede Kamer een spiegel 
voorhoudt. ‘Toen de ernst van de financiële 
crisis tot iedereen door begon te dringen, 
heb ik met succes gepleit voor een sterkere 
controlepositie van de Tweede Kamer. De 
meerderheid was het daar wel mee eens, 
maar die meerderheid wilde toen ook niet 
echt doorpakken.’
De commissie-De Wit doet in het rapport 
een aantal aanbevelingen om de positie van 
de Kamer in geval van crisismaatregelen te 
versterken. Daarnaast oppert de commissie 
een aantal andere, volgens Irrgang nuttige 
verbeteringen in het financieel stelsel, zoals 
de scheiding van nuts- en zakenactiviteiten 
bij financiële instellingen en beter toezicht. 
Het woord is nu aan de Tweede Kamer.

Curieus: zeven weken lang onderhandelden 
Rutte, Wilders en Verhagen over extra bezui-
nigingen van ruim 14 miljard euro, bovenop 
de 18 miljard van 2011. Samen 32 miljard 
euro dus. Laat dat nou precies het bedrag 
zijn dat Nederlandse belastingbetaler uitein-
delijk moet ophoesten voor ABN Amro.

tekst Rob Janssen 
foto Sander van Oorspronk
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VAKBONDSVUUR
SCHOONMAKERS BEREIKEN OPNIEUW HET ONMOGELIJKE

Khadija Tahiri is voorvrouw van schoon-
maakbedrijf Hago in het BovenIJ ziekenhuis 
in Amsterdam, en daarnaast president 
van de Vakbond van Schoonmakers. Haar 
gezicht straalt, bij binnenkomst in de hal 
waar de schoonmakers diezelfde dag vóór 
het akkoord gaan stemmen. Ze heeft net 
met de actievoerende schoonmakers een 
overwinningsmars gelopen door de straten 
van Amsterdam. Tahiri: ‘De sfeer was gewel-
dig. Veel Amsterdammers deden de ramen 
open en zwaaiden naar ons. Iedereen weet 
dat we gewonnen hebben.’ Tahiri heeft zelf 
aan de onderhandelingstafel gezeten waar 
het cao-akkoord de nacht ervoor is gesloten: 
‘Het bleef tot het laatst spannend. Maar 
na uren onderhandelen hadden we een 
akkoord waarvan we wisten dat we het aan 
onze mensen konden laten zien.’ Volgens de 
president is er om één punt het hardst ge-
vochten: het ziekteverzuim. Tahiri: ‘Schoon-
makers krijgen hun eerste twee ziektedagen 
niet doorbetaald. Wij wilden daar vanaf, 
en net zo behandeld worden als andere 
werknemers. De bazen wilden daaraan de 

De schoonmakers winnen. Net als in 2010. Maar liefst 105 stakingsdagen waren ervoor nodig, 
maar nu ligt er een cao-verbetering om u tegen te zeggen. 

afgelopen twintig jaar helemaal niets ver-
anderen, want ze dachten dat er dan meer 
ziekteverzuim zou komen. Met onze staking 
hebben we een groot experiment van een 
jaar afgedwongen. Duizenden schoon-
makers worden doorbetaald bij de eerste 
ziektedagen. Ook worden zij beter begeleid 
en wordt er gekeken of de werkdruk niet te 
hoog is. Een onafhankelijke commissie gaat 
dan na een jaar kijken of de bazen gelijk 
hebben of wij. Als het verzuim niet omhoog 
gaat, of zoals wij zeggen zelfs omlaag gaat, 
gaat de verbetering voor iedereen gelden. 
Dat is dan ook goed voor de bazen!’ De vak-
bond heeft die verwachting onder andere 
omdat veel mensen nu niet kort uitzieken, 
maar gewoon doorwerken en daardoor juist 
langduriger ziek worden. 

Op dinsdag 17 april hebben de stakende 
schoonmakers met een overweldigende 
meerderheid voor het nieuwe cao-akkoord 
gestemd. De belangrijkste punten van dat 
akkoord zijn een loonsverhoging van  
4,85 procent in twee jaar, goede afspraken 

over opleidingsmogelijkheden, sneller 
 zekerheid voor uitzendkrachten en werk-
drukmetingen met als doel extreme  
werkdruk te voorkomen. Een geweldige 
vooruitgang voor de schoonmakers. SP-
leider Emile Roemer feliciteert de schoon-
makers tijdens hun bijeenkomst. Volgens 
Roemer laten zij zien dat werknemers de 
nullijn niet hoeven te accepteren en dat 
strijden en volhouden zin heeft. Roemer: 
‘Ik hoop dat de schoonmakers een inspira-
tiebron voor anderen zullen zijn, zoals de 
politieagenten, de verpleegkundigen en de 
medewerkers van de sociale werkplaatsen.’

‘Schoonmakers lopen tegen 
een muur op’
Hijzelf zal blijven herhalen dat het de 
schoonmakers zijn, die het uiteindelijk zelf 
doen, maar net als in 2010 speelt vakbonds-
bestuurder en SP’er Ron Meyer een centrale 
rol in de succesvolle stakingsactie. Volgens 
hem hebben de schoonmakers gewonnen 
door de harten van mensen te winnen: ‘Als 
zelfs Jort Kelder zijn solidariteit betuigt, met 

SP-leider Emile Roemer feliciteert de uitgelaten stakers: ‘Jullie dwingen alweer respect af met jullie strijdlust.’
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een handschoen aan, dan krijg je een idee 
van hoeveel steun er was voor de stakers.’ 
Lang leek het of de sympathie van Neder-
land niet genoeg was. De werkgevers wei-
gerden lang een fatsoenlijk bod op tafel te 
leggen. Zo lang dat de schoonmakersstaking 
van 105 dagen de langste sectorstaking sinds 
1933 is geworden. Meyer legt uit waarom ze 
uiteindelijk overstag gingen: ‘Wij dreigden 
direct zaken te gaan doen met de opdracht-
gevers. Veel mensen realiseren zich niet dat 
schoonmaakbedrijven onderdeel zijn van 
gigantische bedrijven zoals Goldman Sachs. 
Bij zulke giganten zijn de schoonmakers 
anoniem. Wij zeiden: dan gaan we afspraken 
maken met de NS, met Philips, met Schip-
hol, en slaan we jullie over. We hadden al 
opdrachtgevers klaarstaan die daar wel voor 
voelden. Zij beginnen ook door te krijgen 
dat de steeds goedkopere schoonmaak 
eigenlijk handel in gebakken lucht is. Het 
zijn de verzinsels van spreadsheet-mana-
gers. Op hun theoretische tekentafels is de 
schoonmaker een robot die ieder jaar nóg 
sneller kan. Met ‘Olympische voorbeelden’ 
als 3.000 vierkante meter stofzuigen per uur 
en 90 seconde voor een toiletruimte. In deze 
sector bestaan de kosten voor 85 procent uit 
loonkosten. Dan hoef je geen Einstein te zijn 
om te bedenken dat elk jaar 4 procent goed-
koper volstrekt onmogelijk is. Ook niet door 
innovatie: de laatste innovatie is een nieuwe 
poetsdoek van vijftien jaar geleden.’ 
De serieuze dreiging dat ze ertussenuit 
zouden vallen, was het zetje om de schoon-

maakbedrijven in een meer coöperatieve 
houding weer aan de onderhandelingstafel 
te krijgen. Meyer: ‘Nu hebben we een gewel-
dige cao-verbetering. Maar als het nog een 
keer tot een uitbarsting komt, zie ik zomaar 
gebeuren dat we écht gaan organiseren dat 
schoonmakers weer bij de opdrachtgevers 
in dienst komen. Het herstellen van de 
sociale eenheid in een bedrijf heeft veel 
voordelen. Vroeger was het heel normaal 
dat de schoonmaker bij Philips na een tijdje 
klusjesman en dan monteur kon worden. 
Schoonmakers lopen nu vaak tegen een 
muur op.’

‘Niks grijs en saai!’
Volgens Meyer zit de stemming er nu goed 
in: ‘Dit geeft een energie-boost. Het toont 
aan dat het succes in 2010 geen eendagsvlieg 
was. Ons vakbondsvuur werkt, en het slaat 
over. Kijk bijvoorbeeld naar die dappere 
mensen die nu opstaan in de thuiszorg en de 
verpleging. Als de verpleegster in opstand 
komt, moet je je als samenleving achter de 
oren krabben. Zij weten door de schoonma-
kers dat het kán. De schoonmakers hebben 
nu de beste cao-verbetering van Nederland. 
Een van de mooiste punten die we hebben 
afgesproken is dat uitzendkrachten na een 
jaar in dienst komen bij het schoonmaakbe-
drijf. Wij zijn de enige sector waar dat is af-
gesproken. Op het moment dat we ja zeiden 
tegen het akkoord kregen honderden, zo niet 
duizenden, uitzendkrachten die al jaren in 
onzekerheid zaten in één klap een contract! 

Wij laten zo, in een van de armste sectoren, 
zien dat het kan. Dat je mensen niet als 
wegwerp-werkers hoeft te behandelen.’

De vakbonden zijn druk doende om de 
‘nieuwe vakbond’ te vormen. Meyer weet 
zeker dat dit succes daar invloed op heeft: 
‘De oude vakbond is dood, de nieuwe leeft. 
Het verhaal van de schoonmakers is óók het 
verhaal van de basisschooljuf, de caissière, 
de callcenter-medewerker en de thuiszor-
ger. Die hebben ook met onzinnige effici-
ency en doorgeslagen managementdenken 
te maken.’

‘Ons vakbondsteam van schoonmaak-
organizers is het jongste en cultureel meest 
diverse van alle teams. En het legioen 
stakers bestaat ook uit alle kleuren en 
leeftijden. Niks grijs en saai, zoals er vaak in 
de media over vakbonden wordt gesproken! 
Onze jonge vakbond is trots en moedig. En 
heeft lef. Het is een bond met bravoure. 
John, een van de treinschoonmakers uit 
Groningen, vertelde dat hij vroeger op 
verjaardagsfeestjes zei dat hij bij NedTrain 
werkt. Hij schaamde zich. Maar dat is 
veranderd; nu vertelt hij dat hij één van 
die trotse schoonmakers is. En hij is 
niet de enige. Om die power kunnen de 
kwartiermakers van de nieuwe vakbond 
niet heen.’

tekst Diederik Olders

Schoonmakerspresident Khadija Tahiri tijdens de overwinningsmars in Amsterdam, samen met vakbondsbestuurders Mari Martens (links)  
en Ron Meyer (rechts).
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 1  Tekenleraar te    
  Bloemendaal 
 2  Tweelingbroer was ook nog  
  geheim agent 
 3  Boekbandontwerper
 4  Autotron 
 5  Cameo in Suske en Wiske 

 1  Afgeleid van het Latijnse   
  woord voor ‘gebroken’
2  Zelfgelijkend. 
3  De dimensie is geen   
  geheel getal
4  Poincaré-afbeelding van   
  een chaotisch systeem     
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De winnaar van het cryptogram van april is Kees Kater uit Vianen. Stuur uw oplossing vóór 22 mei naar de puzzelredactie van de Tribune; 
Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl 
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

De puzzel is uit drie elementen opgebouwd. Tekstparagrafen en plaatjes slaan elk terug op een naam. Deze vier namen moeten volledig en 
zonder spaties in de blokjes-balken worden ingevuld. Het thema van deze Triangel is ‘grafische kunst’.

CRYPTOGRAM

TRIANGEL

OPLOSSINGEN APRIL

Horizontaal 
 4  Medisch werktuig dat injectiemotoren smeert? (9) 
 9  De band van Barbie en Ken. (8) 
 10  Kerstversieringen zijn op hun toppunt. (6) 
 11  Zijn het waard om als duo het geld binnen te brengen. 
  (14 en 4,10) 
 12  Stralingsgevaarlijk wiel. (3) 
 13  Spookachtig enthousiast? (10) 
 14  Prothese met artistieke ambities. (9) 
 16  Trendsettende heiligenafbeelding. (5) 
 18  Zit hier de wervelkolom van een boek? (3) 
 20  Kakelende knullen met kappen (denken zwart-wit). (3, afk.) 
 21  Snoepgoed? Geef mij maar een borrel. (4) 

Verticaal 
 1  Voetbal? Hier is honkbal óók oorlog. (8) 
 2  Deze persoon leest heel toegankelijk. (3,4,4) 
 3  Instrument geeft aan: 100 cm water. (11 en 6,5) 
 5  Op 17 juni 2012, 16 juni 2013 en 15 juni 2014 komt vader 

opvoeden. (9) 
 6  Reden om op aarde een huis neer te zetten. (9) 
 7  Wiskundehooligans. (9) 
 8  Winterzout warhoofdig verspreid. (10) 
 15  Klokslags een klap. (3) 
 17  (geen) Scandinavische vrouw. (4) 
 19  Gebruikersinterface is om te huilen. (2, ook afk.)

Opgave

  1  (verticaal) - tips rechtsboven  
  - wie was de held van ‘onze  
  Efteling’? 
 2  (vert.) - plaatje rechtsonder  
  - wie tekende de bekendste  
  ‘Vitruviusman’? 
 3  (hor.) - tips linksonder - wie  
  benoemde (in 1975) deze   
  meetkundige figuur? 
 4  (hor.) - plaatje linksboven   
  - wie slaat hier de handen 
  aan zichzelf?

CRYPTOGRAM
Horizontaal 
3) Ereprijs 5) Olie 7) Schoonzoon 8) Bumperkleven 11) Dol 12) Misleidend 14) Slaan 
15) Maatpakken 17) Reuzenslalom 19) Wastrommel 20) Rapen. 
Verticaal 
1) Betonmolen 2) IJsco 3) ETC 4) Renner 5) Onheilspellend 6) Ingewikkeld 8) Badjas 9) KMI 
10) Tekenmal 13) CM 16) Afnemen 17) Raar 18) Zorgpas.

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST
Horizontaal 
1) Kerstening 6) Rachmanova 8) Rasterdruk 11) Klauwaards 
13) Abel Tasman. 
Verticaal 
1) Kortrijk 2) Reces 3) Eka 4) ISO 5) Glaukos 7) NPD 9) Eiwit 
10) Rerum 12) Abe.
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KORTZICHTIG KABINET
De stelling van minister Kamp, ‘Wie 
wil werken kan ook werken’, gaat mij 
persoonlijk te ver. Ja, ik wil werken. 
Mórgen nog. Dat heb ik mijn hele leven 
gedaan. Helaas ben ik als gevolg van 
een infectieziekte (geheel buiten mijn 
schuld, want die krijg je gewoon) tien 
jaar geleden blind geworden. Ik zal u de 
worstelingen besparen, behalve die ene: 
ik wil aan het werk. Ik wil deel uitmaken 
van de maatschappij. Partici peren in 
het arbeidsproces en maatschappelijk 
verkeer. Maar dat lukt niet echt. Natuur-
lijk, vrijwilligerswerk, dat doe ik ook en 
dat is goed. Maar een betaalde baan (al 
dan niet op mijn niveau van oud-officier 
van de luchtmacht), dát zit er niet in. 
Voor mijn part ga ik aardbeien plukken 
in het Westland. Maar ik betwijfel of er 
een aardbeienteler is die het ziet zitten 
om een blinde aan het werk te zetten 
in zijn kassen. Ik daag ze bij dezen uit 
om mij uit te nodigen. En ach, wie weet 
kan ik wel aan de slag in de kantine 
van minister Kamp. Gewoon een kopje 
koffie zetten. En op de kleintjes letten, 
dus geen dure lunch maar gewoon een 
bammetje meenemen in een trommeltje 
achter op de fiets.

B.W. van Wierst, Roden

VLUCHTELINGENBELEID
Ik ben met mijn dochter op de fiets op 
weg naar Kamp Zeist. We vragen ons, 
zoals elke keer, af of het zin heeft om 
daar bij dat hek te gaan staan zwaaien 
naar nauwelijks zichtbare mensen, een 
lantaarntje heen en weer te bewegen, 
bloemen in het hek te steken en We shall 
overcome of All men shall be free te  
neuriën. We winden ons op over het feit 
dat daar mensen gevangen gehouden 
worden, sommigen al maanden, een jaar. 
En dan, plotseling, bereiken ons gelui-
den van achter die ramen. Geschreeuw, 
geroep, kreten om hulp. Er zijn ventila-
tieroosters aangebracht, daarom kunnen 

we elkaar verstaan. We kijken elkaar aan: 
er zitten daar mensen vast, onschuldig, 
ze hebben ons nodig! We vragen wat ze 
zeggen, er komt antwoord, voor de eerste 
keer kunnen we elkaar verstaan en deze 
mensen roepen ons bedankjes toe, ze 
zegenen ons. Het schaamrood staat ons 
op de kaken, we zijn woest, voelen ons 
machtelozer dan ooit. In dit land hebben 
we dierenambulances, dierenbescher-
ming, animalcops, maar deze mensen 
– gasten, hoewel misschien ongenood 
– worden hier weggestopt achter tralies, 
maandenlang, zonder hoop, zonder toe-
komst, zonder liefde. Ik schaam mij diep.

Mariël Storm, Soest

De campagne is 
alweer begonnen! 
Ronald van Itegem 
uit Eindhoven  
stuurde ons als 
eerste een cam-
pagnefoto. Leuk!  
Wie volgt?

CAMPAGNE
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BON OM LID TE WORDEN

Tribune
mei 2012

Wel Tribunelezer,  
geen SP-lid?
Dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
Als SP-lid ontvangt u de Tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. U steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

Emile  
Roemer



32 TRIBUNE mei 2012



Nieuwsblad van de SP • jaargang 47 • nr. 6 • juni 2011 • €1,75 • www.sp.nlNieuwsblad van de SP • jaargang 48 • nr. 6 • juni 2012 • €1,75 • www.sp.nl

tribune

De lijsttrekker
XViii Congres breDA: 1 Voor Allen!

DuurZAMe strooM: lAnge neus nAAr energiereuZen

TRIBUNE_06_2012_A_1.indd   1 04-06-12   11:11



BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID? SLUIT JE NU GRATIS AAN EN 
STEUN DE MEEST ACTIEVE POLITIEKE JONGERENORGANISATIE VAN NEDERLAND!

Op zondag 20 mei kwamen ROOD-leden uit 
het hele land bijeen in het gloednieuwe SP 
partijkantoor in Amersfoort om een nieuw 
bestuur te kiezen. De leden kozen Lieke 
Smits als nieuwe voorzitter. De andere 
bestuursleden die gekozen werden zijn 
Mathijs ten Broeke, Michelle Foolen, Mark 
Lievisse Adriaanse en Marc Smits. Lieke 
Smits: ‘ROOD zal aan alle jongeren met een 
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links hart laten zien dat een grote SP nood-
zakelijk is voor een sociale samenleving. 
En we gaan zorgen dat de SP de grootste 
partij wordt op 12 september!’ Ben jij ook 
ROOD-lid en wil je een bijdrage leveren aan 
de campagne? Meld je dan vooral aan voor 
het landelijke ROOD campagneteam! Het 
campagneteam zal de komende maan-
den verschillende plekken in Nederland 

bezoeken om ludieke campagne-acties op 
te zetten en jongeren enthousiast te maken 
voor de SP. Je kunt je aanmelden door een 
mailtje te sturen naar rood@sp.nl.

  rood.sp.nl

MELD JE AAN VOOR HET 
ROOD CAMPAGNETEAM!

Aan de speciaalreeks zijn twee nieuwe 
titels toegevoegd: Europa in crisis en PVV: 
gedogen tegen welke prijs? U kunt zich 
abonneren op de reeks: dan ontvangt u voor 
10 euro vier boekjes. 

 Kijk op www.sp.nl/shop onder ‘boeken’

NIEUWE 
SPECIAALREEKS-BOEKJES
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Drukke dagen

Het zijn drukke dagen die voor ons lig-
gen. Eerst het EK voetbal, dan de Tour de 
France en vervolgens de Olympische  
Spelen. En ergens tussendoor ook nog  
op  vakantie! Voor mij als vers herkozen 
lijsttrekker (iedereen daarvoor nog harte-
lijk bedankt!) komt daar ook nog de voor-
bereiding op de vervroegde verkiezingen 
van 12 september bij. En u als SP-lid zal 
het er zeker ook druk mee krijgen. Dat 
maakt het leven voor mij weer een stuk 
gemakkelijker. Geen enkele andere lijst-
trekker kan rekenen op zoveel enthou-
siaste partijgenoten die bereid zijn om 
zich het vuur uit de sloffen te lopen om 
het best mogelijke resultaat te halen op 
de dag dat de stembussen open gaan. De 
vooruitzichten zijn goed – maar alleen  
de uitslag telt echt. Wat mijn leven in 
deze drukke tijd ook vergemakkelijkt is 
het besef dat we een buitengewoon eens-
gezinde partij zijn. Op ons partijcongres 
in Breda hebben we op 2 juni onze koers 
voor de komende tijd bepaald. En nu is 
onze hele partij aan de slag om een op-
timistisch én realistisch verkiezingspro-
gramma op te stellen. ‘Nieuw vertrouwen’ 
noemen we het.  
Precies daaraan heeft het de afgelopen  
jaren ontbroken, met een regering die 
zich niet naast maar tegenover de men-
sen opstelt. Ons verkiezingsprogramma 
stellen we trouwens definitief vast op  
30 juni, in Den Bosch. Dan hebben we 
dus wéér een partijcongres. Daar beslis-
sen we ook welke kandidaten op onze 
lijst komen. Ik weet nu al dat we met een 
geweldig team de verkiezingen en daarna 
de Kamer in gaan. En, als alles goed gaat, 
ook in de regering. Als de kiezers op  
12 september gaan voor sociaal in plaats 
van liberaal, dan krijgen we een wisseling 
van de wacht op het Binnenhof. Ik ben 
bereid mijn verantwoordelijkheid te ne-
men – zoals ik weet dat u de uwe zult ne-
men. Samen maken we er een geweldige 
zomercampagne van! Hebt u nog 
ideeën of tips? Laat het  
me weten!

Emile Roemer 
fractievoorzitter SP
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De jongeren van DWARS (GroenLinks), de Jonge Socialisten 
(PvdA) en ROOD (SP) kijken naar de toekomst. Samen hebben 
ze een manifest gepresenteerd om te breken met de rechtse 
boekhoudersmentaliteit: ‘Als de moederpartijen daarvoor 
niet de handen ineenslaan, dan doen wij het wel.’

Linkse jongeren samen in de aanvaL

Lieke Smits is eind mei gekozen tot voorzit
ter van ROOD, jong in de SP. Zij kon meteen 
aan de bak met dit manifest. Is het net als 
het Kattenbakakkoord even in een paar 
dagen in elkaar geflanst? Smits: ‘Nee hoor, 
mijn voorganger Leon Botter was hier al 
lang mee bezig. Links is altijd verdeeld 
geweest en krijgt daardoor veel minder 
voor elkaar dan rechts. Wij roepen onze 

moederpartijen dan ook op om eens naar 
de onderlinge overeenkomsten te kijken.’
Het manifest is ook precies dat: een poging 
helder te krijgen waar GroenLinks, PvdA en 
SP het over eens zijn. Smits: ‘We verzetten 
ons tegen de partijen die de begrotings
discipline boven alles stellen, zelfs boven 
een visie op waar de samenleving naartoe 
moet. En juist in die visie zijn er grote 

overeenkomsten tussen de drie linkse par
tijen.’ Dat er ook wel eens grote verschillen 
zijn, erkent Smits. Maar ze wil het daar nu 
niet over hebben: ‘Het is ook geen oproep 
om te fuseren, maar om een keer uit de 
verdediging tegen rechtse bezuinigings
drift te stappen en in de aanval te gaan.’ 
Smits vindt het logisch dat de jongeren van 
D66 niet meedoen: ‘Natuurlijk willen we 
zoveel mogelijk jongeren betrekken, maar 
de standpunten van de Jonge Democraten 
liggen op belangrijk punten zo ver af van 
ons, dat je dan een heel slap manifest zou 
krijgen.’
Zo’n vijf jaar geleden is het ook al eens 
geprobeerd: met het Pepermanifest. Dat is 
dus weinig succesvol geweest. Waarom zou 
deze poging wel slagen? Smits: ‘De situ
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COLUMN
Is beschaving fi neer?

Ooit was ik in het concentratiekamp Bu-
chenwald. Dit kamp, waar veel (politieke) 
gevangenen zijn vermoord, ligt slechts 
een paar kilometer van de beroemde 
Duitse stad Weimar, de stad van Goethe, 
Schiller en Bauhaus. Ik stelde me toen de 
vraag die velen zich ooit hebben gesteld: 
hoe hee�  het kunnen gebeuren dat een 
beschaafd volk kon vervallen tot massa-
moord?
Onlangs was ik een paar dagen in de Zuid-
Poolse stad Krakau. Was het vroeger een 
smerige plek waar je niet wilde zijn, na-
dat er een einde kwam aan de vervuilen-
de, zware industrie in de omgeving is de 
stad opgeknapt. Krakau is nu niet minder 
dan een parel. De meeste indruk maakten 
het Marktplein, een van de mooiste plei-
nen van Europa, en het vij� iende-eeuwse 
 Collegium Maius.
Enkele tientallen kilometers ten westen 
van Krakau ligt het concentratiekamp 
Auschwitz. Op de landkaart zult u die 
naam niet of slechts tussen haakjes aan-
treff en. De naam van deze voormalige 
 kazerne van het Poolse leger is bedacht 
door de Duitse beze� er. Ook in dit kamp – 
net als in het iets verderop gelegen en veel 
grotere Birkenau – hebben onbeschrijfl ij-
ke schanddaden van een enorme omvang 
plaatsgevonden; ook hier de nabijheid 
van een mooie en voorname stad met het 
dieptepunt van de menselijke geschiede-
nis om de hoek.
Is beschaving dan inderdaad niets meer 
dan een laagje fi neer? Schuilt er in ons 
 allemaal een beul? Ik vrees van wel. 
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar 
er valt wel iets van de geschiedenis te 

leren. We moeten achterstelling voor-
komen en, waar aanwezig, bestrijden. 
Hoop en een goede toekomstverwachting 
zijn voor elk mens, elk volk, van wezens-
belang. We moeten alert zijn op ideeën 
die strijdig zijn met de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen. En, we 
moeten ons de belangrijke vragen blíjven 
stellen; argeloosheid en lethargie 
zijn daar niet mee te verenigen.

Jan Marijnissen

zijn daar niet mee te verenigen.

Jan Marijnissen

atie is nu echt anders. We weten dat onze 
SP-fractievoorzi� ers altijd hebben gepleit 
voor samenwerking. Maar nu is er zowel 
in de PvdA als in GroenLinks een discussie 
gaande over de richting die ze op moeten. 
Ons manifest draagt bij aan die discussie. 
We hopen te laten zien dat ‘over links’ ons 
sterker maakt en de kans groter maakt dat 
de dingen die onze moederpartijen écht 
willen ook gebeuren.’ En wat is dat dan? 
Smits somt op: ‘Stop bezuinigingen op het 
hoger onderwijs, behoud het speciaal on-
derwijs. Voor de zorg geen verdere markt-
werking, meer aandacht voor preventie 
en een solide basispakket. Behoud van de 
sociale werkvoorziening; werklozen krijgen 
hulp bij het vinden van werk, investeren 
in de duurzaamheidssector om banen te 

creëren. Over duurzaamheid gesproken: de 
overheid moet duurzame productie stimu-
leren, de bio-industrie aan banden leggen 
en de ecologische hoofdstructuur volledig 
uitvoeren.’

Uit het manifest: ‘Op de lange termijn lei-
den deze plannen tot een hogere welvaart 
voor iedereen en gezonde staatsfi nanciën. 
Want investeren in onderwijs levert meer 
op dan bezuinigen, voorkomen is goedko-
per dan genezen, armoede werkt niet en 
alleen duurzame groei is echte groei.’ Smits 
wil nogmaals benadrukken dat de jonge-
ren willen dat de aandacht uitgaat naar de 
toekomst, en niet naar boekhoudkundige 
cijfertjes: ‘Bijvoorbeeld die heilige 3 procent 
begrotingstekort uit het Kunduz-akkoord. 
De partijen die daaraan mee hebben gedaan 
hebben zich neergelegd bij die regel. Als het 
moet dan moet het maar, lijkt hun houding 
te zijn. De jongeren willen die houding niet 
meer zien bij de linkse partijen.’ Valt bij 
ROOD de visie sterk samen met die van de 
SP, de jongeren van DWARS hebben dus 
nog werk te doen in GroenLinks, dat vooral 
trots is op het akkoord dat aan de 3-pro-
centsregel voldoet. DWARS krijgt zo de 
kans zijn naam waar te maken.

Op de vraag of dit manifest het antwoord 
is op de G500 – de jongeren die de mid-
denpartijen willen infi ltreren en reclames 
willen maken om zo de verkiezingen te 
beïnvloeden – is Smits duidelijk: ‘Nee. We 
waren hier al mee bezig lang voordat de 
G500 in het nieuws kwam. We vinden het 
fantastisch dat jongeren actief worden en 
zich gaan bemoeien met de politiek. G500 
zegt in het ‘landsbelang’ te handelen, maar 
is onduidelijk over welke visie ze dan op 
dat belang hebben. Hun agenda komt sterk 
overeen met die van D66; dat blijkt ook wel 
uit de steun van D66-leider Pechtold voor 
hun project. Ik kan me niet vinden in hun 
methoden – infi ltratie en reclamecampag-
nes die doen denken aan die van de Super 
PAC’s in de VS, die met veel geld keiharde 
reclames maken en zogenaamd ona� an-
kelijk zijn. De jongeren van DWARS, Jonge 
Socialisten en ROOD bekennen wel kleur 
en mengen zich in de discussie zonder 
invloed te willen kopen.’ SP-leider Roemer 
hee�  inmiddels positief gereageerd op het 
initiatief: ‘Onze jongeren laten zien dat er 
op 12 september echt wat te kiezen valt. Ik 
zie er naar uit.’

tekst en foto Diederik Olders

   Het manifest is hier te vinden: sp.nl/9z5tg

Lieke Smits: ‘Over links maakt ons sterker.’
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› Was je verbaasd dat VVD, CDA en PVV er 
niet uit kwamen in het Catshuis?
‘Verbaasd niet echt. Het was vanaf het begin 
duidelijk dat het geen huwelijk uit pure 
liefde was. Ik denk dat iedereen er rekening 
mee hield dat de zaak een keer kon klappen. 
Wilders heeft een afweging gemaakt: kan ik 
nóg meer sociale verslechteringen nog uit-
leggen? Blijkbaar niet. Daarom is het prima 
dat hij de stekker eruit trekt.’ 

› Jij pleitte meteen voor snelle verkiezin-
gen, liefst nog vóór de zomer. Waarom?
‘Er is genoeg tijd verloren gegaan dankzij 
deze gedoogconstructie. Het land is in crisis 
maar ondertussen zat Nederland te kijken 
naar een coalitie die zich zeven weken had 
opgesloten. Ik zie vervolgens in het gedoe 
rondom de Kunduz-coalitie een bevestiging 
dat we beter nog voor de vakantie verkie-
zingen hadden kunnen houden. Er is een 
akkoord, maar dat is vooral een briefje voor 
Brussel. Alle Kunduz-partijen proberen er 
nu alweer onderuit te komen. Dat schept 
dus geen vertrouwen maar juist meer 
onzekerheid. Niemand weet precies welke 
maatregelen nu écht genomen gaan worden. 

SP-LijSttrekker emiLe roemer

We hebben enerverende weken achter de rug. Het kabinet-Rutte 
is gevallen. Er zijn verkiezingen uitgeschreven. Er is een Kunduz-
akkoord gesloten. En de SP blijft het goed doen in de peilingen. 
En met de campagne in aantocht heeft het XVIII Congres van de 
SP op 2 juni Emile Roemer gekozen als lijsttrekker. 

‘nieuw vertrouwen in de 
samenleving, in de economie  
én in de politiek’

Daarom had ik liever snel verkiezingen 
gehad. Dan had de kiezer richting kunnen 
geven aan de nieuwe koers voor Nederland. 
Maar goed, het is 12 september geworden. 
Het is niet anders.’ 

› De SP deed niet mee aan het Kunduz-
akkoord. Vond je het jammer dat je niet 
mocht meehelpen ‘het land te redden’, 
zoals dat in de media gebracht werd?
‘Het was overduidelijk dat de SP niet nodig 
was voor een meerderheid. D66, Christen-
Unie en GroenLinks waren blijkbaar bereid 
om CDA en VVD uit de brand te helpen. 
Ik vind het niet erg om daar niet onder te 
staan. Als je het akkoord goed bekijkt dan 
zie je dat het voor een groot deel voortbor-
duurt op het beleid van Rutte. Natuurlijk 
ben ik blij dat enkele slechte maatregelen 
deels worden teruggedraaid. Maar uiteinde-
lijk moet je kijken naar het totaalpakket en 
dat ziet er niet goed uit. De economie wordt 
verder richting afgrond geduwd en mensen 
krijgen niet de zekerheid en het vertrouwen 
dat juist nu zo hard nodig is. Kijk naar de 
reiskosten, de btw-verhoging, het eigen ri-
sico en het liggeld in ziekenhuizen. Allemaal 

maatregelen waardoor mensen keihard in de 
portemonnee worden geraakt. Dat is geen 
manier om het vertrouwen te herstellen.’

› Al snel doopte je het tot het kattenbak-
akkoord. Waarom?
‘Ha, dat was eigenlijk een geintje. Maar wel 
één met een serieuze ondertoon. Ik zag 
het akkoord al in de kattenbak liggen op 13 
september. Het lijkt erop dat ik daarin gelijk 
krijg. Geen enkele van de Kunduz-partijen 
lijkt echt blij met dit akkoord. Brussel moest 
een briefje krijgen, het gezicht van Rutte 
moest worden gered. Maar kijk maar eens 
goed naar het gezicht van Stef Blok als hij 
over dit akkoord praat. Daaraan kun je zien: 
als het aan de VVD ligt blijft er na 12 septem-
ber weinig heel van dit akkoord. Daarmee 
verliest het dus aan waarde, geen enkele 
partij wil echt dat deze voorstellen in zijn 
totaal uitgevoerd worden. Dat maakt het 
extra kwalijk, het akkoord zorgt namelijk 
wel voor veel onzekerheid en wantrouwen 
onder mensen.’

› Wat zijn de goede dingen ten opzichte 
van de plannen die voorlagen in het Cats-
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‘Niet omwille van een cijfertje domme maatregelen nemen’

huis? En wat vind je de grootste misser?
‘Ik vind het geweldig dat belangrijke bezui-
nigingen van het kabinet geschrapt zijn. 
Neem de gezinsbijstand of de bezuinigingen 
op het speciaal onderwijs. Ik ben blij dat 
die niet doorgaan, dat is echt belangrijk 
voor mensen. Waar Kunduz echt de plank 

misslaat is bij de enorme verhogingen van 
de btw, het eigen risico voor zorg en het 
belasten van de reiskostenvergoeding. Dat 
gaat mensen zo diep in de portemonnee 
raken dat de economie echt afgeremd wordt. 
Wat mij betreft is economische groei de 
beste weg uit de crisis. Dat betekent dat je 

niet de economie in 2013 gaat kapotbezui-
nigen maar dat je zorgt dat je die economie 
juist stimuleert. Kijk hoe de bouw op slot 
zit en hoeveel werklozen er maandelijks 
bij komen. En dat zeggen wij niet alleen, 
dat zegt ook het Centraal Plan Bureau, ook 
het Internationaal Monetair Fonds en ook 
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alle verstandige economen die snappen dat 
je een kwetsbaar plantje eerst water moet 
geven en niet met een grote heggenschaar 
kapot moet snoeien.’ 

› Er werd eerst heel positief gereageerd 
op het akkoord, na een paar weken is dat 
omgeslagen. Kun je dat verklaren?
‘Zeker, na anderhalf jaar gesteggel tussen 
VVD, CDA en de PVV waren mensen blij dat 
‘Den Haag’ eindelijk eens spijkers met kop-
pen ging slaan. Totdat natuurlijk de details 
van het akkoord duidelijk werden. Dan 
zie je dat het geen moedige besluiten zijn 
maar stevige verhogingen zoals de btw en 
het eigen risico voor zorg. Dan is de euforie 
natuurlijk snel voorbij.’

› Moet volgens jou ook die 3 procent 
begrotingstekort de basis van een akkoord 
zijn, bijvoorbeeld in aanloop naar de 
verkiezingen?
‘Het is heel onverstandig om enkel en alleen 
omwille van een cijfertje heel domme maat-
regelen te nemen. Laat ik voorop stellen, ook 
wij zorgen dat de begroting op orde komt, 
maar dat doen we wel in een verstandig 
tempo. Nu keihard bezuinigen zal de nekslag 
voor de economie zijn. Je moet juist groei 
stimuleren om te zorgen dat je sneller uit het 
dal komt. Daarom pleit de SP ook niet alleen 
voor verstandige besparingen maar ook voor 
een stimuleringspakket om bijvoorbeeld de 
bouw uit het slop te trekken.’

› De jongerenorganisaties van GroenLinks, 
PvdA en SP hebben hun moederpartijen 
opgeroepen de handen ineen te slaan. Kun 
je je daarin vinden?
‘Ik ben enorm trots op onze jongeren. Zij 
tonen lef door zich heel duidelijk uit te spre-
ken voor meer samenwerking op links. We 
moeten een sociale uitweg uit de crisis zoe-
ken, daarin moeten we samen optrekken. Ik 
vind het geweldig dat de jongeren zich daar 
zo nadrukkelijk voor uitspreken. Dat is ook 
een goed signaal aan de kiezers. Een stem op 
een van deze partijen kan een stem voor een 
sociaal alternatief zijn. Dat is een uitsteken-
de boodschap, maar dan mogen GroenLinks 
en de PvdA zich nog wel wat nadrukkelijker 
voor samenwerking uitspreken. Zolang een 
stem op een van deze partijen een indirecte 
stem op de VVD kan zijn, verdwijnt het wen-
kend perspectief als sneeuw voor de zon.’

En het hoge woord is eruit: je wilt premier 
worden, toch?
‘Tja, ik geef maar gewoon antwoord op 
vragen die journalisten mij stellen. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik met die vraag niet echt 
bezig ben. Ik heb geen persoonlijke ambitie, 
ik heb politieke ambities! Ik heb een grote 
ambitie om van de SP de grootste partij te 
maken zodat we Nederland menselijker en 
socialer kunnen maken.’

› Hoe ziet het land er na vier jaar  
SP-kabinet uit? 
‘Dertig jaar neoliberaal beleid heeft een 
groot gat geslagen in onze samenleving. Ook 
de SP zal concessies moeten doen als we 
eenmaal gaan regeren. Het gaat erom wat 
we binnenhalen. Ik zie een concessie niet 
als een nederlaag maar als een pluspunt. Ik 
maak graag de vergelijking met een olie-
tanker op zee. Een ruk aan het roer doet de 
tanker niet direct omdraaien. Mijn koers is 
er een van de lange adem. We draaien het 
roer een paar graden naar links, maar let op: 
dan komt het schip uiteindelijk wel in een 
heel andere haven terecht. 

Het eerste wat we wat mij betreft gaan doen 
is de armoede onder kinderen bestrijden. 
Ik vind het namelijk niet uit te leggen dat 
in een rijk land als Nederland nog steeds 
zoveel kinderen onder de armoedegrens 
leven. Zij worden in hun kinderjaren op een 
achterstand gezet die ze hun leven lang niet 
meer inhalen. Dat doet mij pijn en dat wil ik 
als eerste aanpakken. Na vier jaar SP in de 
regering zal in ieder geval een einde komen 
aan de groeiende kloof tussen arm en rijk, 
maar het zal hard werken worden om een 
begin te maken met ons sociale alternatief 
voor Nederland.’

› Wat vind je van de adviezen van de 
Europese Commissie aan Nederland? 
Met adviezen als het aanpakken van 
hypotheekrente-aftrek en de economie 
stimuleren kun je toch wel blij zijn?
‘Je bent misschien geneigd blij te zijn 
als Brussel zich positief uitspreekt over 
voorstellen die de SP al jaren doet. Maar 
we moeten hier zuiver in zijn. Hoe wij de 
hypotheekrenteaftrek organiseren is een 
zaak van onszelf. Ik weet nog dat Brussel 
vorig jaar, in een vergelijkbaar rapport, ons 
de kilometerheffing tegen de files wilde op-

dringen. En volgend jaar willen ze misschien 
onze pensioenen aanpakken en het jaar 
daarna onze zorg. Dat vind ik geen goede 
zaak. Ik ben niet alleen een socialist maar 
vooral ook een democraat. Over belangrijke 
zaken als zorg, werk en inkomen kunnen we 
in Nederland prima zelf afspraken maken, 
ofwel: daar gaan wij zelf over.’

› Waar gaan de verkiezingen over, denk je?
‘De verkiezingen zullen gaan over de vraag 
hoe we uit de crisis willen komen. Het recept 
van de Kunduz-partijen kennen we inmid-
dels. Ik zeg dat we het vertrouwen moeten 
herstellen. Daarmee bedoel ik dat we de eco-
nomie moeten stimuleren zodat er minder 
banen verloren gaan. We kunnen Rutte niet 
persoonlijk verantwoordelijk stellen voor de 
hele economische crisis, maar ik hou hem 
wel verantwoordelijk voor het neerslaan 
van de hoop op verbetering. Dat alternatief 
wil ik de mensen bieden. Nieuw vertrouwen 
in de samenleving, in de economie én in de 
politiek.’

› Heb je er zin in?
‘Ik heb er heel veel zin in. Ik smul van het 
enthousiasme dat ik onder onze leden 
proef. Iedereen voelt aan dat het voor de SP 
extreem belangrijke tijden zijn. Dit kan zo-
maar eens het moment worden waarop wij 
tot de grootste partijen van Nederland gaan 
behoren. Dit kan ook hét moment worden 
waarop wij gaan regeren. De SP is daar klaar 
voor, daarover hoeven we niet bescheiden 
te zijn. We hebben de ideeën, we hebben de 
mensen en we hebben het zelfvertrouwen. 
We gaan knallen deze campagne, samen de 
schouders eronder zetten en samen ervoor 
zorgen dat we een fantastisch resultaat 
neerzetten op 12 september.

Ik zeg tegen onze leden, die net als ik die 
andere koers willen: doe mee. Dit is het mo-
ment om je aan te sluiten bij de campagne. 
Neem contact op met je lokale afdeling om 
te kijken wat je kunt doen. Kijk om je heen 
en overtuig die twijfelende familieleden of 
vrienden om nu lid te worden van onze par-
tij. Het is een bijzondere tijd: we moeten nu 
de basis versterken en ons opwerken naar 
de top. Dat kost veel tijd en energie, maar we 
zijn met velen. Samen kunnen we deze strijd 
gaan winnen, daar heb ik alle vertrouwen 
in!’

tekst Diederik Olders

‘Na vier jaar SP in de regering zal een einde komen 
aan de groeiende kloof tussen arm en rijk’
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‘Dat is zeker de intercity’, grapte een 
Gennepse SP’er toen een overvolle 
stoptrein op station Mook-Molenhoek 
gewoon doorreed. Op de Maaslijn 
tussen Nijmegen en Roermond, waar 
uitsluitend stoptreinen rijden, gebeurt 
dat wel vaker. 

In de spits zitten de treinen soms zo vol, 
dat er eenvoudigweg niemand meer bij 
kan. Twee dagen postten SP’ers van alle 
afdelingen aan de Maaslijn in samenwer-
king met de Statenfracties van Limburg, 
Gelderland en Noord-Brabant (de provin-
cies die de Maaslijn doorkruist) op de 
stations om treinreizigers te vragen naar 
hun ervaringen. Het gebrek aan zitplaatsen 
in de spits bleek hun de grootste doorn in 
het oog. Door de extra tijd die het reizigers 
kost om zich te proberen een overvolle 
trein binnen te wurmen ontstaan niet 
zelden vertragingen. Als gevolg daarvan 
moeten treinen in tegengestelde richting 
wachten, want de Maaslijn is grotendeels 
enkelsporig. Het resultaat is een sneeuw-
baleffect van vertragingen op het hele 

  > VAART ACHTER SPOORVERDUBBELING MAASLIJN

traject, dat de laatste jaren qua reizigers-
aantallen een fl inke groei heeft doorge-
maakt. 
Al tientallen jaren wordt er gepraat over 
spoorverdubbeling op de Maaslijn. Tot nu 

toe gebeurde er niets. Met de enquête-
resultaten in de hand wil de SP in genoem-
de provincies vaart gaan zetten achter 
dubbelspoor en capaciteitsuitbreiding 
tussen Nijmegen en Roermond.

Ouderen in Echt-Susteren weten wat 
actievoeren is. Het ontbreken van belang-
rijke voorzieningen in de wijk ’t Thaal was 
de ouderen al lang een doorn in het oog. 
Voor het posten van een brief moesten ze 
veel te ver lopen en er was ook geen 
bushalte in de wijk. Samen met de plaatse-
lijke SP-afdeling startten ze een actie om 
bus en brievenbus de wijk in te krijgen. De 
wijkbewoners stuurden massaal wenskaar-
ten naar de wethouder. Die kon met alle 
aandacht niets anders dan toegeven dat 

het ontbreken van de voorzieningen toch 
een beetje gek was. En het eerste succes is 
binnen: er is een brievenbus geplaatst. Dit 
werd gevierd door de bewoners met nóg 
een briefkaartenactie; de bedankkaartjes 
werden in de glimmende nieuwe brieven-
bus gestopt. De bushalte heeft wat meer 
voeten in de aarde, maar ook daarover 
worden gesprekken gevoerd. Dit is een van 
de succesvolle acties waardoor de SP’ers 
in Echt-Susteren sinds maart offi cieel ‘SP 
afdeling in oprichting’ zijn.

  > BRIEVENBUS BINNEN

het ontbreken van de voorzieningen toch 

  > AMSTERDAM TEKENT 
CODE SCHOONMAKERS

Amsterdams SP-gemeenteraadslid 
Maureen van der Pligt heeft samen met 
GroenLinks voorgesteld dat de gemeente 
Amsterdam de Code Verantwoord Markt-
gedrag ondertekent. Met resultaat: de 
gemeente Amsterdam zal bij de nieuwe 
aanbesteding de voorwaarden die in die 
Code worden gesteld opnemen in de 
contracten met schoonmaakbedrijven. Van 
der Pligt: ‘Alleen bedrijven die aan deze 
criteria voldoen komen nog in aanmerking 
om het schoonmaakwerk voor de gemeen-
te uit te voeren. Dit betekent dat er niet 
alleen naar de prijs gekeken wordt maar 
dat schoonmakers fatsoenlijk betaald 
krijgen en goede arbeidsvoorwaarden 
hebben. Dat verdienen ze!’
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In de nacht van 17 op 18 juni liep een team 
van 38 SP’ers uit heel het land samen met 
zo’n duizend andere deelnemers de Nacht 
van de Vluchteling. De SP haalde 18.874 
euro op voor het goede doel: hulp aan 
ondervoede kinderen in vluchtelingenkam-
pen. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthui-
zen was teamcaptain. In het SP-team liep 
onder andere SP-senator Eric Smaling 
mee. Hij bezocht vorig jaar samen met 
Emile Roemer het vluchtelingenkamp 
Dadaab in Kenia. Smaling haalde met een 
bedrag van 5.240 euro persoonlijk één van 
de hoogste sponsorbedragen van alle 
deelnemers op. 
In totaal liep het SP-team 10 procent van 
het totaalbedrag van de actie bij elkaar.

Team SP na een nacht wandelen.

  > Team sP: 40 km en 
18.874 euro

Beste Hans en Tiny,

Met deze brief willen wij de SP in het bijzonder bedanken voor de 
inzet voor asielzoekers in Ter Apel. Het Iraakse Platform Neder-
land heeft de fracties van partijen benaderd om een oplossing te 
vinden voor deze mensen; niet zozeer een verblijfsvergunning 
maar het ging er meer om dat deze mensen op een menswaar-
dige manier worden behandeld zolang ze in Nederland verblijven.

De SP (zoals wij gewend zijn) heeft deze zaak opgepakt en zich 
ingezet voor deze mensen, een spoeddebat aangevraagd samen 
met PvdA en volgens mij GroenLinks. Dat spoeddebat heeft niet 
veel opgeleverd op dat moment, maar heeft er wel toe geleid dat 
minister Leers een delegatie uit Ter Apel ontving, waardoor 
onderdak en eten werd geboden.

Wij willen alleen onze blijdschap en dank uiten aan de SP voor 
deze samenwerking. De SP is in onze ogen een bijzonder 
progressieve kracht in Nederland die daadkracht en committent 
toont en steeds vanuit de volgende punten in actie komt: mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Wij kijken uit naar verdere samenwerking en wederzijdse steun.
Veel succes gewenst komende tijd.

Met vriendelijke groeten,

Araz Abbas
Iraaks Platform

  > PosT Ter aPel

Onderstaande brief ontvingen SP-partijsecretaris Hans van Heijningen en SP-senator 
Tiny Kox. De tekst is met toestemming van de schrijver overgenomen.
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‘Jarenlang heeft een 
rechtse kijk op de 
samenleving gedomi-
neerd, het is hoog tijd 
voor een links geluid’, 
stelt fi losoof en 
SP-Tweede Kamerlid 
Ronald van Raak. 
Columns, opiniestuk-
ken en essays van 
zijn hand zijn samen 
met een uitgebreid 

interview gepubliceerd in het boek Op 
zoek naar vrijheid. 

› Aan wie zou je het boek willen 
aanraden?
‘Aan iedereen die links is of links wil 
worden. Deze verzameling korte teksten 
laat de achterkant van de politiek zien, met 
haar lobbyisten en achterkamertjes, en 
vooral ook hoe je op een linkse manier 
naar problemen kunt kijken.’

› Kun je alvast iets verklappen van 
de linkse kijk op vrijheid?
‘Van GroenLinks tot VVD denken ze dat je 
niet met elkaar bemoeien vrijheid is, maar 
vrijheid is juist wél bemoeien. Sociale 
zekerheid, goede zorg en onderwijs 
organiseren. Met een goede opleiding en 
een baan heb je meer vrijheid. Alles aan 
de markt overlaten is niet democratisch, 
want dan hebben we er met ons allen niets 
meer over te zeggen. Daarom is de SP de 
enige volkspartij voor vrijheid en democra-
tie.’

› In het boek kijk je regelmatig door de 
ogen van Nederlandse fi losofen naar 
actuele problemen. Moet je fi losoof zijn 
om dat te kunnen begrijpen?
‘Nee, absoluut niet. Het is volgens mij een 
leuk boek met grappige anekdotes, maar 
ik hoop wel dat je daardoor op een 
fi losofi sche manier naar problemen gaat 
kijken. In de politiek heb je veel te maken 
met mensen die anders denken. Als je die 
wilt overtuigen, moet je eerst snappen hoe 
ze denken. Het leuke van fi losofi e is dat je 
op verschillende manieren tegen dingen 
leert aankijken.’

 Op zoek naar vrijheid, is verkrijgbaar 
via www.sp.nl/shop en in de boekhandel 
voor €12,95

  > EP DWARSBOOMT BEDRIJFSLOBBYISTEN

  > LIMBO IN GRONINGEN

  > RONALD VAN RAAK 
‘OP ZOEK NAAR VRIJHEID’

Dat duurbetaalde lobbyisten van grote 
multinationals een stevig stempel weten te 
drukken op de Europese besluitvorming is 
bekend. Maar hoe dat precies in z’n werk 
gaat, is een schimmig proces. Duidelijk is in 
elk geval dat hoge omes uit het bedrijfsle-
ven steevast zitting hebben in de comités 
die de Europese Commissie adviseren over 
Europese wetgeving en beleid, de zogehe-
ten expertgroepen. Er zijn er zo’n 900 en 
hun agenda’s en notulen zijn geheim. 
SP-Europarlementariër Dennis de Jong 
heeft al lange tijd kritiek op de samenstel-
ling en het functioneren van deze expert-
groepen. Eind vorig jaar steunde het 
Europees Parlement zijn strijd voor meer 
openheid hierover, door het budget voor de 
expertgroepen te bevriezen. De Jong: ‘Ik 
heb, met steun van een brede groep 
Europarlementariërs, concrete eisen 
neergelegd. Zo moet de samenstelling 
veranderen: geen CEO’s meer als zoge-
naamde onafhankelijke experts. Als 
tegenwicht moeten kleine ondernemers en 

vertegenwoordigers van vakbonden, milieu- 
en mensenrechtenbewegingen juist vaker 
kunnen aanschuiven.’ De Europese 
Commissie hoopte deze budget-blokkering 
op te kunnen heffen voordat het geld voor 
de expertgroepen daadwerkelijk opraakt, 
door een deal te sluiten met de rapporteur 
voor het Europees Parlement – maar daar 
heeft De Jong een stokje voor weten te 
steken. ‘Ik heb bijtijds onze medestanders 
in het Europees Parlement weten te 
mobiliseren, die er op hun beurt voor 
zorgden dat hun vertegenwoordigers in de 
begrotingscommissie tegen de deblokke-
ring stemden’, vertelt hij. ‘Dat betekent dat 
de Europese Commissie terug bij af is en 
alsnog aan de slag moet met onze eisen. 
De Commissie weet nu dat alleen als ze 
deze groep Europarlementariërs mee krijgt, 
ze uiteindelijk hun geld krijgen. Het 
blokkeren van de begroting is het sterkste 
machtsmiddel van het Europees Parlement, 
op het naar huis sturen van de Europese 
Commissie na.’

De SP vindt dat we ons niet blind moeten 
staren op de ‘3-procentnorm’: de eis van 
Brussel dat al volgend jaar het begrotings-
tekort minder dan 3 procent moet zijn. De 
jongeren van ROOD Groningen wisten van 
dit technische standpunt een ludieke actie 
te maken. Door Groningers op straat de 
limbodans te laten doen, onder een steeds 
lagere lat, maakten zij duidelijk dat je het 

jezelf ook té moeilijk kan maken. ROOD 
Groningen is dan ook kritisch op de rol 
van GroenLinks bij het Kattenbak-akkoord. 
ROOD-woordvoerder Eduard van 
Scheltinga: ‘Jolande Sap neemt niet 
de juiste verantwoordelijkheid. Verantwoor-
delijkheid neem je voor Nederland, niet 
voor een mislukt kabinet.’

Onder de drie procent? Doe eff e sociaal!
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In Amersfoort heeft een meerderheid van 
de raad ingestemd met een SP-voorstel om 
opvang en leefgeld te regelen voor een 
Iraaks gezin in de knel. Het gezin is al 
twaalf jaar in Nederland, maar is in 
afwachting van een hoger beroep, aange-
tekend door de IND. Omdat de oudste zoon 
inmiddels achttien is geworden, is het recht 
op voorzieningen vervallen. Ze verblijven 
echter legaal in Nederland. Het gezin 
dreigde, buiten hun schuld om, door deze 
kromme constructie op straat te belanden 
of opgesloten te worden in een detentie-
centrum. Samen met de PvdA eiste de SP 
in de gemeenteraad dat Amersfoort de 
zorgplicht op zich neemt. Met succes. Ad 
Meijer, SP-fractievoorzitter in Amersfoort: 
‘De gemeenteraad heeft zich vandaag van 
zijn meest menselijke kant laten zien.

  > iraaks gezin  
krijgt opvang

  > HuurklacHt? je Huis uit!

ROOD, jong in de SP, heeft weer een 
Huisjesmelker van het Jaar gekozen: de 
ongelukkige winnaar is de Nijmeegse 
huisbaas Emmy van der Tol. ROOD-voorzit-
ter Lieke Smits: ‘Het is schandalig hoe deze 
huisjesmelker met haar huurders omgaat. 
Deze verkiezing toont wederom aan dat de 
politiek in actie moet komen om huisjesmel-
kers keihard aan te pakken.’ Van der Tol 
doet volgens de meldingen nauwelijks aan 
onderhoud, vraagt hoge servicekosten voor 
niet geleverde diensten en geeft als 
antwoord op klachten dat huurders dan 
maar weg moeten. Smits: ‘Huisjesmelkers 
profiteren van de woningnood. De huisbaas 
kan voor elke huurder tien anderen krijgen. 
Huurders durven vaak niet meer in actie te 
komen en laten de situatie voor wat het is. 
De politie moet scherp zijn op meldingen 
van huurders en zo nodig keihard ingrijpen.’ 

De uitreiking was een spannend verhaal. 
De conciërge van het pand waar ROOD de 
prijs wilde uitreiken waarschuwde mevrouw 
Van der Tol. Hij sloeg zelfs de prijs uit de 
handen van Smits, tot twee maal toe. Alles 
om te voorkomen dat de prijs werd uitge-
reikt. Het lukte uiteindelijk toch. De Huisjes-
melker van het Jaar vond het maar onzin 
dat zij ‘gewonnen’ heeft: volgens haar is het 
bij anderen soms nog erger. De prijs werd 
morrend in ontvangst genomen, maar bleek 
om de hoek alsnog uit de auto gegooid te 
zijn. Televisiezender SBS6 was erbij en het 
radioprogramma van Giel Beelen deed live 
verslag van de avonturen.

 ROOD-filmpje van de uitreiking: rood.sp.nl
 Live verslag 3FM: sp.nl/9z5tm

  > van Dijk: besteeD 
onDerwijsgelD  
aan onDerwijs

Honderden miljoenen euro’s onderwijsgeld 
worden verspild aan prestigieuze onder-
wijshuisvesting. SP-Kamerlid Jasper van 
Dijk (foto) vindt dat onderwijsgeld vooral 
bedoeld is voor onderwijs: ‘Er bestaat veel 
ergernis over onderwijsbestuurders die zich 
als zonnekoning gedragen. Het onderwijs is 
gebaat bij goede lessen in kleine scholen. 
Voor veel bestuurders is dat bijzaak 
geworden.’ Van Dijk heeft vijf voorstellen 
om onderwijsgeld weer bij onderwijs terecht 
te laten komen.

•  Beter toezicht door de Onderwijs- 
inspectie op de besteding van geld.

•  Maximaal 20 procent van het geld mag 
naar bureaucratie gaan.

•  Maak het onmogelijk dat geld voor 
personeel wordt uitgegeven aan andere 
zaken.

•  Breng de huisvesting onder bij (lokale) 
overheden.

•  Splits grote roc’s en hogescholen in 
kleinere scholen.

  > ‘laat tibetanen vrij’

In de Tibetaanse stad Lhasa zijn honderden 
Tibetanen opgepakt. De onderdrukking 
door de Chinese autoriteiten in Lhasa is 
een reactie op de demonstratie van 27 mei 
waarbij twee monniken zichzelf in brand 
staken. Eén van hen overleed ter plekke. 
De ander is naar een ziekenhuis overge-
bracht. SP-Tweede Kamerlid Harry van 
Bommel vraagt minister van Buitenlandse 
Zaken Rosenthal om er bij de Chinese 
autoriteiten op aan te dringen dat de 
gevangengenomen Tibetanen een eerlijke 
behandeling krijgen en dat de geweldloze 
activisten directe worden vrijgelaten. In een 
column in het magazine Tibet.nu over de 
zelfverbrandingen uit Van Bommel zijn 

zorgen over het Nederlandse buitenlandbe-
leid: ‘Economische diplomatie is leidraad 
voor de nieuwe minister. De vorige nam 
mensenrechten als uitgangspunt van het 
buitenlands beleid. Die accentverschuiving 
is goed voor de economie maar slecht voor 
de mensenrechten. We zullen met ons allen 
de minister kritisch moeten volgen en lastig 
blijven vallen met vragen over de mensen-
rechten. Ook in landen waar we graag 
zaken mee doen zoals China.’

 De hele column is hier te vinden:  
sp.nl/columns/847

Een impressie van het pand van Huisjesmelker van het Jaar Emmy van der Tol.
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  > RegeRing wilde wapenhandel veRbeRgen

  > sp pakt bonussen aan

  > dooR sp ook eu-aandacht vooR kRedietunies

De Tweede Kamer steunt het SP-voorstel 
om boetes te verdubbelen voor bankbe-
stuurders met exorbitante bonussen. 
SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir 
diende een wijzigingsvoorstel in waardoor 
de boete voor banken verdubbelt als zij 
bankbestuurders bonussen uitkeren die 
hoger zijn dan 25 procent van hun vaste 
beloning. Bashir is blij met de steun van 
een meerderheid van de Tweede Kamer: 
‘Dat deze wetswijziging is aangenomen, 
laat zien dat de maatschappelijke druk die 
mede door ons is gevoed gewerkt heeft. 
Ook andere partijen in de Tweede Kamer 
nemen ons standpunt nu over om de veel 
te hoge bonussen die bankbestuurders 
krijgen wettelijk aan te pakken. In deze tijd, 
waarin iedereen de broekriem moet 
aanhalen, weten bankbestuurders dat ze 

niet langer ongestraft hun zakken kunnen 
vullen.’

SP-Europarlementariër Dennis de Jong 
(foto) organiseerde al eind 2010 een 
bijeenkomst in Brussel om ervoor te 
zorgen dat de Europese Unie niet alleen 
kijkt naar de belangen van de grote, 
commerciële banken. Kredietunies zijn 
spaar- en leencollectieven van onderne-

mers. In veel landen in de Europese Unie 
zijn kredietunies actief, in Nederland is 
onlangs het initiatief genomen om krediet-
unies voor het midden- en kleinbedrijf op te 
zetten. Coöperatieve banken hebben geen 
aandeelhouders maar leden, niet winst ten 
behoeve van aandeelhouders maar de 
belangen van de leden staan voorop bij 
coöperatieve banken. En nu is De Jong 
erin geslaagd om voorstellen die de unies 
en coöperaties ondersteunen op te laten 
nemen in de nieuwe Europese bankenre-
gels. Het Europees Parlement heeft zijn 
voorstellen gesteund. De Jong: ‘Dat de EU 
nu eindelijk een andere weg in slaat, door 
de rol te erkennen van banken die de 
belangen van klanten centraal stellen  
en die op kleine schaal opereren, is  
grote winst.’

Vanwege mensenrechtenschendingen in 
Atjeh, Oost-Timor en West-Papoea, heeft 
de Tweede Kamer de verkoop van tanks 
aan Indonesië afgewezen. Volgens de 
Telegraaf wilde de regering toch voor 200 
miljoen euro aan tanks verkopen aan 
Indonesië. Minister Rosenthal zou dit 
echter niet aan de Tweede Kamer durven 
melden. Daarom wilde hij de wapendeal 
volgens de Telegraaf pas bekend maken ‘in 
het kielzog van een Catshuisakkoord, 
zodat de aandacht elders zou liggen’. 
SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk 
spreekt van een schandalige strategie van 

minister Rosenthal: ‘Als dit waar is, dan is 
het zeer schadelijk voor de integriteit van 
de minister. Juist bij wapenhandel verwacht 
je de grootst mogelijke zorgvuldigheid om 
bloed aan de handen te voorkomen. Ik 
verwacht excuses voor deze slinkse 
werkwijze.’ Door de bezuinigingen op 
defensie worden talloze wapens overtollig. 
De regering mag deze wapens verkopen, 
mits aan de criteria voor wapenexport 
wordt voldaan. Er mogen geen wapens 
worden verkocht aan landen die mensen-
rechten schenden of die ondemocratisch 
zijn. 

  > Medelijden

Stoere praat van Christine Lagarde in de 
Engelse krant The Guardian. De bazin van 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
geeft de Grieken de schuld van de proble-
men van het land. Het IMF wordt gehaat 
door veel gewone Grieken, omdat het deze 
organisatie is die samen met Europa de 
extreme bezuinigingen afdwingt waar veel 
Grieken door in de problemen komen. 
Maar Lagarde heeft naar eigen zeggen 
minder medelijden met Griekse kinderen 
dan met Afrikaanse. Het is de schuld van 
de ouders, stelt zij, want die moeten maar 
eens belasting gaan betalen. Dezelfde 
krant weet in een latere editie te vertellen 
dat deze hardvochtige mevrouw zelf meer 
verdient dan president Obama: 430.000 
euro per jaar. Belastingvrij. Nee, dus niet 
‘na aftrek belasting’. Mevrouw Lagarde 
betaalt geen belasting. De Tribune heeft 
wel medelijden met de kinderen van deze 
mevrouw.

  > jansen: ‘stop sloop 
van gansewinkel dooR 
spRinkhaanfondsen’

SP-Kamerlid Paulus Jansen (foto) wil dat er 
een eind komt aan de financiële sloop van 
afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel. 
Het bedrijf is in 2006 overgenomen door 
Amerikaanse en Duitse private-equityfond-
sen, waarna de afvalverwerker is opgeza-
deld met een torenhoge schuldenlast. Het 
is namelijk mogelijk om de aankoopsom 
van de overname voor een groot deel op de 
balans van het overgenomen bedrijf te 
zetten. De afvalmarkt in Nederland kampt 
met overschotten aan verbrandingscapaci-
teit en dus valt de winst voor de speculan-
ten tegen. Nu dreigt ontmanteling van het 
bedrijf – en een ontslaggolf. Jansen: 
‘Private-equityfondsen zijn sprinkhanen. Ze 
slopen een prachtig Nederlands familiebe-
drijf en ondermijnen zo de hoogwaardige en 
duurzame manier waarop wij in ons land 
het afval inzamelen en verwerken.’
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NIEUWSUITGELICHT

De Duitse bondskanselier Angela 
Merkel heeft het moeilijk. Niet alleen 
verloor haar partij CDU fl ink bij deel-
staatverkiezingen, ook in Europa kalft 
het draagvlak voor haar ‘oplossing’ van 
de schuldencrisis af. Merkel had eerst 
nog een trouwe vriend aan de rechtse 
Franse president Sarkozy. Maar nu die 
door de Franse kiezers is vervangen 
door de wat linksere Hollande, begint er 
een andere wind door Europa te 
waaien. Hollande pleit ervoor te 
investeren in de economie, in plaats 
van deze kapot te bezuinigen. Merkel 
wil er nog niks van horen, maar als 
straks na de verkiezingen ook haar 
andere trouwe vriend Rutte het Torentje 
moet verlaten, zullen Merkel en haar 
achterhaalde ideeën over gezond 
economisch beleid steeds meer 
geïsoleerd raken. De verkiezingen 
gaan ergens over! 

tekst Diederik Olders
foto Hermann Bredehorst © Hollandse Hoogte

EUROPA UITGEMERKELD?

TRIBUNE_06_2012_A_1.indd   15 01-06-12   14:53



16 tribune juni 2012

De neDerlanDse 
zonsverDuistering
Iedereen weet het: verduurzaming en besparing van energie raakt 
onontkoombaar. Maar Nederland laat daarin kans na kans liggen en is 
inmiddels ver achterop geraakt. Daarom tillen steeds meer mensen eigen 
initiatieven van de grond. Maar ook voor hen is de overheid bepaald geen 
bondgenoot gebleken. ‘Qua duurzame energie heeft Nederland een dubbele 
moraal.’

Waarom steeds meer mensen er eigen energie in steken  
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onlangs nog in onderhandeling was met 
Gazprom. Dat zien de mensen natuurlijk ook 
wel.’ 
Energie Dongen wil in het jaar 2020 voor 
zestig procent eigen energie gaan leveren. 
Dit jaar nog wil de coöperatie zonnepanelen 
gaan leveren. Eerst aan de mensen die ze per 
direct kunnen betalen en deze zomer nog 
willen hebben. Daarna wordt de financiering 
gerealiseerd voor degenen die het benodigde 
geld niet op de bank hebben staan. ‘Ons uit-
gangspunt is dat iedereen mee moet kunnen 
doen’, verduidelijkt Roovers. Volgens hem 
vergt een zonne-installatie een investering 
van zo’n 7.000 euro per huis. ‘Dat geld heb 
je in zeven tot acht jaar eruit, daarna betaal 
je niks meer. Veel mensen zijn daarover ver-
baasd, ja. Maar toch is het zo.’ De bedoeling 
is dat binnenkort de eerste honderd huis-
houdens onder beheer van Energie Dongen 
hun zonne-installatie geïnstalleerd krijgen, 
waartoe een samenwerkingsverband met 
diverse lokale ondernemers is opgezet. Met 
land- en tuinbouworganisatie ZLTO wordt 
tevens gezocht naar mogelijkheden voor 
zonnepanelen op daken van schuren en stal-
len, met de Rabobank wordt gekeken naar 

mogelijke financiële constructies en ook 
met een woningcorporatie zijn inmiddels 
contacten aangeknoopt.
Behalve op zonne-energie richt Energie 
Dongen zich op de levering van gas en 
stroom samen met andere lokale coöpe-
raties. Roovers: ‘Dankzij samenwerking en 
het ontbreken van hoge reclamekosten kun-
nen we naar verwachting een gemiddelde 
besparing van 100 euro per huishouden per 
jaar bieden.’ Ook wordt onderzocht wat be-
taalbare en duurzame maatregelen zijn om 
te komen tot energiebesparing. Onder meer 
isolatie, energiezuinige koelkasten en was-
machines en afstelling van de cv-installatie 
zijn daarbij aan de orde.

De provincie Noord-Brabant, waar de SP 
sinds een goed jaar deel uitmaakt van het 
college, staat positief tegenover lokale 
initiatieven zoals Energie Dongen. Volgens 
SP-gedeputeerde Johan van den Hout zijn er 
daar in de zuidelijke provincie momenteel 
‘enkele tientallen’ van, variërend van een 
handvol buurtbewoners die samen zonne-
panelen willen aanschaffen tot gemeenten 
die duurzamere energie tot prioriteit hebben 

Via de website van Schalke 04 kun je het 
officiële voetbalshirt van de Duitse topclub 
bestellen. Het ding kost 79,95 euro. Voor dat 
geld kun je dan met het ‘koningsblauwe’ 
shirt rondlopen dat de Nederlandse Schalke-
vedette Klaas-Jan Huntelaar tijdens wed-
strijden ook draagt. Bovendien prijkt op je 
borst de naam van de hoofdsponsor van de 
club: Gazprom. Deze Russische energiereus 
wordt gezien als het geopolitieke speeltje 
van Vladimir Poetin en heeft onder anderen 
voormalig bondskanselier Gerhard Schrö-
der in dienst. Gazprom wil zijn positie als 
gasleverancier in de EU versterken en plant 
momenteel een extra gaspijpleiding door 
de Oostzee naar het Duitse Greifswald. Nog 
een ‘kleinigheidje’: als Klaas-Jan Huntelaar 
zoals verwacht zijn contract met Schalke 04 
verlengt, gaat hij bruto zeven à acht miljoen 
euro per jaar verdienen.

In de energiewereld is tegenwoordig alles 
mega. Nederlandse bedrijven worden over-
genomen door grote buitenlandse multinati-
onals die vervolgens fuseren tot nóg grotere 
concerns. De politiek-strategische invloed 
van de energiemolochs groeit, zo ook de 
afhankelijkheid van bijvoorbeeld energie-
veelvraat Europa. En terwijl de energieboe-
ren zich in de media suf adverteren, zien 
de consumenten zich geconfronteerd met 
voortdurend stijgende prijzen.
Het is tegen die achtergrond dat afgelopen 
najaar in het Noord-Brabantse Dongen een 
aantal mensen de koppen bij elkaar stak. 
Hardop vroegen ze zich af: kunnen we 
samen, op lokaal niveau, met de inwoners 
van Dongen betaalbare, eigen en duurzame 
energie realiseren? Het idee voor Energie 
Dongen was geboren. René Roovers is een 
van de initiatiefnemers. ‘Wat we voor ogen 
hadden was een coöperatieve energievereni-
ging, die voor iedereen betaalbare energie 
kan leveren én waarvan het beheer lokaal en 
democratisch zou zijn. Met dat idee gingen 
we in de gemeente de boer op. Het resultaat 
was verheugend, want het idee bleek enorm 
aan te slaan in Dongen. Onze bijeenkomsten 
trokken steeds volle zalen’, aldus Roovers. 
Begin deze maand heeft de coöperatieve 
 vereniging Energie Dongen inmiddels de 
eerste echte ledenvergadering gehouden.
Dongen loopt kennelijk warm voor het 
initiatief en René Roovers weet waarom: 
‘Vroeger had Noord-Brabant met de PNEM 
(Provinciale Noord-Brabantse Energie Maat-
schappij -red.) zo’n beetje de goedkoopste 
energie van Nederland. Toen ik SP-Statenlid 
in Noord-Brabant was, heb ik van dichtbij 
meegemaakt hoe de PNEM almaar fuseerde 
tot uiteindelijk Essent, dat weer werd opge-
kocht door het Duitse RWE, dat op zijn beurt 

verklaard. Van den Hout: ‘We zijn bezig met 
een inventarisatie van alle lokale initiatie-
ven. Vervolgens willen we gaan kijken wat 
onze rol als provincie hierin kan zijn. Daarbij 
zou je kunnen denken aan een coördine-
rende rol op het gebied van gezamenlijke 
inkoop en teruglevering van stroom, infor-
matievoorziening en btw-heffing. Energie 
Dongen is een voorbeeld van een inmiddels 
vergevorderd initiatief, dat in de gemeente 
goed gedragen wordt door burgers en bedrij-
ven.’ René Roovers: ‘We willen laten zien dat 
we iets kunnen veranderen. Dat betekent 
ook dat we met onze expertise mensen als 
het ware willen ‘ontzorgen’, dus dat we de 
hand reiken aan degenen die nog niet zo 
goed weten hoe ze het kunnen aanpakken.’
Het doen van een handreiking aan mede-
burgers was de reden waarom SP’er Fred 
Ritskes uit Spijkenisse vorige maand in het 
kader van de Europese Solar Days zijn huis 
openstelde voor buurtgenoten ‘die meer wil-
len weten over zonne-energie zonder direct 
bij een leverancier aan te hoeven kloppen’. 
Ritskes: ‘Ik kan mensen uit eigen ervaring en 
objectief informeren.’ Zelf heeft hij al zo’n 
negen jaar zonnepanelen op het dak van zijn 

huis. ‘Ik vertel de mensen wat ikzelf negen 
geleden ook ontdekte, namelijk dat het alle-
maal helemaal niet zo moeilijk is als je mis-
schien geneigd bent te denken. Het plaatsen 
van de panelen zelf is met z’n tweeën en een 
gehuurd steigertje makkelijk te doen.’
‘Tegenwoordig is de kwaliteit van de panelen 
beter’, vervolgt Ritskes. ‘Leveranciers van 
zonnepanelen geven nu ook ook garantie 
op hun producten. Wat je verder ziet is dat 
een bedrijf als Eneco actiever wordt in de 
zonne-energie en ook bij woningcorporaties 
merk ik dat het kwartje steeds meer begint 
te vallen. Kijk, vroeger was het zo dat je met 
zonnepanelen begon omdat je geld over had. 
Nu is het gewoon een nuttige investering, 
die mij nu netto zo’n 35 euro per maand 
oplevert.’
SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen begrijpt 
waarom steeds meer mensen zelf kleinscha-
lige initiatieven ontplooien. Volgens hem 
heeft het reilen en zeilen van de energiesec-
tor zelf ‘een calculerende burger gekweekt’. 
Jansen: ‘Het wantrouwen jegens de mega-
energiebedrijven is enorm gegroeid. Steeds 
meer mensen krijgen in de gaten wat er 
gaande is en willen onafhankelijk van 

Kabinet wilde ‘dunner’ Bouwbesluit: 
weg energiebesparing
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bijvoorbeeld Nuon en Essent zijn. Zo van: 
stroomuitval? Dan zit ik goed, want ik heb 
gelukkig zonnepanelen.’ Hij vervolgt: ‘Over 
stroomuitval gesproken: herinner je je nog 
dat de Bommelerwaard twee dagen zonder 
stroom zat nadat een helikopter tegen een 
hoogspanningsmast was aangevlogen? Ik 
kan je zeggen: als daar de energievoorzie-
ning had bestaan uit een combinatie van 
wind-, zonne-energie en biomassa, dan was 
het normale leven er grotendeels doorge-
gaan. Omdat de kwetsbaarheid dan een stuk 
minder was geweest. Dat is een van de grote 
voordelen van decentrale energievoorzie-
ning.’

Volgens Jansen zit de oplossing van het 
energievraagstuk voor de toekomst ener-
zijds in de opwekking van energie uit 
onder meer zon, aardwarmte en wind, en 
anderzijds in massale energiebesparing. 
‘Energie wordt het grootste probleem van 
de komende vijftig jaar. De fossiele brand-
stoffen gaan opraken, terwijl wereldwijd 
het energieverbruik nog steeds met twee 
procent per jaar groeit. Zonne-energie heeft 
als voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld 
energie uit biomassa, kern- en kolencentra-
les en windmolens dat die allemaal op de 
een of andere manier schade danwel over-
last veroorzaken. Voor zonne-energie geldt 

dat niet of nauwelijks; er worden momenteel 
al panelen ontwikkeld die je niet eens meer 
kunt zien liggen, omdat ze de dakbedekking 
als het ware vervangen. Zonne-energie is 
bovendien heel gemakkelijk decentraal in 
te passen, gewoonweg omdat Nederland 
dichtbevolkt is en er veel daken zijn.’

Maar met duurzame opwekking van energie 
alleen is genoemd energievraagstuk volgens 
Paulus Jansen niet op te lossen: ‘Een voor-
beeld. Als je álle daken van Nederland zou 
uitrusten met zonnepanelen dan zou dat 
goed zijn voor ruim vijf procent van de na-
tionale energiebehoefte.’ Hét sleutelwoord 

Het nieuwe SP-partijkantoor in Amers-
foort herbergt een keur aan energie-
besparende voorzieningen en duurzame 
snufjes. Het gebouw beschikt bijvoor-
beeld over een warmte-koudeopslag, 
waarmee het pand op uiterst zuinige en 
duurzame manier verwarmd en gekoeld 
kan worden. Het verbruik van gas blijft 
daardoor tot een minimum beperkt. 
Bovendien kan met een zogenaamd 

warmtewiel warme lucht worden terug-
gewonnen en hergebruikt. Daarnaast  
is de voorheen betonnen buitenkant 
van het gebouw compleet geïsoleerd 
en de ramen zijn vervangen door goed 
isolerend en dubbel glas. De inpassing 
van zonnepanelen wordt momenteel 
nog besproken.
‘Maar het toonbeeld van duurzaamheid 
is het feit dat gebruikt is gemaakt van 

een bestaand gebouw’, zegt vast-
goeddeskundige Rolf de Poel, die de 
afgelopen twee jaar nauw betrokken is 
geweest bij de totstandkoming van het 
pand. 
‘Hergebruik van een dertig jaar oud 
gebouw betekent immers geen sloop 
en geen nieuwbouw. Duurzamer kan 
het niet.’

‘een toonbeeld van duurzaamheid’

René Roovers: ‘Betaalbare energie in lokaal en democratisch beheer.’
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‘Het Zweedse Vattenfall wil de  
miljarden terugverdienen die het 
voor Nuon betaalde’

voor de komende vijftig jaar is besparing, 
zegt Jansen.
Maar juist daar laat Nederland grove steken 
vallen, vindt de SP’er. ‘Veel mensen denken 
dat Nederland een voorhoedeland is op het 
gebied van energie en milieu. Nou, nee. De 
stichting Natuur & Milieu vergeleek in het 
rapport Ranking the stars de milieupresta-
ties van alle lidstaten van de Europese Unie. 
Nederland staat in die ranglijst over all op de 
twintigste plaats, achter landen als Honga-
rije, Litouwen en Roemenië, die toch niet 
bekendstaan als lichtende voorbeelden op 
dit thema. Bij hernieuwbare energie staan 
we zelfs vierentwintigste van de zevenen-
twintig EU-lidstaten, met een aandeel van 
3,8 procent hernieuwbare energie in 2009. 
Natuurlijk: Nederland heeft veel energie-

intensieve industrie en is dichtbevolkt. 
Daarnaast is ons land relatief rijk en is er dus 
veel auto- en vliegverkeer. Maar kijken we 
vervolgens naar de energiebespáring, dan 
scoort ons land opnieuw erbarmelijk slecht.’ 
Uit het rapport Energiebesparing, ambities 
en resultaten van de Algemene Reken-
kamer (oktober 2011) blijkt volgens Jansen 
nog scherper dat de Nederlandse prestaties 
schril afsteken bij de pretenties. ‘De trend 
is zelfs dat prestaties alleen maar slechter 
zijn geworden.’ Conclusie van de Algemene 
Rekenkamer: het energiebesparingsbeleid 
levert onvoldoende op.
Volgens Jansen is het technisch al mogelijk 
om het netto energieverbruik per woning 
terug te brengen tot nul, onder meer met 
behulp van goede isolatie en zonnepanelen. 
Maar pogingen om in ieder geval te komen 
tot concrete energiebesparing worden door 
het kabinet in de regel weinig enthousiast 
ontvangen. ‘Toen ik in het kader van het 
Bouwbesluit ervoor pleitte om bij toekomsti-
ge renovaties de huidige, weinig duurzame 
radiateuren te vervangen door lagetempera-
tuurverwarming (ltv), ving ik bot. Het Bouw-
besluit moest ‘dunner’, vond de minister. 
Echt een gemiste kans op energiebesparing, 
vind ik.’
Nog zo’n gemiste kans: de zogenaamde sal-
dering van de energiebelasting. Weliswaar 
stelde het kabinet dat door particulieren zelf 
geproduceerde en teruggeleverde energie 
van de energiebelasting kan worden afge-
trokken. Maar dat geldt vooralsnog alleen 

als levering en afname via dezelfde stroom-
aansluiting plaatsvinden. Met andere woor-
den: als een groep buurtbewoners het plan 
opvat om samen op het dak van een groot 
gebouw in de wijk stroom op te wekken en te 
leveren, dan vervalt het fiscale voordeel dat 
ze individueel wel hebben. Voor duurzame 
energie-initiatieven opnieuw een weinig 
stimulerende situatie. Jansen: ‘Minister 
Verhagen vreest wat hij noemt een “erosie 
van de energiebelasting”. Maar als je op deze 
manier blijft heffen op duurzame energie 
dan vind ik dat er sprake is van een dubbele 
moraal van de overheid.’ De SP pleit ervoor 
om de belastingopbrengst op peil te houden 
door een kleine extra heffing in te voeren 
voor grootverbruikers. Immers: bedrijven 
die meer dan 10 miljoen kubieke meter per 

jaar verbruiken, betalen slechts 0,8 eurocent 
per kuub aan energiebelasting. Gewone 
huishoudens iets meer dan 16 cent; 200 keer 
zoveel dus. Door middel van genoemde ex-
tra heffing worden projecten voor duurzame 
energie bevorderd en worden tegelijkertijd 
vervuilende grootverbruikers geprikkeld om 
energie te besparen, aldus Jansen.
Overigens: voor particulieren werd al in 
2010 de rijkssubsidie voor zonnepanelen 
afgeschaft.

In Nederland heet hij Jan Modaal, in Duits-
land Otto Normalverbraucher. Als het om 
duurzame energie gaat, legt Jan het af tegen 
Otto. Otto heeft veel meer ervaring met zon-
nepanelen dan Jan. Bij Otto is al tien procent 
van de nationale stroomproductie duur-
zaam; tweeënhalf keer zoveel als bij Jan. Hoe 
kan dat?
In Duitsland is de regering zeven jaar gele-
den grootschalig gaan inzetten op duurzame 
energie. Leveranciers van duurzame energie 
(stroom en biogas) krijgen een garantieprijs 
die betaald wordt uit een opslag op het tarief 
voor grijze stroom en aardgas. Ook werden 
gunstige leningen verstrekt aan degenen 
die zonnepanelen op hun dak plaatsten. De 
populariteit daarvan stelde producenten 
vervolgens in staat om massaproductie toe 
te passen. Zo zijn de Duitsers wereldwijd 
koploper geworden. 
‘Nederland is daarentegen zó weinig opge-
schoten’, zegt Paulus Jansen. Als voorbeeld 
haalt hij de Arnhemse zonnecellenfabriek 

Helianthos aan. Nuon nam het destijds veel-
belovende bedrijf in 2006 over, maar zette 
het onlangs alweer in de etalage. ‘Waarom? 
Omdat Vattenfall, de Zweedse eigenaar van 
Nuon, de miljarden wil terugverdienen die 
het voor de Nuon-aandelen had betaald aan 
de Nederlandse gemeenten en provincies! 
En om dezelfde reden wil Vattenfall nu ook 
nota bene de isolatiedivisie van Nuon gaan 
afstoten. Zo zie je: in Nederland is duurzame 
energie voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de grote energiebedrijven.’  

tekst Rob Janssen

Wat de SP Wil
De prijzen van fossiele energiebronnen zullen de 
komende decennia aanzienlijk sneller stijgen dan 
de inflatie en het Nederlandse aardgas is met 
het huidige winningstempo over dertig jaar op. 
Dat is slecht voor de rijksbegroting (wegvallen 
aardgasbaten), voor de betalingsbalans en voor 
de concurrentiepositie van energie-intensieve 
bedrijven, waarvan Nederland in Europa het 
hoogste aandeel in huis heeft. Daarnaast is het 
gebruik van fossiele brandstoffen de belangrijk-
ste oorzaak van het klimaatprobleem. 

Daarom wil de SP onder meer:
•	 via	energiebesparing	inzetten	op	kleinere	

afhankelijkheid van energie
•	 het	aandeel	duurzame	energie	in	het	totale	

primaire energieverbruik verhogen met  
1,5 procent per jaar en vanaf 2020 2 procent 
per jaar

•	 betere	samenwerking	met	onze	buurlanden,	
in het bijzonder Duitsland en de landen rond 
de Noordzee

•	 de	betrokkenheid	van	onderop	voor	ener-
giebesparing vergroten door meer ruimte te 
bieden aan energiecoöperaties (geen energie-
belasting bij eigen productie van duurzame 
stroom en gas)

•	 een	moratorium	op	het	vergunnen	van	nieuwe	
grootschalige elektriciteitscentrales op gas, 
kolen of uranium, die de groei van duurzame 
elektriciteit blokkeren.
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‘ik hoop dat dit geen 
uitstel van executie is’
Mede dankzij maandenlange acties van de SP, is de gezinsbijstand met terug
werkende kracht van tafel. ‘We zijn hartstikke blij,’ zegt SPTweede Kamerlid Sadet  
Karabulut, ‘maar het is ronduit schandalig dat de mensen vervolgens nog weken
lang in onzekerheid zijn gehouden. Als er na 12 september weer zo’n ultrarechts 
kabinet komt, zal dat niet nalaten opnieuw zo’n maatregel in te voeren.’
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Gezinsbijstand van tafel

Meldy Visser: ‘Ik wil niet voor altijd bij mijn moeder wonen.’
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Nadat Wilders plotseling de stekker uit het 
kabinet-Rutte had getrokken, kwamen VVD, 
CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks op 
26 april in het Kunduz-akkoord halsover-
kop allerlei afspraken overeen. Vanaf dat 
moment gingen geruchten dat een van die 
afspraken over de gezinsbijstand zou gaan. 
De gezinsbijstand, of huishoudinkomen-
stoets, is een gewijzigde inkomenstoets 
waardoor een bijstandsuitkering niet langer 
het recht van een individu betreft, maar 
afhankelijk zou worden van het gezinsinko-
men. SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: 
‘Vanaf 1 januari kregen ouders en inwonen-
de meerderjarige kinderen gezamenlijk één 
uitkering als ze een nieuwe bijstandsuitke-
ring aanvroegen. Gezinnen die al afhankelijk 
waren van een bijstandsuitkering zouden 
per 1 juli op basis van die nieuwe huishoud- 
inkomenstoets gekort worden.’ Vanaf het 
moment dat de plannen voor de invoering 
van de gezinsbijstand in 2010 bekend 
werden, heeft de SP actie gevoerd tegen 
deze kille bezuiniging op de mensen met de 
laagste inkomens. Karabulut: ‘We zijn onder 
andere een meldpunt gestart en uit de meer 
dan zeshonderd meldingen die we kregen 
bleek dat veel mensen in grote financiële 
problemen kwamen door de invoering van 
de gezinsbijstand. Het rukt gezinnen uit 
elkaar, ontneemt jongeren perspectief op 
een zelfstandig bestaan, maakt gezinsleden 
verantwoordelijk voor elkaars schulden 
en straft mensen die voor elkaar zorgen. 
Het is dan ook heel erg goed nieuws dat de 
gezinsbijstand met terugwerkende kracht is 
afgeschaft door de Kunduz-coalitie.’

Idiote en gemene maatregel
‘Vooral de laatste tijd kregen we steeds meer 
meldingen binnen, omdat de gemeentes 
begonnen waren met de uitvoering van de 
gezinsbijstand’, vertelt Karabulut. ‘Door een 
rapport met al die meldingen te presenteren 
hebben we aan de hand van voorbeelden 
duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn en 
de druk op de Haagse politici opgevoerd om 
zo snel mogelijk een knoop door te hakken. 
Aan de verhalen die je te horen krijgt merk 
je gewoon wat voor een gemene en idiote 
maatregel het is.’
Meldy Visser uit Aalten is een van de men-
sen die keihard getroffen zou worden door 
de huishoudinkomenstoets. Daarom is ze 
vanaf eind december een eigen petitie tegen 
de gezinsbijstand begonnen, die lokaal en 
landelijk de media haalde. Ook heeft ze 
heel veel mensen doorverwezen naar het 
meldpunt van de SP. ‘Mijn moeder krijgt nu 
888 euro bijstand en wij mogen samen vol-
gens de huishoudinkomenstoets 1.300 euro 
hebben. Alles wat ik dus meer verdien dan 

412 euro per maand gaat van de uitkering 
van mijn moeder af. Sparen kan daardoor 
niet, want alles wat ik verdien door extra 
te gaan werken gaat op aan het betalen van 
de uitkering van mijn moeder. Ik ben bijna 
klaar met mijn opleiding tot onderwijsas-
sistent. Daarna wil ik gaan werken om te 
sparen zodat ik nog door kan studeren, maar 
de gezinsbijstand maakte dat onmogelijk. 
School is leuk en een mooie ervaring, maar 
met een gezinsbijstandsuitkering zou ik nu 
voor niets leren want ik zou er qua geld niets 
aan verdienen. Sparen om uit huis te gaan 
kan op die manier ook niet. Ik ben 21, ik wil 
niet voor altijd bij mijn moeder wonen!’
Meldy Visser kon door de gezinsbijstand 
niet een zelfstandig bestaan opbouwen, 

rij. We hebben hier in Oost-Groningen dan 
ook te maken met een opeenstapeling van 
factoren. De werkloosheid is heel hoog want 
er is simpelweg bijna geen werkgelegen-
heid. Daardoor zitten heel veel mensen in de 
bijstand, of bij de sociale werkplaats. Toen 
de gezinsbijstand per 1 januari ingevoerd 
werd moesten wij ons er ook aan houden 
aangezien dat wettelijk verplicht was, maar 
we probeerden mensen natuurlijk wel 
zoveel mogelijk te helpen. Daarom hebben 
we ook de tijd genomen om iedereen die 
het aangaat in een persoonlijk gesprek in te 
lichten. We hebben zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid 
die de wet ons bood en mensen begeleid 
naar maatschappelijk werk en schuldhulp-

‘Een maand lang geen idee waar we 
aan toe waren’

maar andersom maakte de huishoudinko-
menstoets het voor sommige gezinnen juist 
onmogelijk om bij elkaar te blijven. Een 
voorbeeld daarvan is een gezin uit Oost-
Groningen dat liever anoniem wil blijven. De 
ouders hebben allebei een AOW-uitkering 
en worden verzorgd door hun thuiswonende 
dochter die een bijstandsuitkering heeft. 
Die uitkering zou ze door de gezinsbijstand 
volledig kwijtraken, ze was dan ook ten 
einde raad. ‘We zorgen voor elkaar en met 
ons drietjes redden we dat goed. We heb-
ben nooit om hulp gevraagd, maar zouden 
wel als gezin uit elkaar getrokken worden. 
Mijn ouders kunnen me niet onderhouden, 
waardoor ik het huis uit zou moeten. Ik heb 
al naar een caravan gekeken, want dat is 
natuurlijk de goedkoopste optie. Maar ik ben 
zelf manisch depressief waardoor ik eigen-
lijk niet op mezelf kan steunen. Bovendien 
ben ik op mezelf veel duurder uit. En de 
overheid ook, want dan moet er thuiszorg 
komen voor mijn ouders.’

Oost-Groningen
SP-wethouder Sociale Zaken in Pekela, Hen-
nie Hemmes, kent dit soort verhalen maar 
al te goed. ‘Pekela is een kleine gemeente, 
dus mensen kloppen persoonlijk bij mij aan 
als ze het niet meer zien zitten. Ze kun-
nen zo binnenstappen. Eerst kwam er een 
paar keer per maand iemand langs, maar 
nu komen ze dagelijks. Ik moet binnenkort 
maar eens zo’n nummertjesapparaat van 
de slager kopen, want ze staan zowat in de 

verlening. Toen ik op 26 april hoorde dat de 
Kunduz-coalitie de gezinsbijstand uit wilde 
stellen, heb ik dus meteen het uitvoeren van 
de gezinsbijstand hier in Pekela stopgezet, in 
afwachting van een officieel bericht.’ Rosita 
van Gijlswijk, gemeenteraadslid voor de SP 
in Groningen, kreeg hetzelfde voor elkaar. 
‘Eind april hoorde ik dat de vier grootste 
gemeenten in overleg met het ministerie van 
Sociale Zaken besloten hadden te stoppen 
met de uitvoering van de gezinsbijstand. Ik 
heb toen onze burgemeester en wethouders 
gevraagd er ook mee te stoppen, en dat heb-
ben ze ook direct gedaan.’

Onzekerheid
SP-afdelingen in het hele land hebben 
oproepen gedaan aan hun gemeente om de 
uitvoering van de gezinsbijstand te stop-
pen, maar lang niet alle gemeentes deden 
dat. Nadat VVD, CDA, D66, ChristenUnie en 
GroenLinks op 26 april het Kunduz-akkoord 
gesloten hadden, bleef het namelijk heel 
lang stil over wat die afspraken nu precies 
inhielden. Karabulut vroeg direct aan het 
kabinet en de Kunduz-coalitie om duidelijk-
heid te geven over de gezinsbijstand, maar 
kreeg als antwoord dat er even gewacht 
moest worden. Pas een maand later, op 
vrijdag 25 mei, kwam de officiële tekst 
van het akkoord naar buiten en lichtte het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid de gemeentes in. Karabulut: ‘Die 
voortdurende onzekerheid is bijna net zo 
onbehoorlijk als de gezinsbijstand zelf. Als 
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‘We zouden als gezin uit elkaar  
getrokken worden’

je weet dat je een akkoord hebt met elkaar, 
moet je daar direct uitvoering aan geven bij 
zo’n belangrijk punt. Vooral gemeentes die 
geen zin hadden om te stoppen zijn gewoon 
doorgegaan met het uitvoeren van de 
gezinsbijstand. In de tussentijd heb ik heel 
veel contact met paniekerige mensen gehad. 
In die maand zijn zelfs mensen uit hun huis 
gegaan omdat ze anders financieel echt in 
de problemen kwamen.’ 
Zowel Meldy Visser als het gezin uit Pekela 
hadden al bericht gekregen van de gemeente 

duidelijk of de Kunduz-coalitie de invoering 
van de gezinsbijstand alleen een jaar uit 
zou stellen of helemaal af zou schaffen. We 
wisten evenmin of de afspraken met terug-
werkende kracht in zouden gaan of vanaf 
een bepaalde datum. Een brief aan alle bij-
standsgerechtigden zou de chaos dus alleen 
maar nog groter gemaakt hebben, want wij 
wisten ook niet waar we aan toe waren. Pas 
nadat we op 26 mei officieel bericht kregen 
van het ministerie konden we beginnen de 
mensen persoonlijk te vertellen dat alles te-

We doen in Pekela onze uiterste best om 
met het beperkte geld dat we hebben zo 
sociaal mogelijk te zijn, maar dat wordt ons 
zo wel ontzettend moeilijk gemaakt. En dat 
allemaal voor een zogenaamde bezuiniging 
die de belastingbetaler vooral geld gekost 
heeft. Ik ben er ook voor om mensen aan 
het werk te helpen, maar dat bereik je hier 
niet mee. De banen zijn er op dit moment 
gewoon niet. Er zijn wat uitkeringen gekort, 
maar daardoor hebben we meer kosten voor 
maatschappelijk werk en schuldhulpverle-
ning. En behalve de kosten van het invoeren 
en terugdraaien, moet er voortaan ook meer 
huurtoeslag betaald worden vanwege de 
mensen die noodgedwongen verhuisd zijn.’
Eind goed is in dit geval dus helaas geen 
al goed. Karabulut benadrukt daarom ook 
dat met de komende Tweede Kamerverkie-
zingen voorkomen moet worden dat zoiets 
weer gebeurt. ‘PVV, CDA en VVD steunden 
de gezinsbijstand. Het is dus heel belangrijk 
dat mensen zich ervan bewust zijn waar ze 
12 september voor kiezen. Als er weer zo’n 
ultrarechts kabinet komt, zullen die partijen  
niet nalaten opnieuw met zo’n maatregel de 
mensen met de laagste inkomens te pakken.’ 
Meldy Visser deelt de angst van Karabulut. 
‘Vanaf het begin van mijn petitie heb ik me 
erg gesteund gevoeld door de SP en me-
vrouw Karabulut. Ik ben heel blij dat ook 
andere partijen eindelijk in hebben gezien 
dat deze maatregel alleen maar ellende 
veroorzaakt en dat ze er niets mee opschie-
ten. Hopelijk is dit geen uitstel van executie 
en doet de SP het goed met de verkiezingen, 
zodat iedereen écht zekerheid heeft over 
deze wet.’

tekst Jola van Dijk

‘PVV, CDA en VVD steunden de 
gezinsbijstand. Het is dus heel 
belangrijk dat mensen zich ervan 
bewust zijn waar ze 12 september 
voor kiezen’

Sadet Karabulut

dat de gezinsbijstand op hun van toepassing 
was. De dochter uit Pekela: ‘We zijn ook al 
op gesprek geweest bij de gemeente en ik 
zou mijn hele uitkering kwijtraken. Sinds-
dien heb ik geen brief meer ontvangen dus 
ik had geen idee waar ik aan toe was. Nu ik 
weet dat de gezinsbijstand afgeschaft is, kan 
ik eindelijk weer rustig slapen.’ SP-wethou-
der Hemmes: ‘We zijn begin dit jaar twee 
maanden bezig geweest om alle mensen met 
een bijstandsuitkering in Pekela persoonlijk 
in te lichten over de gezinsbijstand. Na het 
Kunduz-akkoord hebben we de uitvoering 
direct stilgelegd, we konden de mensen 
hier alleen een maand lang geen brief over 
sturen. De wet verplichtte ons namelijk nog 
steeds om de gezinsbijstand uit te voeren. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid gaf bovendien alleen de vier 
grote gemeentes toestemming om de uitvoe-
ring van de nieuwe huishoudinkomenstoets 
op te schorten. Het was ook helemaal niet 

ruggedraaid zou worden. Onze burgemees-
ter werkt al tientallen jaren in het openbaar 
bestuur en heeft nog nooit meegemaakt dat 
er zoveel onduidelijkheid vanuit Den Haag 
over de gemeenten uitgestort werd.’

Eind goed, al goed?
Hemmes is natuurlijk net zoals Karabulut 
blij dat de gezinsbijstand met terugwerken-
de kracht per 1 januari is afgeschaft. Pekela 
heeft alleen, net zoals veel andere gemeen-
tes, wel een flink financieel probleem over-
gehouden aan de Haagse draaikonterij. ‘We 
hebben niet gevraagd om de invoering van 
de gezinsbijstand, maar alle gemeentes bij 
elkaar hebben wel al 20 miljoen aan kosten 
gemaakt om de uitvoering in gang te zetten. 
En nu zijn we nog eens eenzelfde bedrag 
kwijt om de boel weer terug te draaien en 
dat moeten we volgens het Kunduz-akkoord 
ook volledig uit eigen zak betalen. Dit is 
wel een heel erg onbetrouwbaar bestuur. 
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Irrgang nIet terug In Kamer

‘ik heb de  
beslissing  
met vertrouwen 
genomen’ 
Als financieel woordvoerder van de SP-Kamerfractie groeide 
hij uit tot een van de toonaangevende politici op het gebied 
van de financiële markten, de reddingsfondsen en de euro-
crisis. Toch stelt Ewout Irrgang (35) zich niet herkiesbaar  
voor 12 september. 

 › Dat is ook wat: staat de SP klaar om een 
heel belangrijke stap te zetten, en nu laat 
jij ons in de steek?!
‘Nee, ik laat de partij niet in de steek; ik ga 
ook niet mijn lidmaatschap opzeggen of zo. 
Het geval is dat ik me niet herkiesbaar stel. 
Kijk, ik draai al veertien jaar mee in Den 
Haag. Eerst zeven jaar als fractiemedewerker 
en daarna zeven jaar als Kamerlid, slechts 
onderbroken door een korte periode bij De 
Nederlandse Bank. Veertien jaar is lang. Ik 
ben eraan toe om iets heel anders te gaan 
doen. Wat weet ik nog niet, dus spannend is 
het wel. Maar ik ben blij dat ik de beslissing 
kan nemen op een moment waarop het heel 

goed gaat met de partij en de Kamerfractie. 
Dat maakt dat ik het met vertrouwen en een 
prettig gevoel kan doen.’ 

 › Heeft je gezinsuitbreiding ook een rol 
gespeeld?
‘Ik zou het absoluut geen straf vinden om 
wat meer tijd door te kunnen brengen met 
mijn gezin. Maar dat is niet de reden voor 
mijn besluit. Ik bedoel: wie weet wat ik 
hierna ga doen! Niettemin zit je als Kamerlid 
vaak tot in de kleine uurtjes te werken en 
ben je ook in de weekenden vaak op pad. 
Onderschat bovendien niet de permanente 
druk van de actualiteit. Kamerleden zijn 

niet altíjd aan het werk, maar moeten wel 
altijd klaar staan om direct aan het werk 
te gaan. Het lijkt me toch wel fijn om op 
zaterdagmorgen de krant te kunnen lezen 
zonder altijd te hoeven denken: er moet iets 
gebeuren, ik moet meteen aan de slag.’ 

 › Wat beschouw je als je mooiste moment 
als Kamerlid?
‘Het was mooi toen ik in de Kamer steun 
kreeg voor de wetswijziging voor een 
maximaal aantal nevenfuncties (als gevolg 
waarvan mensen nog maar bij hoogstens vijf 
grote bedrijven of stichtingen een functie 
als toezichthouder c.q. commissaris mogen 
vervullen –red.). Voor de democratisering 
van Nederland en de Nederlandse economie 
is het heel belangrijk om het zogenaamde 
‘old boys network’ te doorbreken.’ 

 › Je schreef mee aan het SP-verkiezings-
programma. Kan het allemaal wel wat de 
SP wil?
‘Het is krap maar het kan. Meer dan ooit 
moeten wij nu een realistisch en opti-
mistisch programma hebben. We staan 
momenteel op de puinhopen van rechts; dat 
puin moeten we gaan ruimen. De crisis heeft 
een ravage aangericht in onze economie. 
Dat maakt een haalbaar en betaalbaar SP-
programma onmisbaar.’ 

 › Komen we daarmee onder de drie procent 
van het begrotingstekort die Brussel eist?
‘Die drie procent is een aanbeveling van 
de Europese Commissie en geen wet van 
 Meden en Perzen. Als SP kiezen we ervoor 
om op termijn onder die drie procent te 
komen, en niet al in 2013. Dat verhaal is in 
Brussel verdedigbaar. Sterker nog: het is in 
het belang van heel Europa als landen als 
Nederland en ook Duitsland hun econo-
mieën op gang houden.’ 

 › Wellicht een van je laatste parlementaire 
wapenfeiten: je verzet tegen het zoge-
naamde ESM-verdrag voor de oprichting 
van een permanent noodfonds in de euro-
zone. Waarom?
‘Omdat de kleinere landen, zoals Neder-
land, hun vetorecht over de besteding van 
dit belastinggeld verliezen terwijl Duits-
land, Italië en Frankrijk het behouden. Ten 
tweede wordt dit noodfonds gebruikt om 
Zuid-Europese landen de bezuinigingspoli-
tiek op te leggen die tot nu toe de crisis al-
leen maar heeft verergerd. En wij weten: de 
crisis wordt niet opgelost door alleen maar 
te bezuinigen.’ 

tekst Rob Janssen
foto Peter Hilz © Hollandse Hoogte
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EconomiE op slot, kans in BrussEl vErspEEld

Het kattenbak-akkoord
De SP herdoopte het Kunduz-akkoord in het kattenbak-
akkoord, verwijzend naar de plek waar het pakket aan 
keiharde bezuinigingen na 12 september weleens terecht zou 
kunnen komen. Ook blijkt: over de Europese begrotingseis is 
wel degelijk te onderhandelen. 
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Het kattenbak-akkoord
Werknemers. Daar heb je er in Nederland 
een heleboel van. Zij kunnen de borst 
natmaken. Het ontslagrecht wordt 
versoepeld en in de ontslagvergoeding 
wordt flink gesneden. Bent u leraar, politie-
agent of andersoortig ambtenaar? Dan 
zit u de komende twee jaar op de nullijn, 
behalve als u in de zorg werkt. En gaat u met 
eigen auto of OV naar uw werk? Inleveren 
maar! En hopelijk blijft uw gezondheid op 
peil, want anders: betalen! Het eigen risico 
gaat omhoog naar 350 euro en u gaat in het 
ziekenhuis per ligdag een eigen bijdrage van 
7 euro 50 betalen. Oh ja: hebt u toevallig 
een dak boven uw hoofd? Grote kans dat u 
weer in de prijzen valt: huurders met een 
jaarinkomen hoger dan 33.000 euro moeten 
1 procent extra huurverhoging gaan betalen. 
Ziedaar een kleine greep uit de 
bezuinigingsmaatregelen van het 
zogenaamde Lente-akkoord. Maar de 
meeste meters (4 miljard euro) wil de 
‘Kunduz-coalitie’ maken door middel van de 
verhoging van de btw in het hoge tarief, van 
19 naar 21 procent, die iedere Nederlander 
nog eens extra in de portemonnee zal 
voelen. Om nog maar te zwijgen over de 
gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf, 
de motor van onze economie. 

Dat alles moet dan gebeuren in een tijd 
waarin de Nederlandse economie blijft 
krimpen en het consumentenvertrouwen 
op een historisch dieptepunt staat. De 
maatregelen moeten de begroting op orde 
brengen en de economie versterken, zei 
Mark Rutte. Maar volgens Emile Roemer zal 
het resultaat het tegenovergestelde daarvan 
zijn. ‘Dit is geen manier om het vertrouwen 
te herstellen, maar de genadeklap voor 
een toch al broze economie’, aldus Roemer 
op de SP-site. ‘Dit soort beleid is de 
kortzichtigheid ten top. Juist in crisistijd 
moet je werknemers zekerheid bieden en de 
economie op gang houden. Door dit akkoord 
gaat Nederland massaal de hand op de knip 
houden, terwijl voor economische groei 
juist vertrouwen en investeringen nodig zijn. 
De Kunduz-coalitie denkt dat je vertrouwen 
herstelt door het land economisch op 
slot te zetten. Onzin, dit akkoord zal de 
economische crisis verdiepen. We hebben 
juist nu stimulering en verstandige 
besparingen nodig.’ Niet dat het 
allemaal alleen maar kommer en kwel is. 
Roemer is blij dat een aantal belangrijke 
maatregelen van het kabinet-Rutte 
worden teruggedraaid. Zo zijn 
de bezuinigingen op het speciaal 
onderwijs van de baan, wordt de 
gezinsbijstand geschrapt en komt er 
meer geld voor cultuur en natuur. Maar 

toch betitelt de SP-voorman het pakket 
als de genadeklap voor een toch al broze 
economie.

Na de aanvankelijke euforie over het 
akkoord (‘Wij hebben het land gered’), 
dragen de partijen van de Kunduz-coalitie 
inmiddels een stuk minder enthousiasme 
uit. Wie is er dan nog wel blij mee? Het 
antwoord kan alleen nog maar luiden: 
Brussel. ‘Dit pakket gaat niet over slim 
economisch beleid, maar vooral over het 
oppoetsen van ons imago in Brussel’, zegt 
Emile Roemer. 

Maar hoe rampzalig is het eigenlijk als een 
land het imago in Brussel niét oppoetst? 
Met andere woorden: hoe hard is die 
Europese eis van maximaal 3 procent 
van het begrotingstekort eigenlijk? ‘Zo 
hard als je het politiek wil maken’, zegt 
SP-Europarlementariër Dennis de Jong 
nuchter. Hij wijst op de mogelijkheid 
dat de Europese Commissie in geval van 
‘bijzondere omstandigheden’ het besluit 
kan nemen om af te wijken van genoemde 
begrotingsnorm. ‘Toegegeven, als land héb 
je iets te maken met Europa. Maar je kunt 
altijd onderhandelen met de Europese 
Commissie. Als jij als land zou zeggen: ik 
ga eerst eens met Brussel praten voordat 
ik overga tot allerlei bezuinigingen om 
maar aan de eis te voldoen, dan is dat – 
zeker op dit moment – echt niet kansloos. 
Als je zegt: ‘Ik kan garanderen dat ik op 
termijn mijn financiën op orde heb en 
dat doe ik door die 3 procent nu juist niét 
te halen’, dan schat ik in dat je in Brussel 
helemaal geen slecht verhaal hebt en er 
steun voor zou kunnen krijgen. Zeker nu 
het consumentenvertrouwen zo laag is, 
zeker nu in feite in heel Europa sprake is 
van een uitzonderlijke situatie. En vergis je 
niet: sinds kort heeft Frankrijk met François 
Hollande een nieuwe president. De macht 
van ‘Merkozy’ is gebroken en je merkt nu al 
dat de verhoudingen aan het verschuiven 
zijn. Men is steeds meer bereid om ook naar 

de reële economie te kijken en in te zien 
dat je je economie niet kapot moet 

bezuinigen. Ik wil maar zeggen: 
het is uiteindelijk allemaal 

politiek.’ 

Desondanks koos een Kamermeerderheid 
ervoor om de Brusselse technocratie voor 
Nederland in beton te gieten.

Eurocommissaris Rehn, van Monetaire 
Zaken, complimenteerde Nederland 
voor het in Brussel ingediende 
begrotingsakkoord. Dennis de Jong: ‘Dat 
moet je zo zien: Nederland stuurt iets naar 
Brussel, dat vervolgens daarover zegt: wow, 
goed zeg! Maar naar het feit dat dit akkoord 
gesloten is enkele maanden vóór landelijke 
verkiezingen is niet gekeken en dus ook 
niet naar de mogelijkheid dat de kaarten 
na 12 september heel anders kunnen liggen 
in Nederland. Waarom niet? Heel simpel: 
omdat Brussel dan zou moeten erkennen 
dat de eigen procedures onzinnig zijn.’ 
 
tekst Rob Janssen 
illustratie Marc Kolle

Fundamenteel  
andere 
keuzes 
in ‘sociaal 
alternatieF’
Vlak na het vastlopen van het Catshuis-
beraad presenteerde de SP een ‘sociaal 
alternatief’. Daarin wil de partij op termijn 
toewerken naar begrotingsevenwicht, 
waarbij de keuze wordt gemaakt om niet 
in 2013, maar in 2015 op de door Brussel 
geëiste 3 procent uit te komen. 
De SP wil de economie in 2013 eenmalig 
stimuleren met een pakket dat banen 
schept, de publieke sector versterkt 
en ons land concurrerender maakt. Zo 
wordt er geïnvesteerd in het onderwijs, 
worden er extra (buurt)verpleeghuizen 
gebouwd en kan ook de woningbouw 
een flinke steun in de rug verwachten. In 
2013 begint de SP ook met het besparen 
op de overheidsuitgaven en vergroten 
van de overheidsinkomsten. 
Per saldo verlaagt het pakket van de SP 
het begrotingstekort van 3,8 procent in 
2013 tot 2,4 procent in 2015. 

Het Sociaal Alternatief is te lezen en 
te downloaden op www.sp.nl
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LinKSVOOr ‘VOOr de grap SpeeL iK 
weL KapitaLiSt’

Els van Eck (50) uit Diemen 
is een echte doorzetter. 
Ondanks ernstige 
oogproblemen studeerde 
ze arbeid, politiek en 
personeelsbeleid en ze voert 
regelmatig op haar geheel 
eigen manier actie: ‘Met de 
telefoon en de typemachine, 
ik kom echt nog uit het stenen 
tijdperk.’

tekst Jola van Dijk
foto Roy Kuis

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2010. Ik stemde al SP, maar had een duwtje 
nodig om lid te worden. Door de opiniepei-
lingen zag ik dat we een heel rechts land 
zouden krijgen. Mensen realiseren zich niet 
dat minder belasting betalen ertoe leidt dat 
iemand in het verpleeghuis minder gewas-
sen wordt en niet meer naar de kapper kan.’

 › Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik heb geen baan, omdat ik blind ben en het 
syndroom van Bonnet heb: een aandoening 
waardoor ik vaak vermoeiende en duizelig-
makende felle kleuren zie. Wel help ik de 
blindenbibliotheek met projecten, zodat we 
boeken, kranten en tijdschriften met spraak-
herkenning telefonisch kunnen bestellen. 
En als mijn lichaam het toelaat, voer ik graag 
actie en help ik mensen voor zichzelf op te 
komen.’

 › Wat versta je onder actievoeren?
‘Ik hou het nieuws goed bij en trek aan de 
bel als ik bang ben dat belangrijke dingen 
over het hoofd gezien worden. Zo heb ik bij-

voorbeeld voor het behoud van de 24 uurs-
bezorging van blindenboeken gestreden.’

 › Dat was jouw SP-moment?
‘Echt wel! Ineens moest je meer dan een 
week op je boeken wachten. De blindenor-
ganisaties reageerden allemaal traag en veel 
te voorzichtig. SP-Tweede Kamerlid Sharon 
Gesthuizen stelde wel meteen Kamervragen. 
Het kwam snel goed en na nog wat rondbel-
len kwam ik erachter dat PostNL de boeken 
niet goed aangeleverd had gekregen. Het is 
heerlijk om weer binnen een dag met je boek 
in de tuin te kunnen zitten!’

 › Wat haalt de kapitalist in je naar boven?
‘Vroeger zou ik dagboeken gezegd heb-
ben, maar nu heb ik een SP-aandeel in het 
nieuwe partijkantoor gekocht. Ik bewaar het 
goed, op bladzijde 14.838 van mijn dagboek. 
Ik heb een bloedhekel aan aandelen en 
durfkapitalisten, maar omdat het een ludiek 
aandeel is en ik graag iets terug wilde doen 
voor de SP, speel ik nu voor de grap 
kapitalist.’
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Op 2 juni heeft de SP tijdens het wervelende XVIII Congres  
in het Chassé Theater in Breda Emile Roemer als lijsttrekker  
gekozen. Bovendien is de wens tot regeringsdeelname  
bekrachtigd. Een congresganger: ‘Ik zou zeggen: na 12 septem
ber een voet tussen de deur en gáán!’

De aftrap voor het XVIII Congres is een 
kippenvelmoment. Op de enorme video
schermen in de zaal is een filmpje te zien 
van mensen. Werkende mensen, lachende 
mensen, reizende en rustende mensen,  
vrolijke mensen, zieke mensen. De snel  
opeenvolgende beelden worden onder
steund door het lied One van U2. Lots
verbondenheid, dat is waar het hier om  
gaat: ‘1 voor allen’. One.

‘Dames en heren, wij bestaan veertig jaar.’ 
Het is partijvoorzitter Jan Marijnissen die 
de afgevaardigden eraan herinnert dat de 
huidige staat en positie van de partij niet 
bepaald uit de lucht zijn komen vallen. Eerst 
hooguit een federatie van lokale afdelingen 
met hier en daar wat raadsleden, daarna 
een landelijke partij en de eerste zetels in 
de Tweede en Eerste Kamer, eind jaren 
negentig de eerste wethouders, vervolgens 

een vertegenwoordiging in het Europees 
Parlement, tot aan de eerste gedeputeerden 
in provincies vorig jaar. En al die jaren een 
gestage groei van het ledenaantal. En ook 
nu, anno 2012, zijn er volop indicaties voor 
de verdere ontwikkeling van de partij. ‘Sinds 
1 januari hebben we netto vijftienhonderd 
nieuwe leden kunnen begroeten. En we heb
ben het mooiste partijpand van Nederland’, 
zijn voorbeelden die Jan Marijnissen noemt. 
Tel daarbij de al geruime tijd uiterst gunstige 
peilingen en het zal geen verrassing zijn dat 
de SP de volgende stap wil zetten: die naar 
regeringsdeelname. 
Menig congresganger laat daarover geen 
twijfel bestaan. ‘Het moet nu echt’, zegt 
Linda Haex van de SP in Weert: ‘We moeten 
ons na veertig jaar niet meer aan de kant 
laten schuiven als het gaat om regerings
deelname. Ik zou zeggen: na 12 september 
een voet tussen de deur en gáán!’ Bregje 

van Lieshout uit Cuijk: ‘In mijn woonplaats 
zeggen zelfs tegenstanders van de SP dat het 
tijd is voor een kabinet met Roemer.’ En Eric 
van den Broek uit Boxtel: ‘Zolang je aan de 
mensen kunt uitleggen waaróm je bepaalde 
compromissen hebt gesloten en zolang je 
als partij herkenbaar blijft, zeg ik ja tegen 
regeringsdeelname.’ 
Hoe groot ook de eensgezindheid over die 
nieuwe stap, de partij blijft met beide benen 
op de grond staan en wenst niet te vergeten 
waar ze vandaan is gekomen. Vandaar dat 
twee trouwe SP’ers die sinds tientallen jaren 
wezenlijk meebouwen aan datgene wat de 
partij nu is, tijdens het Congres in de spot
lights komen te staan. SPTweede Kamerlid 
Jan de Wit ontvangt een Gouden Tomaat 
voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de 
partij. Hij begon in de jaren zeventig met het 
opzetten van de SP in ZuidLimburg en vol
gens Emile Roemer, die hem de onderschei
ding opspelde, ‘kennen alle bankiers hem nu 
als voorzitter van de parlementaire commis
sie die de financiële crisis onderzocht’. Ook 
is er een Gouden Tomaat voor SPraadslid 
Tonnie Wouters, sinds jaar en dag actief in 
Schijndel en de vrouw van de in oktober 
2010 overleden Ger Wouters, eveneens een 
pionier uit de begintijd. Ger ontving twee 
jaar geleden op zijn ziekbed een Gouden 

SP zet de klokken gelijk  
voor 12 SePtember

XVIII Congres

foto Maurice Boyer
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 Tomaat. Aan het centrale congresstuk ‘1 
voor allen’, dat gaat over de koers van de 
partij in de toekomst, is door alle lokale 
afdelingen de afgelopen maanden gewerkt, 
geschaafd en bijgespijkerd. De puntjes op 
de i worden vandaag in Breda gezet, door 
middel van moties, amendementen en 
wijzigingsvoorstellen van de kant van de 
afdelingen. De hamvraag in het stuk, rege-
ringsdeelname, vindt breed draagvlak. De 
weg daarnaartoe wordt bekrachtigd met een 
speciale congres-resolutie.

In de pauze schrijft Tweede Kamerlid 
Ronald van Raak zich een breuk: minstens 
twintig meter lang is de rij van mensen die 
zijn nieuwste boek ‘Op zoek naar vrijheid’ 
hebben gekocht en dat graag willen laten 
voorzien van een krabbel van de filosoof-
politicus. Later op de middag meldt de SP-
shop: ‘Uitverkocht!’ Kamer-oudgedienden 
als Remi Poppe, Anja Meulenbelt en Fenna 
Vergeer schudden honderden handen. En 
wie hebben we daar? Krista van Velzen! 
Twee jaar lang leek ze van de aardbo-
dem verdwenen; nu geeft het voormalig 
Kamerlid opheldering. ‘Eerst ging ik op de 
fiets op en neer naar Tibet. Nu werk ik bij 
een hospice voor mensen die in hun laatste 
levensfase verkeren én zet ik me in voor een 
stichting die ex-gedetineerden begeleidt.’ 

’s Middags wordt duidelijk dat in de vorm 
van ‘1 voor allen’ in de partij de klokken 
gelijk kunnen worden gezet. Ook hebben 
de leden het nieuwe partijbestuur gekozen: 
Rosita van Gijlswijk, Hans van Leeuwen, 
Renske Leijten, Vincent Mulder, Ronald 
van Raak, Manja Smits, Paul Ulenbelt, 
Michiel Brouwer en Arjan Vliegenthart. Jan 
Marijnissen en Hans van Heijningen blijven 
respectievelijk partijvoorzitter en algemeen 
secretaris. Een domper op de goede sfeer is 
het bericht dat Jan Marijnissen het congres 
wegens gezondheidsklachten heeft moeten 
verlaten en naar het ziekenhuis is gegaan 
voor controle. Hij is daar gedotterd maar 
kan alsnog met zijn familie de toespraak 
van Emile op televisie volgen.

Dan is het moment aangebroken voor Emile 
Roemer, de beoogd lijsttrekker voor  
12 september. De SP-voorman wordt op 
humoristische wijze aangekondigd door 
cabaretier Guido Weijers, afkomstig uit 
Roemers woonplaats Boxmeer. Weijers zegt 
Roemer te zien als een vaderfiguur: ‘Als kind 
was ik het zeker niet altijd met m’n vader 
eens, maar toch wist ik dat ie het beste met 
me voor had.’ Weijers leidt vervolgens de 
stemming over het lijsttrekkerschap en doet 
zelf nog een ludieke poging als tegenkan-

didaat. De uitslag is bekend. Emile Roemer 
stelt vervolgens helder wat de keuze is op  
12 september: ‘Maken we het liberaler of 
socialer?’ Evenals het boek van Ronald van 
Raak snijdt ook Roemer het thema vrij-
heid aan: ‘Vrijheid is niet zo min mogelijk 
bemoeienis met anderen, maar juist wel je 
met elkaar bemoeien’, aldus Roemer. Je bent 
immers alleen echt vrij als je werk hebt, een 
opleiding hebt en toegang tot zorg. ‘Vrij-
heid moet ingebed zijn in gelijkwaardigheid, 
menselijke waardigheid en solidariteit, 
anders is het een losgeslagen begrip.’ 
Hij en de SP zijn klaar voor regeringsdeel-
name, maar niet tegen elke prijs. ‘Ik zet geen 
handtekening onder een regeerakkoord dat 
inkomensverschillen groter laat worden’, 
aldus Roemer. Wordt de marktwerking in 
de publieke sector en de zorg niet aange-
pakt? Geen handtekening van Roemer. Geen 
bestrijding van armoede onder kinderen? 
Geen handtekening. Wel tekent de SP-leider 
voor iets anders: ‘Ik ga ervoor om de SP voor 
het eerst in haar bestaan in de regering van 
Nederland te brengen.’ 

Het laatste woord is aan Bob Fosko, die voor 
een swingend slotakkoord zorgt met het 
lied ‘1 voor allen’ en natuurlijk ‘Een mens is 
meer’. Een treffend einde van een begin. 

tekst Jola van Dijk en Rob Janssen

Paul Marres (65)  notaris uit brielle,  
8 jaar lid en voor het eerst bij een  
sP-congres.

‘In de afdeling hebben we uitgebreid gediscus-
sieerd over de congresstukken. Soms was ik 
het niet eens met de meerderheid en heb ik dus 
anders gestemd.’

‘Ik ben niet echt een flyeraar, maar al mijn vrien-
den en kennissen weten dat ik voor de SP ben 
en daar discussiëren we vaak over. Ik schrijf ook 
artikelen voor Notariaat Magazine en citeer dan 
graag Jan Marijnissen.’

tiM senden (22) student scheikunde in 
utrecht, voor de vierde keer vrijwilliger  
bij een sP-congres.

‘Ik heb afgevaardigden ontvangen, stemmen 
geteld en strandballen naar het publiek gegooid. 
Het is leuk om er voor iedereen een mooie dag 
van te maken, en de toespraak van Emile was erg 
inspirerend.’

‘De SP moet de verkiezingen winnen zodat de 
studiefinanciering blijft en het collegegeld niet 
stijgt. Ik heb al studenten gesproken die door de 
kabinetsplannen afzien van een master, terwijl je 
mensen die kans niet moet ontnemen.’
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bob van vliet (28) sprak het  
SP-congres als afgevaardigde toe 
namens de afdeling Delft.

‘Het is heel belangrijk dat we ons hier met zijn 
allen in openheid hebben voorbereid op rege-
ringsdeelname. Door die discussie heb ik er alle 
vertrouwen in dat Emile Roemer goed en kritisch 
met de onderhandelingen om zal gaan.’

‘Ik draag altijd een SP-speldje op mijn jasje,  
ook tijdens mijn werk op de universiteit. Zodra 
iemand daarop reageert, weet ik dat diegene te 
overtuigen is.
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ria raDemaker (35) uit Groningen,  
bezocht alle SP-congressen sinds ze   
lid werd in 2002.

‘De speech van onze lijsttrekker was echt vet goed. 
Hij heeft onze standpunten over vrijheid en Europa 
heel duidelijk verwoord en de kiezer een simpele 
keuze gegeven: wil je het liberaler, of socialer?’

‘Steeds meer mensen steunen ons, nu alleen nog 
zorgen dat ze gaan stemmen. Ik had al zin in de 
campagne, maar na vandaag helemaal! Ik word 
altijd zo blij van het zingen en dansen van Een 
mens is meer.’

Jamila YahYaoui (30) uit amsterdam,   
ziet dit congres als het begin van een 
nieuwe tijd voor de SP.

‘Vandaag zijn de deuren opengezet naar regerings-
deelname. We hebben niet alleen de goede peilin-
gen gevierd, maar door dit congres ben ik me er 
ook weer echt van bewust waarom ik lid ben van 
de SP. Er gaat nog zo veel niet goed in Nederland.’

‘In de gemeenschappelijke tuin van onze flat wil ik 
voor mijn tweehonderd buren een informatiebijeen-
komst organiseren. Op een zomerse zwoele avond 
heerlijk met hen discussiëren over de toekomst van 
ons land.’
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1: Guido Weijers: ‘Kiezen jullie mij of Emile?’ 
2: Stemmen voor het Partijbestuur.  
3: Concentratie tijdens het stemmen.  
4: Renske Leijten en Emile Roemer nemen  
er een op een mooie campagne.

foto’s 1,3,4 Suzanne van de Kerk 
foto 2: Niels Jongerius
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De winnaar van de puzzelpagina van mei is Tammo J. Hak uit Woldendorp. Stuur uw oplossing vóór 3 juli 2012 naar de puzzelredactie  
van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl 
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

De bedoeling is om de drie woorden, beginnend op 1 (horizontaal), dan 4 (verticaal) en 13 (hor.), die tezamen een politiek begrip vormen, in te 
vullen in het diagram. De Zoektermen verwijzen naar specifieke letters in hun synoniemen, die u moet zien te achterhalen, en vervolgens in 
het diagram invullen om de oplossing te herleiden. 
Voorbeeldoplossing van (1): Woonruimte (4 van 5) = kamEr. 
U vult de 4 de van de 5 letters (de ‘E’) in op positie 1 in het diagram. 
Veel puzzelplezier! 

CrYPtOGrAM

SYnOnieMenSLAnG 
DiAGrAM Met OMSCHriJVinGen

OPLOSSinGen Mei

Horizontaal 
 3  Muurschildering is nog vers. (6) 
 5  Test uw smaakvermogen! (5) 
 7  Zeggen koeien tegen megastallen. (3) 
 13  Banktegoed van een voetbalclub. (9) 
 14  Dringend behoeftig aan een boterham. (10 en 5,5) 
 15  Heel de voormalige Unie rollebollend in de slaapkamer. (8,11) 
 16  Bij koud weer zit de koning op zwart zaad. (5,3,2,5) 
 18  Filosofen doen aan slim hardlopen. (8 en 3,5) 
 19  Berisping voor sexuele escapade. (7)
 
Verticaal 
 1  Munt kan milieuvriendelijk verbrand worden. (11 en 4,7) 
 2  Nam een politieke chihuahua op de korrel. (12 en 6,6) 
 4  Bijbelboek loopt leeg. (6) 
 6  Ook op de PC zit er ordening in de verkeersopstopping. (11) 
 8  Er gaat geen dame mee op ruimtevlucht. Noch een heer. (8) 
 9  Ook gemeenten kampen met afslankproblemen. (5) 
 10  De omvang van de herrie. (6) 
 11  Problematische arbeidsplaatsen in het ziekenhuis. (9) 
 12  Klant voor delfstof. (9 en 5,4) 
 17  Bevallige twijg. (4)

 triAnGeL
1) AntonPieck 2) LeonardoDaVinci 3) BenoitMandelbrot 
(fractal) 4) MauritsCornelisEscher

1 2

3  4  

5 6 7 8 9

10 11 12

13 14  

15 

16  17  

18 19  

4

5

6

1 2 3

7

8

9

10

13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12

ZOeKterMen 

 1  Woonruimte (4 van 5) 
 2  Draad (4 van 5) 
 3 Besef (3 van 5) 
 4  Schandpaal (1 van 4) 
 5  Eigenaar (2 van 4) 
 6  Wonder (1 van 7) 
 7  Goudstaaf (4 van 4) 
 8  Onevenwichtig (3 van 6) 
 9  Klap (4 van 4) 
 10  Steen (2 van 3) 
 11  Advies (4 van 4) 
 12  Denkbeeld (3 van 4) 

 13  Voorbij (1 van 4) 
 14  Nooit (1 van 6) 
 15  Dezelfde (2 van 3) 
 16  Buit (2 van 5) 
 17 Bezoeker (3 van 4) 
 18  Afstammeling (4 van 4) 
 19  Bibberen (2 van 5) 
 20  Aroma (3 van 4) 
 21  Knak (2 van 4) 
 22  Rover (2 van 4) 
 23  Onverbloemd (1 van 5) 
 24  Epidemie (5 van 5)

CrYPtOGrAM
Horizontaal 
4) Oliespuit 9) Popgroep 10) Pieken 11) Tweeverdieners 12) Rad 13) Begeesterd 14) 
Kunstbeen 16) Icoon 18) Rug 20) KKK 21) Drop. 
Verticaal 
1) Slagveld 2) Een open boek 3) Dieptemeter 5) Papadagen 6) Bouwgrond 7) Rekentuig 
8) Verstrooid 15) Tik 17) Noor 19) UI.
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regeren over 
links
In plaats van mee te doen met 
rechtse partijen zouden SP, PvdA en 
GroenLinks in samenwerking met de 
vakbeweging en de nieuwe Occupy-
bewegingen een echte anti-kapita-
listische regering moeten vormen. 
Iedere regering die niet werkelijk – en 
niet alleen in naam – steunt op de 
wensen van het grootste deel van 
het volk, zal de gevangene van de 
ondernemers zijn. Een dergelijke 
‘linkse regering’ zal hoogstens wat 
kruimeltjes van de macht van de on-
dernemers kunnen afsnoepen, maar 
het lot van de jongeren, de arbeiders 
in bedrijven en andere werkenden 
niet of nauwelijks verbeteren. Alleen 
een regering van de linkse partijen, 
die beschermd wordt met brede 
buitenparlementaire actie van het on-
derdrukte volk, zal de macht van de 
banken kunnen breken en een eind 
kunnen maken aan de afbraak van 
het levenspeil van de volksmassa’s. 
Nieuwe initiatieven en samenwer-
kingsverbanden zijn nodig.

Maurice Ferares, Amsterdam
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brieven

Wel tribunelezer,  
geen sP-lid?
Dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
Als SP-lid ontvangt u de Tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. U steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

Emile  
Roemer

PrikborD@sP.nl

ouDste liD?
Regien Bosman, het oudste lid van de 
SP Deventer en mogelijk het oudste 
lid van de SP, werd op 22 mei 97 jaar. 
Reden voor fractievoorzitter Kitty om 
haar in de bloemetjes te zetten. Emile 
Roemer had zelf willen komen om haar 
te feliciteren, maar door de drukte in de 
Tweede Kamer en rond de komende 
verkiezingen ontbrak daarvoor de tijd 

bezuinigings-akkoorD
Meer btw, minder koopkracht.
Minder mensen zullen dus meer moeten uitgeven.
De wereld op zijn kop.
Straks gaat de handel nog uit economisch eigenbelang links stemmen.

Henry van Beek, Metslawier

dus heeft hij haar telefonisch gefelici-
teerd. ‘Maar als ze 100 wordt ben ik er 
zeker.’ De bijzonder fitte, sigaren rokende 
mevrouw Bosman vierde haar verjaardag 
in haar eigen tuin, met koffie en gebak en 
een pittige politieke discussie.

Ilya Jongeneel, Deventer

Tribune juni 2012
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Dit is het nu

Maar liefst vijfendertig jaar was Vijverhofstraat 
65 in Rotterdam het adres van ons partijbu-
reau. Hier zijn voedselpakketten uitgereikt aan 
stakende slepers uit de haven, hier zijn tonnen 
kleding verzameld voor vluchtelingen van het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika, hier is de 
partij een professionele organisatie gewor-
den met duizenden medewerkers, hier zijn 
gewonnen verkiezingen gevierd en verloren 
verkiezingen betreurd, hier stond onze trotse 
vier-kleurenpers, hier zijn na 1977 alle belang-
rijke besluiten genomen.
Dit was eens, dit is geschiedenis.

Want een grote, trotse partij verdient een 
grote, trotse huisvesting. Daarom hebben 
we het voormalige pand van de Rabobank in 
Amersfoort gekocht en helemaal gerenoveerd. 

Vanaf nu staan we niet alleen midden tussen 
de mensen, maar hebben we ons partijbureau 
ook midden in het land, letterlijk. Alles onder 
één dak. Modern en transparant, zo is het pand 
het best te typeren, net als zijn bewoner. Dit is 
het nu, dit is de toekomst. 

Jan Marijnissen,
voorzitter
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Afscheid met weemoed

Toen de SP in 1972 van start ging, hadden we 
ons hoofdkantoor aan de Dominicanenstraat 
in Nijmegen. We waren nog klein en hadden 
genoeg aan de begane grond van het woonhuis 
op nummer 1. In de kelder stond een offsetpers 
en op de bovenetages woonden studenten. In 
Rotterdam hadden we een dependance aan de 
Zaagmolendrift.

De sterke groei van de partij maakte een ver-
huizing noodzakelijk. Vanaf 1977 was Vijver-
hofstraat 65 in Rotterdam ons nieuwe adres. 
Het gebouw ligt verscholen in een woonwijk, 
de Agniesebuurt, op loopafstand van het cen-
traal station. Het pand is volledig gefinancierd 
door de leden. Met leningen van duizend 
gulden hebben zij de aankoop destijds mogelijk 
gemaakt. HP/De Tijd suggereerde eens dat het 

pand zou zijn aangekocht met Chinees geld.
Aan de voorkant zie je eigenlijk alleen een 
kanteldeur en loopdeur. Daarachter vind je een 
brede gang die toegang geeft tot een complex 
van drie verdiepingen. Oorspronkelijk was het 
een magazijn. In de loop van de jaren is er veel 
verbouwd. De kelder is ingericht tot drukkerij 
en magazijn, de begane grond tot vergader-
ruimte en kantoren, op de eerste verdieping 
zijn kantoren gekomen voor de administratie, 
de redactie en de opmaak van al het drukwerk. 
Later zijn in de buurt nog een kantoorruimte 
bijgehuurd en opslagloodsen voor al het actie-
materiaal. Voor grotere partij bijeenkomsten 
was de huur van grotere vergaderlocaties in 
het land noodzakelijk.
Met weemoed nemen we afscheid van  Rot-
terdam, de stad waarmee de SP altijd innig 

verbonden was. De vooruitgang noopt ons om 
vooruit te kijken naar een verdere groei van de 
stem van socialistisch Nederland.
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Keuze voor de toekomst

Sinds 1977 heeft de partij vrijwel onafgebroken 
groei gekend, in ledental en aantal afdelingen, 
evenals in electorale aanhang. In Rotterdam is 
de partij geleidelijk aan uit haar jasje gegroeid. 
De verspreide huisvesting is niet efficiënt en 
bovendien kan in het oude pand nauwelijks 
meer aan de arbo-eisen worden voldaan. Daar-
om is er al jaren uitgekeken naar een  groter 
pand, centraal in het land, goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer. 

Na een lange zoektocht naar bestaande pan-
den, eerst in Utrecht, is ons oog gevallen op 
een onderkomen in Amersfoort. Het is de oude 
Rabobank aan de Snouckaertlaan 70, gelegen 
op korte afstand van het station, aan de rand 
van een woonwijk en in de looproute naar 
het nabijgelegen centrum. Niet een gebouw 

om meteen verliefd op te worden, maar het 
voldeed wat ligging en omvang betreft precies 
aan onze behoefte. Maar is het bouwkundig en 
qua inrichtingsmogelijkheden ook toekomst-
bestendig? 
De eigenaar/aannemer had het immers ge-
kocht met het oog op sloop en nieuwbouw. Het 
gerenommeerde architectenbureau De Twee 
Snoeken en bouwkundig adviseur Rolf de Poel 
zijn met ons het avontuur aangegaan. Het 
antwoord was: ja, constructief is het gebouw 
goed en het is architectonisch op te waarderen 
en flexibel in te richten. En dat tegen ongeveer 
zestig procent van nieuwbouwkosten, voor de 
kwaliteit van nieuwbouw.

Op 26 juni 2010 heeft de Partijraad unaniem 
besloten om het oude Rabobankgebouw aan 

de Snouckaertlaan aan te kopen. De kosten 
van aankoop en verbouwing bedragen onge-
veer vijf miljoen euro. De financiering vindt 
gedeeltelijk plaats uit eigen middelen en deels 
uit leningen.
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Ontdekkingstocht in de Snouck

Onder de werknaam de Snouck zijn we samen 
op ontdekkingstocht gegaan. Het gebouw is 
een systeembouwproduct uit de jaren zeventig. 
Het is in 1977 gebouwd, naar een ontwerp van 
de plaatselijke architect Leo Heijdenrijk. Op 
betonnen kolommen liggen systeemvloeren 
en aan de kolommen zijn betonnen borst-
weringen gehangen. Tussen die borstweringen 
zijn de kozijnen aangebracht. Het gebouw 
heeft twee vleugels die ten opzichte van elkaar 
steeds een halve verdieping verspringen, split 
level wordt dat in de architectuur genoemd. 
De structuur van het gebouw maakte het 
 mogelijk bijna alle tussenwanden te slopen, 
 zodat er maximale flexibiliteit is om het 
 gebouw in te richten.
Belangrijk daarbij is ‘het programma van 
eisen’, met een flexibel in te delen vergader-

ruimte voor maximaal 200 personen zodat 
de Partijraad er kan plaatsvinden, 1550 m2 
aan kantoorruimte en 650 m2 magazijn voor 
opslag en verzending van actiemateriaal. 
Uiterlijk moest het gebouw een meer eigen-
tijdse uitstraling krijgen en de isolatiewaarde 
moest veel hoger, want de SP heeft duurzaam-
heid hoog in het vaandel staan.
Een veelvoud aan ontwerpen is de revue 
gepasseerd, van een geschilderde gevel tot 
een totale vervanging van de oude prefab 
betonnen gevelelementen. Daarbij ging de 
gedachte onder meer uit naar de toepassing 
van strekmetaal, diverse soorten metselwerk, 
keramische leien, stucwerk en een vliesgevel. 
Duurzaamheid en de gewenste uitstraling van 
het kantoor waren steeds belangrijke aan-
dachtspunten bij de discussie over de voor- en 

nadelen van deze varianten. We kregen steeds 
meer waardering voor de tomeloze ontdek-
kingsdrang van de architect, die ook zijn 
twijfels toonde tijdens de zoektocht. 

De doorbraak kwam toen het trapportaal, de 
schakel in het split level en in het oorspron-
kelijke ontwerp een ondergeschoven element, 
een prominente plaats kreeg. De vuurtoren als 
baken op de hoek van de Snouckaertlaan en de 
Stationsstraat.
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Het architectonisch ontwerp

Inspiratie voor het ontwerp werd opgedaan bij 
de bestaande bebouwing van de Stationsstraat 
en de Snouckaertlaan. Het kantoor dat op de 
hoek van beide straten ligt, is verwant aan 
de grootschalige kantoren aan de Stations-
straat. Anderzijds is er een relatie met de meer 
historische, villa-achtige bebouwing van de 
Snouckaertlaan. Op het snijpunt van deze ver-
schillende typologieën is het gebouw uitein-
delijk vormgegeven als een wit gestukadoorde 
kantoorvilla. Het stucwerk is gecombineerd 
met structurele beglazing en een natuurstenen 
plint die doorloopt in de tuinmuur. Met zijn 
transparante gevel en een helder ingedeelde 
kantooromgeving oogt het gebouw modern, 
strak en sober. Het nieuwe hoofdkantoor 
heeft daarmee hetzelfde no-nonsensekarakter 
gekregen als de SP in de politiek heeft.

Een opvallend element van het gebouw is het 
centraal gelegen trappenhuis, dat de spil vormt 
tussen beide kantoorvleugels. 
Het oude trappenhuis is vergroot en trans-
parant gemaakt, waardoor men zich nu 
beter kan oriënteren in het gebouw. Door het 
volume alzijdig uit te bouwen, te verhogen en 
helemaal in glas uit te voeren, is bovendien 
een soort lantaarn ontstaan die ’s avonds in 
het donker oplicht. Binnenin is op twee zijden 
van de liftschacht de bekende rode tomaat 
geschilderd. Door het beeldmerk van de SP bij 
te lichten, is het partijsymbool ook ’s avonds in 
alle richtingen duidelijk zichtbaar. Zo toont de 
tomaat waar het hoofdkantoor van de SP staat, 
terwijl het gebouw de idealen weerspiegelt 
waar de partij voor staat. Bij de indeling van 
het kantoor is dankbaar gebruik gemaakt van 

het panoramische uitzicht en de ruimtelijke 
kwaliteit van de split level-structuur van het 
oude gebouw. Ook het souterrain bleek zeer 
bruikbaar, omdat er behoefte was aan een 
grote archiefruimte. Op de begane grond is 
een conferentieruimte ondergebracht, evenals 
een podium annex vergaderruimte. De andere 
vleugel, aan de Stationsstraat, herbergt op dit 
niveau voornamelijk facilitaire functies. Op de 
eerste verdieping bevindt zich de open kan-
tooromgeving, met diverse soorten werkplek-
ken. Op de tweede verdieping ligt aangrenzend 
aan het trappenhuis het penthouse met de 
kantine. Daarnaast strekt zich het dakterras 
uit. Aan de tegenoverliggende zijde hiervan, 
op de hoek van het gebouw, ligt de toegang tot 
de noodtrap die is vormgegeven als een klein 
paviljoen.
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De bouw

In de zomer van 2010 is met het vormen van 
een bouwteam de ontwerpfase gestart. Het 
reguliere ontwerpteam van architect en tech-
nisch adviseur werd versterkt met de kennis 
en kunde van Bouwbedrijf Schoonderbeek. 
De inbreng van de aannemer was sterk gericht 
op de uitvoerings efficiëntie. De ‘schoonheids-
commissie’ sprak   lovende woorden over het 
ontwerp en de gemeentelijke goedkeuringen 
kwamen relatief makkelijk tot stand.

In het voorjaar van 2011 ging de uitvoering 
van start. Het pand werd gestript tot op het 
skelet, met de ruwbouw kon snel worden 
aangevangen en beetje bij beetje werd het 
papieren ontwerp realiteit. De technische 
installaties werden gecomplementeerd met 
een warmte-koudeopslag in dieper grond-

water, een additionele investering die zich 
laat terugverdienen in maximaal acht jaar.

Niet alleen de kwaliteit van het ontwerp maar 
ook de kwaliteit van de uitvoering is hoog.
De ingrijpende renovatie van het pand en de 
herinrichting van het terrein zijn binnen de 
gestelde termijn gerealiseerd. De oplevering 
in maart 2012 was dermate hoogwaardig 
dat drie weken na dato de verhuizing kon 
plaatsvinden.
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Bij de inrichting van het interieur staat 
duurzaamheid voorop. Er is gekozen voor zo 
min mogelijk toevoegingen aan het bestaande 
gebouw. Om die reden is afgezien van het 
leggen van vloerbedekking en het aanbrengen 
van plafonds. Alle leidingen liggen in het zicht. 
Verder is gebruik gemaakt van duurzame 
materialen, waaronder bijvoorbeeld de toepas-
sing van beton ciré (speciaal betonstucwerk) 
in het maatwerkmeubilair. En ten slotte is 
er ook doelbewust gekozen voor hergebruik 
van tweedehands  meubilair. Zo mochten alle 
medewerkers een stoel uit een kringloop-
winkel uitkiezen voor de inrichting van het 
restaurant.

Naast duurzaamheid was de identiteit van de 
SP een belangrijk thema in het interieuront-

werp. Gezien de historische band met de wer-
kende klasse is gekozen voor een industriële 
uitstraling van het interieur. Dat vertaalt zich 
onder meer in het gebruik van ruwe materia-
len als beton en de toepassing van industriële 
verlichting. Wel is hier het contrast gezocht 
met materialen die strak zijn afgewerkt in 
hoogglanslak. In overlegruimten en concen-
tratiewerkplekken, die als doosjes in de open 
kantoor-omgeving liggen, is voor een meer 
verfijnde afwerking gekozen, bijvoorbeeld 
door er dik rood tapijt te leggen. De kleur rood, 
onderdeel van de huisstijl, komt vooral terug 
in het meubilair en de teksten en het beeld-
merk, die op de muren in het tochtportaal en 
trappenhuis zijn aangebracht. Daarnaast is de 
kleur wit gebruikt in combinatie met het grijs 
van het ruwe beton. Ter oriëntatie is op iedere 

verdieping in het trappenhuis de hoogte in 
millimeters aangeduid. Zo laat de SP ook in de 
vormgeving van het interieur het eigen gezicht 
zien.

Industriële uitstraling
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Ruimte voor kunst

Waar kunst in deze tijd het kind van de poli-
tieke rekening is, heeft de SP ook middelen 
beschikbaar gesteld voor kunst. Een kunstwerk 
met een politieke boodschap, bedacht door 
bureau Thonik en vakkundig geconstrueerd 
door uitvoerend kunstenaar Bert Fest.
Thonik schrijft daarover: ‘Hier is de SP. Dat 
was de leus voor de gemeenteraadsverkiezing 
in 2006. Hier is de SP: dat geldt ook voor het 
nieuwe hoofdkantoor in Amersfoort. Een 
nieuwe plek, midden in het land. Voor dit ge-
bouw maakten we een beeld dat uitdrukt: Hier 
is de SP. Een beeld gemaakt van woorden.
Karel Glastra van Loon schreef een gedicht 
voor de SP, Bob Fosko zette het op muziek. 
Het is het lijflied van de SP: Een mens is meer, 
drukt alles uit waar de SP voor staat. 
Een mens is meer. Het zijn simpele woorden 

vol rijke gedachten. Het is een zin die verwijst 
naar het gemeenschappelijke en sociale van de 
mens. De menselijke mogelijkheden zijn einde-
loos. We kunnen bouwen, samen iets bereiken. 
‘Een mens is meer’ is een zin waarin maar 
6 van de 26 letters van het alfabet gebruikt 
worden. In het beeld staan de letters op elkaar 
gestapeld. De ene letter bouwt op de ander: 
zo wordt het beeld gevormd. Een keer leest de 
tekst omhoog, naar de hemel – het onbegrens-
de waar alles mogelijk is. Een keer leest de 
tekst omlaag, naar de aarde – het fundament, 
waar alles geworteld is. Met dit beeld wordt de 
plek gemarkeerd. Hier is de SP.’

De tekst van het lied is in de hal van het  
gebouw te lezen.

Binnen het gebouw vinden we ook een aantal 
schilderijen en objecten van ons gewaardeerde  
SP-lid Hans van Leeuwen. 
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De keuze voor de verbouwing van een 
bestaand kantoor in plaats van nieuwbouw, 
is vanuit het oogpunt van duurzaamheid de 
belangrijkste beslissing die is genomen. Her-
gebruik van een bestaand gebouw getuigt na-
melijk niet alleen van verantwoord gebruik van 
grondstoffen, maar is ook minder belastend 
voor het milieu dan nieuwbouw. Om het oude 
kantoor optimaal te verduurzamen is een reeks 
van maatregelen genomen. De gevels en daken 
van het gebouw zijn geïsoleerd en vernieuwd. 
Op het gebouw is een sedumdak aangebracht. 
Verder is er zonwerende beglazing in de gevel 
gezet, waardoor het gebouw minder gekoeld 
hoeft te worden. Een energiezuinig en spaar-
zaam systeem voor de ondergrondse opslag 
van koude en warmte (WKO-installatie), zorgt 
voor koeling van het gebouw in de zomer en 

Een duurzaam gebouw

verwarming in de winter. Energie wordt verder 
bespaard door de toepassing van daglicht-
gestuurde kunstverlichting en de toepassing 
van een warmtewiel in de luchtbehandelings-
kast, wat een verhoogd rendement tot gevolg 
heeft. Mede in verband met de industriële 
uitstraling van het gebouw is bovendien weinig 
afbouwmateriaal toegevoegd. Naast spaar-
zaam gebruik van materiaal is hergebruik een 
belangrijk uitgangspunt van het ontwerp. Zo is 
het bestratingsmateriaal van het achterterrein 
opnieuw toegepast, zijn tafels en stoelen in het 
interieur hergebruikt en is voor de meubilering 
van het restaurant gebruik gemaakt van stoe-
len uit kringloopwinkels. Met al deze maatre-
gelen is een energiezuinig en uiterst duurzaam 
kantoor gerealiseerd.
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Makers, bouwers en sjouwers

Voor de opdracht van de Partijraad om de 
voormalige Rabobank te transformeren tot 
partijbureau van de SP is een stuurgroep 
gevormd. De stuurgroep was samengesteld uit 
Jan Marijnissen (SP, voorzitter) Rolf de Poel 
(vastgoed- en huisvestingsadviseur) Hans 
Semeijn (architect De Twee Snoeken), André 
Kaasjager (bouwcoördinator De Twee Snoe-
ken), Charlotte Engelkamp (interieurarchitect 
De Twee Snoeken), Rosita van Gijlswijk (SP, 
penningmeester), Paul Peters (SP, organisator) 
en Jules Iding (SP, landschapsarchitect).

Bouwen is voor de SP geen alledaagse bezig-
heid. De opdracht van de stuurgroep was om 
een toekomstbestendig, duurzaam gebouw te 
realiseren met uitstraling en een eigen iden-
titeit, passend in de omgeving en vooral ook 

binnen de aangegeven begroting. Binnen de 
begroting blijven was voor ons een prestige-
kwestie. Maar al te vaak wordt bij het realise-
ren van overheidsgebouwen de begroting aan-
zienlijk overschreden, waarop de SP klaarstaat 
om kritiek te leveren op deze prestigeobjecten.
We koesteren het ontwerp van De Twee 
Snoeken. Van een in zichzelf gekeerd gebouw 
met ‘Oostblok-uitstraling’ is het bankgebouw 
getransformeerd naar een fris gebouw, strak 
van lijn, eenvoudig van vorm en zeer functio-
neel. Allemaal eigenschappen van de Bauhaus-
architectuur van het begin van de twintigste 
eeuw, een ideële architectuurstroming met 
grote maatschappelijke impact uit de voorma-
lige Weimar-republiek. Dat karakter is voort-
gezet aan de binnenkant en in de inrichting 
van het gebouw, sober doelmatig, no-nonsense 

en toch een zeer aangename sfeer om in te 
werken. Typisch SP dus. De twee bankkluizen 
zijn in stand gebleven om het archiefkapitaal 
van de SP veilig in op te bergen. 

Het is aan de opdrachtgever, de gebruiker en 
de passant om te beoordelen of we in onze 
opdracht geslaagd zijn. Wij voelden ons in de 
stuurgroep gezamenlijk verantwoordelijk voor 
alle aspecten van het bouwproces en houden 
er in gezamenlijkheid goede herinneringen 
aan over.
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De stuurgroep en bouwers aan het woord
Jan Marijnissen 
SP-voorzitter en voorzitter van de stuurgroep
“Het heeft jaren geduurd voordat we een 
geschikt pand hadden gevonden en definitief 
ons ‘magazijn’ in Rotterdam konden verlaten. 
Het wachten werd beloond. Voor mij is De 
Burcht van Berlage uit 1898, de centrale van 
de Algemene Nederlandsche Diamantbewer-
kingsbond (ANDB) in Amsterdam, altijd een 
voorbeeld geweest. Progressieve linkse poli-
tiek draagt zelf actief bij aan schoonheid en 
vernieuwing.”

Rolf de Poel 
vastgoed- en huisvestingsadviseur
“Een markant gebouw en letterlijk centraal op 
de kaart van Nederland. Een toonbeeld van 
 hedendaagse architectuur, eigentijds, transpa-
rant en duurzaam. Een prachtige afspiegeling 
van waar de SP voor staat, vooruitstrevend en 
op de toekomst gericht.”

Hans Semeijn
architect De Twee Snoeken
“Ik vind het gebouw erg bij jullie passen, bij de 
mensen van de SP die ik heb leren kennen. En 
als jullie de SP zijn, past het gebouw uitstekend 
bij de SP. Doodzonde dat het bouwproces nu 
ten einde is. Het is moeilijk afscheid nemen. 
Het is als een ouder die geconfronteerd wordt 
met een kind dat het ouderlijk huis verlaat. 
Melancholie.”

André Kaasjager 
directievoerder De Twee Snoeken
“Als directievoerder van dit project blijft mij 

vooral de vertrouwensrelatie binnen de stuur-
groep bij. Vanuit die relatie was feitelijk alles 
mogelijk binnen de gestelde kaders. Met als 
gevolg een zeer prettige en harmonieuze sa-
menwerking met een prachtig eindresultaat.”

Charlotte Engelkamp 
interieurarchitect De Twee Snoeken
“Werken met de SP vond ik heel inspirerend. 
Ik heb altijd met veel enthousiasme uitge-
keken naar de overleggen en ik denk dat we 
gezamenlijk tot bijzondere oplossingen zijn 
gekomen. Met minimale middelen hebben we 
een duidelijke identiteit weten neer te zetten. 
Een industriële identiteit, aangevuld met 
warme en sfeervolle contrasten. Een identiteit 
geïnspireerd ook op de bestaande huisstijl, 
waarbij duurzaamheid voorop stond.”

Rosita van Gijlswijk 
penningmeester SP, bewaker van de financiën
“Dit pand is een enorme vooruitgang voor 
onze medewerkers. Als penningmeester ben 
je eerstverantwoordelijke voor de begroting, 
dat was een hele uitdaging. Gelukkig was Rolf 
de Poel een goede steun (en toeverlaat) en ook 
de stuurgroep dacht steeds kritisch mee.”

Paul Peters
organisator bij de SP, verantwoordelijk voor 
de verhuizing
“Natuurlijk is Rotterdam bij de SP gaan horen, 
maar ideaal was het daar niet meer. Verschil-
lende locaties, oud en te klein. Het nieuwe 
gebouw lost dat in een keer allemaal op.
 Het zal prettiger werken worden en ook 

Amersfoort zal bij ons gaan horen. Maar Rot-
terdam zal altijd een speciaal plekje houden in 
de geschiedenis van de SP.”

Jules Iding
SP-lid en samen met De Twee Snoeken ontwerper 
van de buitenruimte
“Ik gruwel van het dedain waarmee er in de 
politiek, soms ook binnen de SP, over ruimte-
lijke kwaliteit c.q. welstand gesproken wordt. 
Mensen houden van schoonheid, kijk maar 
eens hoeveel belangstelling de Amsterdamse 
grachten trekken. Ontworpen met liefde, 
en onder streng welstandstoezicht. Aan de 
kwaliteit van onze bouw zijn geen concessies 
gedaan, dat is de kracht van het nieuwe 
SP-partijcentrum.”

Thomas Widdershoven 
directeur Thonik 
“Een beeld is snel verzonnen, het realiseren 
is meestal niet zo makkelijk. Zeker een groot 
beeld aan de openbare weg. 
Typisch SP dat zoiets snel lukt. De coördinatie 
in de uitvoering van het project werd voort-
varend opgepakt door Jules Iding. Zonder hem 
was dit beeld er nooit gekomen. Super!”

Miranda Schoonderbeek,  
aannemer Schoonderbeek BV
“Ik vind dat een gesloten ogend pand omge-
turnd is naar een open pand. Het gesloten 
pand paste bij de Rabobank en het open pand 
straalt vertrouwen en openheid uit naar alle 
leden en potentiële leden van de SP.”
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Gerard van de Glind
opzichter Schoonderbeek BV
“Voor ons was het even wennen om in een 
bouwteam te werken. Wij wilden veel meer 
vernieuwen dan de architect. Toen we elkaar 
eenmaal gevonden hadden, liep het als een 

Reacties uit Amersfoort
refereren aan die van de oude binnenstad, 
die veelal bestaan uit donkergekleurd 
metselwerk met af en toe witte accenten. De 
nieuw-zakelijke architectuur refereert aan 
de idealen van de CIAM-filosofie, waar op 
idealistische wijze werd nagedacht over het 
fatsoenlijk huisvesten van de massa’s, de lage 
inkomensgroepen. Vanuit die optiek is de 
lichte, collectieve uitstraling van het gebouw 
trefzeker gekozen.”

Evert Schoonderbeek
eigenaar van bouw- en aan nemingsbedrijf Schoon-
derbeek BV
“Veel mensen keken ervan op dat ik voor de SP 
ging bouwen. Het was het lelijkste gebouw van 
Amersfoort. Het is het mooiste gebouw van 
Amersfoort geworden. En de SP is de partij die 
het beste in het gebouw past.”

Lucas Bolsius, 
burgemeester van Amersfoort
“De overstap van Rotterdam naar Amersfoort 
is een prachtige. Dat kan ik ook uit persoonlijke 
ervaring vertellen. Als burgemeester ben ik er 

trots op het kloppend hart van de SP te mogen 
verwelkomen in onze stad. In het centrum 
van het land, gemakkelijk bereikbaar via weg 
en spoor. In het midden van Nederland, maar 
niet gemiddeld. Vele organisaties en bedrijven 
hebben hier hun thuis gevonden. Ik wens de 
SP en alle medewerkers toe dat ze zich hier in 
Amersfoort ook spoedig thuis zullen voelen!”

H.T.J. Erdmann
Directeur Rabobank Amersfoort en omstreken 
van 1987 tot 2008
Vanaf 1977 tot 2007 heeft de Rabobank in 
Amersfoort en omstreken dit gebouw als 
hoofdkantoor gebruikt. Wij hebben, op deze 
locatie zo vlak bij het centrum met voldoende 
parkeerruimte, met plezier gewerkt. Na een 
aantal jaren leegstand heeft de Socialistische 
Partij een ingrijpende verbouwing aangedurfd, 
hulde daarvoor. Het pand ziet er modern en 
strak uit. Ik wens de medewerkers van het 
hoofdkantoor van uw partij veel werkplezier 
op deze locatie, aan de vormgeving van het 
gebouw zal het niet liggen.

Arie Slob 
fractievoorzitter ChristenUnie
“De ChristenUnie (en daarvoor het GPV) 
verblijft al sinds jaar en dag in Amersfoort en 
opende daar ook haar nieuwe kantoor. Goed 
nieuws dat de SP ook naar Amersfoort komt. 
Wij voelen er ons al jaren thuis en gunnen dat 
andere politieke partijen ook. Daarom heet ik 
Emile Roemer en zijn partijgenoten van harte 
welkom in Amersfoort, een kei van een stad. 
Benieuwd wie er  de komende jaren nog meer 
gaan volgen. De trend is gezet.”

Han van Zwieten 
architect te Amersfoort
“Het nieuwe kantoor van de SP markeert de 
overgang tussen kleinschalig wonen langs 
de stadsrand en grootschalige moderne 
dienstverlening langs de route naar het 
station. 
De sprankelende witte verschijningsvorm 
wijkt om die reden af van de 
beeldkwaliteitseisen van de route van 
het station naar de binnenstad, waar toe 
te passen kleuren en materialen moeten 

speer. Geen standaard werk, we hebben ons 
vakmanschap ten volle kunnen tonen.”

Jan Boekhout
uitvoerder, Schoonderbeek BV
“Ik vond de samenwerking met de SP’ers bij-

zonder. Bijzonder omdat ze zo gewoon zijn en 
betrouwbaar. Mooi hoe Jan Marijnissen gezel-
lig een shagje mee komt roken. Je zou zomaar 
op de SP kunnen gaan stemmen.”
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We mogen trots zijn op ons nieuwe pand. Een 
open en licht gebouw, met meer ruimte zodat 
we nog harder kunnen werken aan het uit-
bouwen van de SP. Het pand is wit van buiten, 
maar groen als het gaat om duurzaamheid en 
energie. Een pand dat past bij de SP anno 2012: 
volwassen, modern en duurzaam.
Natuurlijk was het wel vreemd om afscheid te 
nemen van ons pand aan de Vijverhofstraat in 
Rotterdam. Onze partij is daar groot gewor-
den, duizenden pamfletten zijn daar van de 
drukpers gerold en het was het pand waar we 
uitgroeiden tot een volwassen partij.
Onze partij staat er goed voor. De organisatie 
is op orde, we staan midden tussen de mensen 
en we zijn een onmisbare factor geworden in 
de Nederlandse politiek. En we staan niet stil. 
We willen doorgroeien: groter worden zodat 

Bouwen voor de toekomst

we nog meer van onze idealen waar kunnen 
maken. Het nieuwe pand in Amersfoort past 
bij die ambitie. Niet protserig, niet overdreven, 
maar praktisch en gebouwd voor de toekomst.
Vanaf deze plaats wil ik vooral onze onmisbare 
krachten op het partijbureau veel succes wen-
sen op hun nieuwe stek. Want laten we niet 
vergeten: uiteindelijk zijn het niet de stenen 
van een pand, maar de mensen binnen de SP 
die onze partij groot maken!

Emile Roemer
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Bouwen voor de toekomst
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Er was moed voor nodig om  
veertig jaar geleden te zeggen:  
‘Wij gaan Nederland en de wereld veran-
deren, en daarom richten we een nieuwe 
partij op’.

Er was moed voor nodig om vijfendertig 
jaar geleden te besluiten een groot pand in 
Rotterdam aan te kopen.

Er was moed voor nodig om toen te 
geloven dat  de toen nog kleine partij kon 
uitgroeien tot een van de grootste partijen 
van ons land;

Er was moed voor nodig om Rotterdam 
in te ruilen voor Amersfoort, en een oude 

bank bunker om te bouwen tot een 
modern en transparant partij bureau.

Er is moed voor nodig om overal en altijd 
op te komen tegen onrecht, te spreken als 
anderen  zwijgen, te handelen als anderen 
wegkijken.

Blijf niet mokkend aan de kant staan 
Stel een daad en toon je moed 
Laat je woede hand in hand gaan 
met het goede dat je doet

Een mens is meer – 
Karel Glastra van Loon, 1962-2005

MOED MOET



Nieuwsblad van de SP • jaargang 48 • nr. 8 • september 2012 • €1,75 • www.sp.nl

tribune

emile roemer staat vooraan
12 september 2012



ben jij een jonge sp’er, maar geen rooD-liD? sluit je nu gratis aan en 
steun De meest actieve politieke jongerenorganisatie van neDerlanD!

tribune is een  
uitgave van de  
socialistische 
Partij (sP) en
verschijnt 
11 maal 
Per jaar 

Redactie Tribune
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort 
T (088) 243 55 42 
F (033) 462 55 12
E tribune@sp.nl

De Tribune in  
gesproken vorm 
Belangstellenden voor  
de Tribune op cd kunnen 
contact opnemen  
met de SP-administratie.

SP algemeen
T (088) 243 55 55
F ((033) 462 55 12
sp@sp.nl
www.sp.nl

Abonnementen- en   
ledenadministratie 
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort 
T (088) 243 55 40
E administratie@sp.nl

Illustraties 
Arend van Dam, 
Wim Stevenhagen, Bob van Vliet

De Tribune op Internet
www.sp.nl/nieuws/tribune

Abonnement
€ 5,00 per kwartaal (machtiging) 
of € 24,00 per jaar (acceptgiro).  
Losse nummers € 1,75.  
SP-leden ontvangen de 
Tribune gratis 

Redactie
Diederik Olders (h), Jola van Dijk,  
Rob Janssen, Daniël de Jongh

Vormgeving
Antoni Gracia, Robert de Klerk,  
Gonnie Sluijs

Aan dit nummer werkten mee
Suzanne van de Kerk, 
Sander van Oorspronk, 
Bas Stoffelsen en Karen Veldkamp

Foto cover
Ari Versluis

De afgelopen weken trok ROOD met de 
flitsende IJs-express en ons verrassende 
tomatenijs door het hele land. We kregen 
veel positieve reacties van jongeren die 
zich realiseren dat het anders moet in 
ons land. Natuurlijk hadden wij deze tour 
nooit kunnen organiseren zonder al die 
enthou siaste ROOD-leden die hun steentje 
bijdragen. Campagnetijd is een geweldige 
tijd om actief aan de slag te gaan bij ROOD! 
Kijk op www.rood.sp.nl/lokaal of er een 
ROOD-groep in jouw woonplaats actief is 
of stuur een bericht aan rood@sp.nl. Samen 

met jongeren knokt ROOD (ook na 12 sep-
tember) voor goed en betaalbaar onderwijs, 
voldoende woningen voor jongeren, eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en ruimte voor jonge-
ren om samen te komen en te ontspannen. 
Verschillende plekken in ons land zijn een 
stukje socialer geworden door geslaagde 
ROOD-acties. Sluit je aan en word actief 
voor ROOD!

Lieke Smits
Voorzitter ROOD, jong in de SP

neDerlanD kleurt rooD: ook na 12 september!

T-shirt voor de laatste 
campagnedagen

In de SP-webshop is dit SP-T-shirt te koop 
voor €8,50. Zo kun je er goed uit zien én 
laten zien dat je een SP-hart hebt. Bestel 
snel, dan wordt het nog ruim vóór  
12 september opgestuurd.

 Kijk op www.sp.nl/shop
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De verkiezingen staan voor de deur. Voor 
ons als SP zijn ze spannender dan ooit. We 
staan er goed voor – maar op 12 september 
begint iedere partij met nul stemmen. Nu 
zeggen ontzettend veel mensen dat ze van 
plan zijn die dag op ons te stemmen. Zaak 
is dat ze dat ook echt doen. Ik hoop daarom 
dat onze hele achterban tot en met  
12 september – ieder op zijn eigen manier – 
 mensen stimuleert de daad bij het woord te 
voegen. Dan schrijven we geschiedenis en 
dat zou heel goed zijn voor de toekomst van 
ons land. Wordt het na 12 september libera
ler of socialer? Dat is de kwestie. 
Over veel dingen zijn we het eens in ons 
land: dat we diep in een crisis zitten, dat het 
Grote Geld daarbij een hoofdrol heeft  
gespeeld, dat er heel veel fouten zijn 
 gemaakt, ook door de politiek, en dat we 
hoe dan ook een uitweg uit die crisis moeten 
vinden. Zorg, zekerheid en werk staan vol
gens de meeste mensen rechtstreeks op het 
spel. Vraag is dus niet of we een uitweg uit 
de crisis moeten zoeken, maar: welke? Elke 
partij geeft zijn eigen antwoord op de vraag 
of het liberaler of socialer moet. VVD en SP 
zijn uitgesproken exponenten van de libera
le en de sociale optie. Andere partijen plaat
sen zich daar ergens tussenin.  
Alle partijprogramma’s zijn doorgerekend 
door het Centraal Planbureau. Ook het onze. 
Conclusie: wat we willen, kan ook. We bren
gen het begrotingstekort terug, de staats
financiën op orde – terwijl we doen wat we 
beloven: eerlijker delen, de armoe bestrij
den, de zorg beschermen, een duurzame 
toekomst mogelijk  maken. Het zou heel erg 
fijn zijn als iedereen die de SP een warm hart 
toedraagt, dat allemaal doorvertelt aan 
ieder die het horen wil. Nog steeds zijn 
er veel stemmen en zetels te winnen. Het 
steunt me geweldig dat ik weet dat met mij 
nu onze hele partij ervoor gaat om in Neder
land een beter  beleid te realiseren, dat ons 
land menselijker en socialer maakt. 

Het zijn historische  
tijden. Ik ben blij dat  
we er samen bij zijn.  
En ik bedank u nu al  
voor de bijdrage die  
u eraan levert.

Emile Roemer
fractievoorzitter SP
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Het zijn geen geringe vragen die deze zomer 
almaar gesteld werden. Blijft Griekenland in 
de eurozone? Haalt de euro de kerst? En: wat 
doen de Duitsers? Wat betreft dat laatste: op 
12 september (!) beslist het Constitutioneel 
Hof in Karlsruhe over de vraag of het ESM
noodfonds volgens de Duitse wet wel 
is toegestaan. 
Spannende tijden dus. Duidelijk is dat de tot 
nu toe genomen maatregelen om de voort
woekerende eurocrisis te beteugelen bijzon

huidige aanPak werkt averechts

Wegen uit De eurocrisis
Voor de eurozone en de euro wordt het de komende tijd erop 
of eronder, zo lijkt het. Tot nu toe bestaat de aanpak van de 
Eurocrisis vooral uit miljardensteun aan banken. Dat werkt 
averechts, zegt de SP. Hoe moet het dan wel?

der weinig hebben opgeleverd. Volgens de 
SP werkt de huidige aanpak zelfs averechts. 
Het verlagen van lonen en uitkeringen in 
Europese landen leidt tot krimpende eco
nomieën, Griekenland voorop. Ten opzichte 
van het bruto binnenlands product blijft de 
schuld van dat land daardoor groeien, zodat 
de kans op volledige terugbetaling steeds 
kleiner wordt. 
Dus zijn er dringend andere oplossingen 
nodig. Volgens Arnold Merkies, econoom 

en nummer 15 op de SPkandidatenlijst, is 
het onbegonnen werk als er niet naar de 
daadwerkelijke oorzaak van de crisis wordt 
gekeken. ‘Dat is de financiële sector’, zegt 
Merkies stellig. ‘Financiële speculatie moet 
drastisch worden ingeperkt, anders blijft 
het dweilen met de kraan open. Zo zag je 
bijvoorbeeld dat tal van Spaanse banken als 
gevolg van verkeerde leningen rechtstreeks 
door overheden gered moesten worden. 
Daar moeten we vanaf.’ 
Een andere maatregel om uit de crisis te 
komen is volgens Merkies het stimuleren 
van de economie. ‘Je ziet dat daarvoor steeds 
bredere steun komt in Europa. De Franse 
president Hollande propageert het bijvoor
beeld ook. Als SP bepleiten we een inves
teringsprogramma van drie miljard euro in 
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Wegen uit De eurocrisis
de Nederlandse economie. Door onderhoud 
van onder meer wegen, scholen en dijken 
stimuleren we zodoende het bedrijfsleven. 
Daarnaast willen we de koopkracht op peil 
houden, wat tot meer bestedingen in eigen 
land leidt, maar ook tot een impuls voor de 
export in ZuidEuropese landen.’ Merkies 
vindt dat onze regering op dit terrein de 
plank volledig misslaat. ‘De regering focust 
zich eenzijdig op die Europese 3procents
norm. Uiteindelijk raakt dat de mensen in 
hun portemonnee. Logisch: door mensen 
meer te laten betalen voor bijvoorbeeld zorg 
hebben ze minder te besteden.’

Volgens Merkies komen de ZuidEuropese 
probleemlanden nooit uit de crisis zonder 
een ‘kickstart’ van hun economieën. Mer
kies: ‘Zij kunnen hun leningen nooit terug
betalen. Kijk eens naar Griekenland. Begin 

dit jaar werden de Griekse schulden voor 
een deel kwijtgescholden, maar het was te 
laat; ondertussen waren de schulden alweer 
veel verder opgelopen. Het had veel eerder 
moeten gebeuren, en met een veel grotere 
bijdrage van de banken.’ Maar dat betekent 
toch dat de banken kunnen fluiten naar hun 
uitgeleende geld? ‘Luister, de banken namen 
met die leningen een bewust risico, en 
kregen daarvoor een hoog rentepercentage. 
Sorry, maar als het dan misgaat moet je niet 
bij de overheid je hand op komen houden.’  

Tot slot pleit Arnold Merkies ook voor een 
actievere rol van de Europese Centrale Bank 
(ECB). Het opkopen van Spaanse en Itali
aanse staatsobligaties door de ECB, een plan 
dat ECBchef Draghi onlangs ook al opperde, 
zal ertoe leiden dat de rente die zwak
kere landen voor leningen moeten betalen 
binnen de perken blijft. ‘Achterliggende 
gedachte van dat plan is het tegengaan van 
speculatie. Immers: als belangrijke spelers 
op de financiële markten Spaanse en Itali
aanse staatsobligaties dumpen, gaat in die 
landen de rente omhoog’, legt de SP’er uit. 
‘Ik denk dat het een goede zaak zou zijn als 
de Europese Centrale Bank de rol gaat spelen 
van een soort rots in de branding die sterker 
en stabieler is dan de markt. In de Verenigde 
Staten heb je een spreekwoord: ‘You can’t 
beat the Fed.’ De Fed is de Amerikaanse 
centrale bank, waar je volgens die slogan 
dus niet tegenop kunt. De ECB heeft feitelijk 
maar één doel: inflatiebestrijding. Dan zeg 
ik: pas die doelstelling dan aan. Je zou een 
voorbeeld kunnen nemen aan de Ameri
kaanse centrale bank, die ook werkgelegen
heid en groei als doel heeft. Kijk, de ECB is 
niet dé oplossing van de Europese crisis, 
maar maakt wel deel uit van die oplossing. 
En wel in die zin dat de ECB op korte termijn 
voor stabiliteit kan zorgen. En dat is precies 
wat we nu nodig hebben.’ 
De SP staat overigens niet alleen in de roep 
om een grotere rol voor de ECB. Ook de 
OESO, het IMF en vooraanstaande econo
men pleiten hiervoor.
  

tekst Rob Janssen
foto Paul van Riel / Hollandse Hoogte

column

We hebben een enerverende sportzomer 
achter de rug, met veel hoogte en 
dieptepunten. Thuis hebben we de 
afspraak gemaakt het niet meer over het 
EK Voetbal te hebben.
Onze finale komt nu erg snel dichterbij. 
En het belooft heel spannend te worden: 
welke toekomst kiest Nederland voor 
zichzelf en Europa? Welk cijfer krijgt onze 
partij van de kiezer? Op 12 september 
worden we door de hoogste macht in een 
democratie – de kiezer – gewogen. En 
tegen de uitspraak van de kiezer is geen 
beroep mogelijk. Zijn wil is wet.
Ik kan niet wachten tot het op de 
verkiezingsavond 21.00 uur is en de 
eerste exitpolls bekend worden gemaakt. 
Meestal is dan meteen duidelijk wat de 
trend is. Als er zo iets bestaat als ‘loon 
naar werken’, dan kan het niet anders dan 
dat we fors gaan winnen. 
Hoewel het kabinet voortijdig ten val 
kwam, en we dus plotseling de campagne 
versneld moesten opstarten, is alles toch 
goed verlopen. Ik dank de vele duizenden 
activisten die al die miljoenen huizen 
langs geweest zijn; onze plakkers; onze 
mensen van de SoepExpress én IJsExpress: 
de makers van onze films en spotjes; 
het campagneteam; de jongeren van 
ROOD, jong in de SP; de kandidaten die 
tienduizenden kilometers hebben gereisd 
om echt overal aanwezig te zijn. Ik dank 
ook jou voor je inzet. Het succes van de SP 
is het succes van ons allemaal.
We hebben nog een paar dagen tot de 
verkiezingen. Probeer dóór te gaan met 
de campagne tot op woensdagavond 
om negen uur de stembussen sluiten. 
Er zijn heel veel mensen die pas op het 
laatste moment beslissen op wie ze gaan 
stemmen. En, élke stem telt, nu meer 
dan ooit. Je weet: met een stem op de SP 
maak je de SP groot, en daarmee ons land 
menselijker en socialer. Ik wens je een 
fijne avond, op 12 september.

Jan Marijnissen

De Finale
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De finale van de verkiezingscampagne is begonnen. 
Heel de SP is in touw om op 12 september een histori
sche uitslag te scoren en daarmee een sociale uitweg uit 
de crisis mogelijk te maken. Vooraan in de verkiezings
strijd staat lijsttrekker Emile Roemer. ‘Ik kan heel wat 
hebben.’

 › De SP staat hoog in de peilingen en jouw 
gezicht is overal te zien. De media willen 
je allemaal hebben en iedereen wil met jou 
op de foto. Wat doet dat met je?
‘Ik weet dat het erbij hoort en ik probeer zo 
ontspannen mogelijk te blijven. Ik laat me 
niet snel gek maken. Niet toen ik begon en 
we in 2010 op een zetel of acht in de peilin

‘samen gaan We Winnen’
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gen stonden en ook nu niet. De politiek ver
andert snel; je kunt daarom het beste jezelf 
blijven. Ik ben ook trots dat onze partij er nu 
zo goed voor staat en dat veel mensen hun 
hoop op ons richten. Dat is heel bijzonder.’ 

 › Maar druk is het wel. Hoe overleef je?
‘Ik zal niet ontkennen dat het extreem druk 
en spannend is, een verkiezingscampagne. 
Er staat veel op het spel. Daar mag je dus ook 

veel voor doen. Van hard werken ga je niet 
dood. Ik kan heel wat hebben. En ik doe het 
graag, uitleggen waar de SP voor staat, aan
geven hoe wij denken Nederland sociaal uit 
de crisis te krijgen. Dat geeft je extra energie. 
En het helpt dat ik door het thuisfront ont
zettend gesteund word.’ 

 › Al die debatten, optredens, vind je dat 
leuk? Of spannend? Zie je je vrouw en 

kinderen eigenlijk nog wel eens? Nog iets 
van de Olympische Spelen gezien?
‘Je moet altijd blijven zorgen voor vol
doende ontspanning. Natuurlijk ben je 
in verkiezingstijd permanent aan de slag. 
Maar juist door het in goed overleg met het 
thuisfront te doen, zorg je dat het ook voor 
iedereen leuk blijft. We zorgen er bewust 
voor dat de agenda niet helemaal volloopt, 
je moet ook tijd overhouden om even te 

‘Mensen komen 
naar de SP 
omdat ze zien 
dat ons 
verhaal deugt’

foto Bas Stoffelsen
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ontspannen. Dus ik heb wel wat van de 
Olympische  Spelen gezien, hoor. Epke aan 
de rekstok, dat had ik natuurlijk echt niet 
willen missen!’ 

 › Over de campagne gesproken: wat is er 
dit keer anders dan twee jaar geleden?
‘Onze positie is in korte tijd enorm veran
derd. Iedereen wil met ons praten en we 
worden overal uitgenodigd. Dat is natuurlijk 
ook wel eens anders geweest. Toch is onze 
campagne niet wezenlijk anders dan twee 
jaar terug. De afdelingen zijn goed bezig op 
straat en aan veel verkiezingsdebatten doen 
onze kandidaatKamerleden mee. We moe
ten ons hoofd koel houden; we gaan voor 
een hele mooie uitslag, maar net als   andere 
jaren zullen we daar hard voor moeten 
werken. Ik bespeur gelukkig geen greintje 
gemakzucht in de partij. Zo hoort het ook, 
we voeren net als altijd een enthousiaste en 
vrolijke campagne. Juichen doen we niet te 
vroeg. De campagne gaat immers door tot 
12 september en pas dan weten we waar we 
staan.’ 

 › De kans dat de SP in de regering zal 
 komen is nu groter dan ooit. Komt dat 
door jouw populariteit of is er sprake van 
een lange-termijnontwikkeling die zich 
steeds duidelijker aftekent?
‘Het zal een combinatie van beide zijn. Ik 
denk dat veel mensen nu zien dat de SP op 
veel punten gelijk heeft gekregen. Wij wijzen 
al jaren op de gevolgen van het neolibera
lisme. De zorg die door marktwerking wel 
duurder maar niet beter wordt. De banken 
die van de politiek alle ruimte kregen om 
te speculeren met onze centen. Mensen 
begrijpen onze analyses en zijn geïnteres
seerd in onze oplossingen. Dat is natuurlijk 
een mooie ontwikkeling om te zien. De SP 
is van ver gekomen, vergeet niet dat we in 
1994 met twee zetels in de Kamer zaten! Er is 
hard gewerkt en dat werpt nu zijn vruchten 
af. We hebben ons als partij ook verbreed; 
steeds meer mensen weten ons te vinden.’ 

 › Hoe komt dat dan? Eerst was de SP een 
partij die vooral buiten de Randstad haar 
grootste aanhang had; nu lijken ook de 
grote steden ‘om’. Wat is de oorzaak van 
die gestage groei?
‘De meeste Nederlanders maken zich zorgen 
over dezelfde dingen. Kan ik de zorgpre
mie straks nog betalen? Kan mijn kind nog 
studeren? Veel van deze zekerheden zijn 
door de crisis en door het rechtse beleid 
van de afgelopen jaren in gevaar gekomen. 
Mensen komen naar de SP omdat ze zien dat 
ons verhaal deugt. We zijn realistisch, we 

scheppen niet te hoge verwachtingen maar 
bieden zicht op een sociale weg uit de crisis. 
Dat is een boodschap die bij veel mensen 
goed aankomt.’ 
 
Nu 12 september nadert, zwelt ook de 
kritiek op de SP aan. Niet alleen op de 
standpunten, maar ook op de partij zelf en 
op jou persoonlijk. Hoe ga jij met kritiek 
om? 
‘We laten ons niet gek maken. Als je in de 
peilingen de te kloppen partij bent, dan kun 
je felle aanvallen verwachten. Ik ben er niet 
bang voor.  Bring it on, zeg ik tegen iedereen 
die mij aanvalt over mijn tijd als wethouder 
in Boxmeer. Ik ben apetrots op wat we in 
Boxmeer hebben bereikt. We hebben het 
 tekort van de gemeente op een verstandige 
én sociale manier opgelost. Niet door bin
nen één jaar hard te bezuinigen, maar door 
slim te besparen zonder de voorzieningen 
af te breken. Precies wat ik na 12 september 
met Nederland van plan ben.’ 

 › Ook zo’n kritiekpunt: ‘Die Roemer is een 
leuke kerel, maar als premier? Dat nou ook 
weer niet.’ Wat is daarop jouw antwoord?
‘Wat mij opvalt is dat het vooral onze poli
tieke tegenstanders zijn die zulke opmer
kingen maken. De mensen thuis weten wel 
beter. Die stemmen echt niet op de SP omdat 
er zo’n gezellige Brabander op 1 staat. Zou
den al die mensen op de VVD stemmen als 
ik daar lijsttrekker zou zijn? Dat is natuurlijk 
grote onzin.’ 

 › Veel van de SP-standpunten worden, ook 
door tegenstanders, sympathiek gevon-
den. Bijvoorbeeld als het over de zorg en 
de sociale zekerheid gaat. Toch hoor je 
vaak: ‘Mee eens, maar het kan nou een-
maal niet.’ Leg eens uit dat het wel kan?
‘Uiteindelijk gaat het erom welke keuzes 
je maakt. Een lager eigen risico is heel 
goed mogelijk, bijvoorbeeld als je ervoor 
kiest om radicaal in de zorgbureaucratie 
en top salarissen te snijden. Of kijk naar de 
ontslagbescherming en de WW, het is toch 
van de zotte om dat kapot te maken juist op 
het moment dat we meer dan een half mil
joen werklozen hebben. Hoe kun je nu nog 
zeggen dat het te moeilijk is om personeel te 
ontslaan, dat gelooft toch niemand? Ik las 
onlangs het hoofdredactioneel commentaar 
van het Financieel Dagblad. Dat is toch niet 
een krant die het vaak met ons eens is. Maar 
zij hebben het haarfijn in de gaten: niemand 
hoeft te vrezen voor extreem beleid van de 
SP: onze voorstellen zijn sociaal én realist

 › Nog zoiets: Europa. Daarover zeggen 
politici vaak: ‘Wij balen er ook van dat we 
weer zoveel miljard in de redding van de 
euro moeten stoppen, maar het kan nou 
eenmaal niet anders.’ Reageer daar eens 
op? Hoe kan het volgens jou wél anders? 
Hoe komen we volgens jou uit de crisis?
‘Het belangrijkste is dat we op korte termijn 
de speculatiedrift van de financiële markten 
gaan inperken. Het is bizar dat overheden 
miljarden overmaken om die zogenaamde 
‘financiële markten’ onder controle te 
krijgen. Een grotere rol voor de Europese 
Centrale Bank kan daarbij helpen. Deze 
bank kan geld beschikbaar stellen, zodat 
ZuidEuropese landen hun staatsschuld 
kunnen financieren. Investeerders die gok
ken op het faillissement van deze landen 
snijd je daarmee de pas af. Tegelijk moeten 
we in Europa af van het idee dat keihard 

‘Het belang
rijkste is dat 
we op korte 
termijn de  
speculatiedrift 
van de  
financiële 
markten  
inperken’
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bezuinigen dé oplossing voor de crisis is. 
De economie heeft juist extra investeringen 
nodig om uit het dal te komen. Het rechtse 
beleid heeft het vertrouwen onder mensen 
en bedrijven volledig afgebroken. Iedereen 
houdt de hand op de knip, waardoor de 
crisis zich nog verder verdiept. Veel slimmer 
is het om investeringen naar voren te halen 
en om het vertrouwen te herstellen. Nieuw 
vertrouwen, daar gaan we aan werken.’ 

 › Laten we iets afspreken: als de SP de 
grootste wordt op 12 september, doet 
de Tribune op 13 september weer een 
interview met jou, waarin jij zegt dat in 
Nederland heel snel alles anders wordt. 
Afgesproken?
‘Haha, het is mooi te horen dat je zo 
 enthousiast bent en net als jij hoop ik op een 
geweldige uitslag. Maar me moeten ons wel 

realiseren dat ons land niet van de ene op 
de andere dag verandert als de SP heel groot 
wordt. We hebben dertig jaar neoliberaal 
beleid gehad, dat zet je niet in één jaar recht. 
Ik ben al lang actief in de politiek, je moet 
volhouden en doorzetten. De verandering 
zal gestaag gaan: maar wel in een richting 
zoals wij het graag zien. Dat is het belang
rijkste.’

 › Stel dat de SP gaat meeregeren; hoe groot 
is de kans dat het lachen je zo rond de 
kerstdagen vergaan is?
‘Niet groot. Ik heb al vroeg geleerd dat je op 
tijd je werk moet relativeren. Anders hou 
je het ook niet vol. Natuurlijk is de politiek 
een serieuze bezigheid. We willen zo groot 
mogelijk worden en voorop lopen in een 
volgende regering. We zijn ambitieus, maar 
ik bouw voldoende ontspanning in. De boog 

kan niet permanent gespannen zijn; je moet 
altijd blijven lachen.’

 › De finale is nu begonnen. Wat zou je elk 
SP-lid willen meegeven?
‘Dat ik ontzettend trots ben dat we zoveel 
mensen in de SP bijeenbrengen, die alle
maal willen dat we op een sociale manier uit 
de crisis komen. Ik weet hoe hard er overal 
gewerkt wordt om op 12 september een 
historische verkiezingsuitslag te behalen. 
En toch vraag ik iedereen om er in deze 
laatste dagen, als het kan, nog een schepje 
bovenop te doen. Elke stem telt, elke stem is 
belangrijk. Dat motiveert mij ook om nu nog 
even een tandje bij te zetten. Samen gaan 
we winnen!’

tekst Rob Janssen
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…

…resultaten in de hand wil de SP in 
genoemde provincies vaart gaan zetten 
achter dubbelspoor en capaciteitsuitbrei-

ding tussen Nijmegen en Roermond.

OPEN aIR: aftRaP camPagNE IN aRNhEm

klaar voor historische 12 september
Op 19 augustus waren 2500 SP’ers bij elkaar in het Openluchtmuseum in Arnhem voor 
de officiële aftrap van de campagne. Bij tropische temperaturen zag de toegestroomde 
pers een vastberaden SP, die plezier heeft in de campagne en klaar is om Nederland te 
veranderen. Emile Roemer riep op tot een sociale alliantie: ‘Iedereen die onze doelstel
lingen van minder armoede en tegenstellingen, meer zorg voor elkaar en onderling  
vertrouwen onderschrijft, daag ik uit om samen met ons de handen ineen te slaan en 
daar na 12 september aan te gaan bouwen.’ 

In de bus van Arnhem Centraal naar het 
Openluchtmuseum is het al een vrolijke boel. 
Veel tomaatlogo’s en Tshirts met de opdruk 
‘Doe effe sociaal, man’. Tanja Schmitz uit 
Diemen draagt haar lidmaatschap wel op 
een heel aparte manier uit: met zilverdraad 
en rode kraaltjes heeft ze SPwinkelwagen
muntjes kunstig omgetoverd tot een paar 
mooie oorbellen. Eenmaal op het speciale 
SPterrein bij het Arnhemse Openlucht

museum valt op dat het al in de ochtend 
flink warm is. Arthur Brinkhoff is vrijwil
liger bij het Rode Kruis. Hij verwacht weinig 
problemen: ‘Er zijn gratis flesjes water, gratis 
thee en koffie; het wordt heel warm maar 
mensen zullen genoeg kunnen drinken.’ Het 
risico op problemen door de warmte schat 
Brinkhoff laag in: ‘Bij dancefeesten heb je 
ook nog veel alcohol en drugs. En mensen 
wisten lang van tevoren dat het zo warm zou 

worden.’ Sommige bezoekers zoeken zoveel 
mogelijk de schaduw op, anderen trotseren 
de volle zon. Zoals Marni en zijn vriendin 
Jelle uit Arnhem: ‘We smeren elkaar wel goed 
in, hoor! En als het te heet wordt zijn we zo 
weer thuis, want we wonen hier onderaan 
de bult. Maar ik denk dat we wel de hele dag 
blijven. Het is veel te leuk om in dit museum 
te zijn met zo’n mooi programma en al die 
positieve mensen om je heen.’
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Op het SPterrein is veel te doen. Kamer
leden bieden de bezoekers bij aankomst een 
glaasje prosecco of sinaasappelsap aan (4). 
Natuurlijk is de IJSExpress er, met  
het tomatenijs dat echt naar tomaten  
smaakt (3). In een tent worden bezoekers 
geïnterviewd, waarbij hun woorden direct 
op een beeldscherm worden omgezet in 
beelden. Er is een tent waar tomatenjam 
gemaakt wordt. Spic en Span zorgen voor 

zomerse muziek (1). Zoals altijd wordt de 
SPshop (5) goed bezocht. Marga Dijksman 
uit Zoetermeer ziet vooral de zomerse 
campagneartikelen als warme broodjes 
over de toonbank gaan: ‘Echt, de badhand
doeken, petjes en paraplu’s met SPlogo wa
ren zó uitverkocht! Omdat het zo warm is; 
mensen gebruiken de paraplu’s bijvoorbeeld 
als parasol. Ook voor gesigneerde boeken 
staan mensen in de rij: SPKamerlid Ronald 

van Raak en kinderboekenschrijver Rindert 
Kromhout zijn snel door hun enorme stapel 
boeken heen.
Bij de officiële opening van de dag op 
het   podium legt PieterMatthijs Gijsbers, 
directeur van het honderdjarige Open
luchtmuseum een link met het dagelijks 
leven van gewone mensen, zoals dat in het 
museum te bekijken is en de thema’s waar 
de SP zich voor inzet. Hij verwijst ook naar 
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SP’er Arie-Jan de Boer uit Vlaardingen vraagt 
op het podium zijn vriendin Suzanne Hage  
ten huwelijk. Het antwoord: JA! Carrie geniet 
van het moment.
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de canon van de Nederlandse geschiedenis, 
een initiatief waar Jan Marijnissen zich hard 
voor heeft gemaakt. Die canon zal een plaats 
krijgen in het Openluchtmuseum. Na het 
ochtendprogramma met voorzitter Jan Ma
rijnissen die nieuwe leden interviewt, Arjan 
Vliegenthart die over de campagne spreekt 
en muziek, stuurt spreekstalmeester Carrie 
uit Rotterdam de mensen het museum in 
(7). Daar kunnen mensen met Kamerleden 

‘speeddaten’ in de historische trams (9) en 
zijn er debatten over bijvoorbeeld Europa. In 
de pittoreske kasteelboerderij is een interna
tionale persconferentie. Onder meer Duitse, 
Franse en Japanse journalisten willen alles 
weten van Emile Roemer en de SP. En dan 
vooral over zijn Europastandpunt, zo vlak 
na zijn stevige uitspraken over boetes uit 
Brussel. Roemer maakt ook hier een goede 
indruk; ‘Roemer wirkt nicht als Hitzkopf’ 

(Roemer komt niet over als een heethoofd), 
schreef de Neue Zürcher Zeitung enkele 
dagen later.
Als de SP’ers terugkomen op het SPterrein 
wacht hen de afsluiting van de dag. Die 
draait natuurlijk om Emile Roemer. Met ‘zijn’ 
mensen van de kandidatenlijst (6) op het 
podium houdt hij een bijzondere toespraak. 
‘Politiek gaat over waarmaken wat je zegt, 
en ik heb jullie een hete zomer beloofd!’ Het 
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water drinkende en met verkiezingsmateri
aal waaierende publiek moet toegeven dat 
die belofte is uitgekomen. Roemer gaat in op 
de commotie over hem en over de stand
punten van de SP: ‘Mijn moeder zei altijd: 
“Wie met modder gooit, verliest grond.” Dat 
gaan wij dus vooral niet doen. Wij gaan laten 
zien wat het alternatief is. Kijk naar de staat 
van het land; de partijen die de afgelopen 
week aan het moddergooien waren, zaten 

aan de knoppen en zijn daar dus verant
woordelijk voor. Maar er kan geen sorry 
van af.’ Roemer kijkt ook naar de tijd ná 12 
september: ‘Het wordt niet makkelijk na 
12 september, maar ik loop daar niet voor 
weg. Nu is het onze beurt. Ik roep op tot een 
sociale alliantie met andere progressieve 
partijen, en organisaties van werkgevers en 
werknemers. Om te komen tot een sociale 
agenda.’ Onder luid applaus opent Roemer 

officieel de campagne met een druk op de 
knop. Met rode en witte ballonnen in de 
lucht, Bob Fosko die ‘Een mens is meer’ 
zingt (8), een grote groep goed voorbereide 
Kamerkandidaten, duizenden actieve SP’ers 
op straat en een lijsttrekker die het hoofd 
koel houdt, zouden dit wel eens historische 
verkiezingen kunnen worden. Voor de SP en 
voor Nederland.
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nieuWs

  > bloemetje voor vijftigste nieuWe liD

Steeds meer mensen worden lid worden 
van de SP. Algemeen secretaris Hans van 
Heijningen: ‘De teller staat nu bijna op 
46.500 leden, dat zijn er zo’n 2.300 meer 
dan op 1 januari. Mensen melden zich 
spontaan aan, maar het helpt ook enorm 
wanneer afdelingen actief leden werven. 
Boxtel is daar een goed voorbeeld van. Als 
we zo doorgaan staat de teller over niet al 
te lange tijd op 50.000.’
Het succes van Boxtel kom voort uit het 
werken volgens een binnen de SP beproef-

de methode. Eerst is er huis aan huis een 
brief verspreid en een paar dagen later 
belden SP’ers aan met de vraag om lid te 
worden. Zo groeide de afdeling in tien 
weken van ruim 300, naar meer dan 350 
leden. Om dat te vieren, kreeg het vijftigste 
nieuwe lid een bloemetje en een boeken-
bon van de lokale ROOD-voorzitter. 
Gabriëlle Groenendijk, het vijftigste lid: 
‘Hartstikke leuk. Ik stem altijd al SP, dus 
vond ik het logisch om lid te worden. Ik wil 
nu ook actief worden bij ROOD.’

  > tomatenjam

Tijdens OpenAir konden de bezoekers zelf 
tomatenjam maken, onder het genot van 
een gesprek over ‘thuisgevoel’. Onder 
leiding van kunstenaar Twan Mul hielpen 
acht vrijwilligers met het bereiden van de 
jam en voerden ze de gesprekken. Die 
bleken vaak verder te gaan dan de te 
verwachten kop koffie op de bank. Bijvoor-
beeld: ‘Ik voel me thuis bij een open 
houding.’ ‘Ik voel me thuis als ik buiten ben: 
de elementen, de vogels en de kikkers die 

  > sp steunt strijD tegen 
homoDiscriminatie

Geweld tegen homo’s, discriminatie op 
scholen, weigerambtenaren en het weren 
van homoseksuele leraren: onacceptabele 
praktijken, vindt de SP. Begin augustus was 
de SP daarom aanwezig bij de Gay Pride in 
Amsterdam. Ondanks het feit dat 80 
procent van de Tweede Kamer het anders 
wil, is nog altijd sprake van discriminerend 
beleid vanuit de overheid jegens homosek-
suelen. Weigerambtenaren kunnen nog 
altijd weigeren om homo’s in de echt te 
verbinden. Scholen kunnen homoleraren 
weren en ook leerlingen kunnen geweigerd 
worden als zij niet in het profiel van de 
school ‘passen’. SP-Kamerlid Jasper van 
Dijk: ‘Het wordt hoog tijd om hier een eind 
aan te maken. We leven in 2012, niet in 
1912. Homodiscriminatie kan echt niet, 
daarom moet voorlichting over homo-
emancipatie op scholen snel worden 
ingevoerd. De bestrijding van homofobie 
kan niet vroeg genoeg beginnen.’

kwaken. Dit wil ik (mijn) kinderen in de stad 
ook kunnen geven.’ En natuurlijk de 
meermaals opgetekende, maar daarom 
niet minder welgemeende, uitspraak: ‘Ik 
voel me thuis op SP OpenAir.’ De jam 
oogstte veel waardering, daarom volgt hier 
op veler verzoek het recept.

tomatenjam
• 3 kilo tomaten (inkerven en vervolgens 

ontvellen door ze een paar minuten in 
kokend water te dompelen)

• 5 blaadjes foelie
• 5 stuks steranijs
• 5 stuks kruidnagel
• 1 stokje kaneel
• 1 stokje of zakje vanille
• rasp van 1 citroen
• rasp van 1 sinaasappel 
• 1,5 kilo geleisuiker

Kook alles samen in ± 45 minuten  
tot een mooie jam

  > sp magazine online!
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 De SP brengt een speciaal campagnemaga-
zine uit: SP-magazine. Digitaal wel te 
verstaan, waardoor het geactualiseerd kan 
worden en interactief is. Zo kunnen lezers 
van het magazine vragen stellen aan Emile 
en stemmen op de leukste vragen. Ga snel 
naar www.spmagazine.nl
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vroeg of laat
toetreDing roemenië en bulgarije tot De eu

13 juni 2006 - De Eerste Kamer stemt in met 
de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot 
de Europese Unie per 1 januari 2007. Alleen 
de SPfractie steunt het wetsvoorstel niet. 
Volgens SPsenator Tiny Kox is het nog te 
vroeg om ja te zeggen. In zijn woorden:

De Europese Commissie constateerde in mei 
dat corruptie en georganiseerde misdaad 
welig tieren in Bulgarije. [...] Naast corruptie 
en misdaad zijn er grote problemen met de 
voedselveiligheid, de belastingadministratie 
en de nucleaire veiligheid. Ook zijn er grote 
zorgen over de persvrijheid, de discriminatie 
van Roma in Bulgarije en de behandeling van 
weeskinderen, gehandicapten, psychiatrisch 
patiënten en gevangenen. […] ook Roeme-
nië [is] op dit moment volgens de Europese 
Commissie niet Europa-proof. Dat geldt 
voor het rechtssysteem en de bestrijding van 
corruptie. Ook het openbaar bestuur dient 
verder verbeterd te worden, de strijd tegen 
de mensenhandel moet worden opgevoerd, 
de behandeling van gevangenen en psychi-
atrische patiënten moet worden verbeterd, 
alsook de bestrijding van racisme, discrimi-
natie en xenofobie. Vooral de achterstelling 
van Roma in Roemenië baart grote zorgen.

Alles bijeen is dit voldoende reden voor de 
Europese Commissie om een eindoordeel uit 
te stellen over de vraag of beide landen per  
1 januari aanstaande capabel geacht moeten 
worden om aan de Kopenhagencriteria te 
voldoen. […] Voor de SP-fractie is dat weer 
voldoende om te stellen dat het niet ver-
standig is om vandaag, vooruitlopend op de 
eindrapportage uit Brussel, al tot ratificatie 
van het toetredingsverdrag over te gaan.

18 juli 2012 - De Europese Commissie pre
senteert haar onderzoeksrapporten over de 

situatie in Roemenië en Bulgarije. SPEuro
parlementariër Dennis de Jong: ‘Ze waren 
in één woord vernietigend en de Commis
sie twijfelt er openlijk aan of deze landen 
wel tot de EU toegelaten hadden mogen 
worden.’ De Jong stelt dat de grenscontroles 
met beide landen behouden moeten blijven, 
in het belang van Nederland en Europa. ‘En 
zeker ook in het belang van gewone mensen 
in Roemenië en Bulgarije, die net zo hard 
als wij hopen op een verbetering van de 
situatie.’
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De positie van onder meer de Roma is na de toetreding niet verbeterd.

Paulus Jansen.

asbestverWijDering

April 1999- Motie Poppe/SchrijerPierik (SP/
CDA) ‘...verzoekt de regering om, tegelijk 
met het voorstel tot wijziging van het 
Asbestverwijderingsbesluit een opzet voor 
een inventarisatieplicht, met inbegrip van de 
financiering, aan de Kamer te doen toeko
men.’ De motie wordt aangenomen door 
de Tweede Kamer, maar slechts gedeelte
lijk uitgevoerd. Alleen voor gebouwen die 
gesloopt of gerenoveerd worden, komt er 
een inventarisatieplicht. Een motie van SP
Kamerlid Jan De Wit in 2002 om ook in niet
sloopsituaties een asbestinventarisatieplicht 
in te voeren, wordt verworpen. In april 2011 
een motie van SPKamerlid Paulus Jansen 
om voor eigenaren van gebouwen die door 
anderen betreden worden een asbestinven
tarisatieplicht in te voeren. Verworpen.

Mei 2011 - Paulus Jansen vraagt in een 
debat met staatssecretaris Atsma naar het 
bestaan van een lijst met de 200 gevaarlijk
ste gebouwen waarin spuitasbest verwerkt 
is. Spuitasbest is de meest riskante toepas
sing van asbest, omdat de concentratie 

asbestdeeltjes extreem hoog is en de deeltjes 
bij beschadiging van de laag gemakkelijk 
kunnen loskomen. Toepassing is vanaf 1978 
verboden. Atsma zegt het bestaan van de 
lijst niet te kennen. Iets minder dan een jaar 
later ontvangt Jansen tijdens een werkbe
zoek een kopie van een inventarisatie van 
gebouwen met spuitasbest door TNO in 
1984, in opdracht van het toenmalige minis
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or
dening en Milieu. Het betreft 198 gebouwen. 
En een Arbeidsinspectierapport uit 1997 dat 
de sanering evalueert; 100 gebouwen zijn 
dan nog niet aangepakt. 

5 juli 2012 - MotieJansen (SP) ‘...verzoekt 
de regering de Kamer te informeren over 
de status van de 100 resterende gebouwen 
met spuitasbest uit de TNOlijst en, voor 
zover deze gebouwen nog niet gesaneerd 
zijn, toezicht te houden op de naleving van 
de tweejaarlijkse monitoringsverplichting’. 
Staatssecretaris Atsma ontraadt de motie. 
Desondanks wordt deze met bijna kamer
brede steun (exclusief de PVV) aangenomen.

22 juli 2012 - De bewoners van de Stanley
laan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland 
worden tijdens de eerste zomerse dag opge
schrikt: ze moeten direct hun huis uit we
gens de vondst van spuitasbest. Daags erna 
wordt de ontruimingszone nog vergroot. De 
oorzaak van de ontruiming is de onbekend
heid van de aannemer die het groot onder
houd uitvoerde met de aanwezigheid van 
spuitasbest achter boeiboorden. 

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.
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  > skaters en rooD zutphen vieren overWinning

Na een lange strijd voor verlichting kan er 
straks ook in de donkere maanden worden 
geskate in skatepark The Canyon in 
Leesten. Om dit mee te vieren was ROOD 
aanwezig op het skate event Beat the 
Concrete. Nils Müller, actief lid van ROOD 
Zutphen: ‘Twee jaar lang hebben we 
samen met de skaters geknokt voor 
skatebaanverlichting. Nu staan we er om 
duidelijk te maken dat die verlichting niet 
zomaar uit de lucht is komen vallen. Al kan 
het jaren duren, actievoeren helpt.’ Om het 
succes te vieren konden de ruim driehon-
derd bezoekers meedoen aan een quiz 
van ROOD. Iedere deelnemer kreeg een 
ROOD-zadelhoesje. En voor degene die 
de juiste foto’s bij de juiste momenten uit 
twee jaar strijd wisten te plaatsen, was er 
een prijsvraag. Uiteindelijk won skater Jim 
een gouden skateboard. Zijn antwoord 
naderde het gevraagde aantal dagen dat 
er actie gevoerd is voor de skatebaanver-
lichting het dichtst: 916 dagen. Skater Jim met zijn gouden skateboard.
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Taart voor de bewoners langs buslijn 82; 
op die manier vierde de SP in Delft de 
redding van de bus die onder meer het 
ziekenhuis, seniorenwoningen en verzor-
gingshuizen aandoet. Het Stadsgewest 
Haaglanden was van plan om buslijn 82 
zoals die bestond te schrappen, maar 
bedacht zich uiteindelijk. SP-raadslid Lieke 
van Rossum vertelt: ‘We organiseerden 
een buurtbijeenkomst waaruit bleek dat lijn 

Het CPB rekent bij verkiezingen de 
plannen van politieke partijen door. Zo ook 
het verkiezingsprogramma van de SP. De 
financiële ramp die andere partijen 
voorspellen als de SP aan de macht komt 
kan naar het rijk der fabelen verwezen 
worden. De berekeningen van het CPB 
wijzen uit dat de sociale uitweg uit de crisis, 
zoals die in het SP-verkiezingsprogramma 
is opgeschreven, haalbaar en betaalbaar 
is. Ronald van Raak, die verantwoordelijk 
was voor het schrijven van ons program-
ma: ‘Het CPB hanteert economische 
modellen die niet bepaald de onze zijn. 
Maar dat zelfs in die CPB-modellen ons 
programma als haalbaar en betaalbaar 
naar voren komt, bewijst wat wij al wisten. 
Sociaal de crisis uit leidt niet tot rampen. 
Integendeel!’

  > cpb: Wat De sp Wil, 
is haalbaar en  
betaalbaar

  > Delft: lijn 82 blijft

82 voor veel bewoners heel belangrijk is. 
Een handtekeningenactie, een online  
petitie voor de gemeenteraad en ingeza-
melde zienswijzen voor Haaglanden 
hebben na bijna vijf maanden het gewens-
te resultaat gekregen: het behoud van lijn 
82.’ Een belangrijke sturende factor in het 
geheel werd niet vergeten: de chauffeur 
van lijn 82 kreeg ook een stukje taart (foto).

Nieuw 
vertrouweN
verkieziNgsprogramma sp 2013-2017
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Dat de parlementaire democratie in Neder
land niet uit het niets is ontstaan maar een 
resultaat is van een lange strijd bleek duide
lijk uit de scholing van Frank Futselaar, Sta
tenlid in Overijssel. En de strijd van mensen 
om hun stem gehoord te krijgen duurt nog 
altijd voort; niet alleen bij de stembus maar 
ook op straat. Zo sprak Lilian Marijnissen 
over haar ervaringen met ‘organizing’ in 
de zorg. In een tijd dat de overheid zorgin
stanties vrij spel geeft om hun medewerkers 
onder steeds grotere druk te zetten, slaan de 
medewerkers de handen ineen om in verzet 
te komen tegen de verschraling van de zorg 
en te strijden voor een betere CAO.
Econoom Arjo Klamer pleitte tijdens zijn 
scholing voor een economisch systeem 
waarin niet langer winstmaximalisatie en 
bureaucratie, maar de samenleving leidend 
is. Klamers bevlogen verhaal lokte vragen 
uit: ‘Hoe kunnen wij hieraan bijdragen?’ 
Klamer tipte de aanwezigen om in cam
pagnetijd mensen vooral te vragen wat zij 
écht belangrijk vinden. Dan zal blijken dat 
veruit de meeste mensen in een land willen 
leven dat niet draait om zelfverrijking, maar 
waarin men omkijkt naar elkaar.

gezelligheid en inhoud
Dat ROODleden niet alleen denken en 
discussiëren maar vooral houden van doen 
bleek wel tijdens de verschillende program
maonderdelen die in het teken stonden van 
actie en campagne. Creatieve plannen voor 
ludieke acties werden uitgewisseld, discus
sies op straat werden geoefend en SPpers
voorlichter Peter Kwint besprak de do’s en 
don’ts voor het voeren van een sterke lokale 
campagne. Ook tijdens een heuse bonte 
avond konden ROODleden hun verborgen 
talenten etaleren. Zo passeerden Diederik 
Samsom, Sybrand van Haersma Buma en 
Rita Verdonk de revue in een humoris
tisch toneelstuk over de ontwikkeling van 
de campagnespot door de jaren heen. De 
deelnemers kregen bovendien voldoende 

lichaamsbeweging: twee Zutphense ROOD
leden gaven salsalessen en organiseerden 
een intensieve ochtendgymnastieksessie. 
Een huiveringwekkende nachtelijke vossen
jacht mocht ook niet ontbreken.
Door de combinatie van inhoud en gezel
ligheid is de Zomerschool ideaal voor leden 
om kennis te maken met ROOD. Burak Yildiz 
uit Rotterdam: ‘Toen ik me inschreef wist ik 
niet goed wat ik moest verwachten; ik kende 
nog niemand. Toch heb ik een fantastische 
tijd gehad. Tijdens de economiescholing 
van Klamer heb ik inspirerende theorieën 
gehoord die op school nooit aan de orde zijn 
gekomen. Ook brengt de zomerschool je 
dichter bij de SPKamerleden. Zo gaf Harry 
van Bommel, een van mijn inspiratiebron
nen, ook een scholing. Mooi om te zien hoe 
geïnteresseerd hij was in onze ideeën over 
internationale politiek.’ Ook voor Joost Heu
velink, actief bij ROOD Zutphen, was het de 
eerste Zomerschool. ‘Normaal gesproken 
kan ik niet lang stilzitten en luisteren, maar 
hier heb ik me geen moment verveeld. Voor 
actieve ROODleden is dit de ideale gelegen
heid om ervaringen en ideeën uit te wisse
len. De Zomerschool gaf me weer een extra 
boost om aan de slag te gaan voor ROOD. 
Volgend jaar ben ik er zeker weer bij!’

tekst Lesley Arp
foto’s ROOD

rooD zomerschool 2012
Alle ins en outs van het thema democratie zijn tegen het licht 
gehouden tijdens de ROOD Zomerschool. Van 14 tot en met  
19 juli kwamen zo’n veertig SPjongeren uit heel het land 
bijeen in de bossen bij Meppel. Met de verkiezingen in 
aantocht kon het thema niet actueler zijn. Maar uit de diverse 
scholingen bleek duidelijk dat democratie veel meer inhoudt 
dan eens in de vier jaar je stem uitbrengen. 

Foto’s van boven naar beneden: in groepen 
campagneplannen uitwerken; politiek café 
met NRC-Next hoofdredacteur Rob Wijnberg 
en ROOD-voorzitter Lieke Smits; de kook-
ploeg pakt de boodschappen uit; college van 
Harry van Bommel; ochtendgymnastiek ; 
econoom Arjo Klamer wil in land waarin men 
omkijkt naar elkaar.
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kanDiDaat-kamerleDen in De schijnWerpers

nr. 2  renske leijten

‘Het is overduidelijk dat er in de zorg een 
heleboel valt te doen en te verbeteren. 
Om te beginnen moet verdere marktwer
king gestopt worden; wat teruggedraaid 
kan worden, moet worden teruggedraaid. 
De ontwikkeling dat mensen met lagere 
inkomens geconfronteerd worden met 
steeds hogere ziektekosten wil ik tegengaan; 
zorgpremies moeten inkomensafhankelijk 
worden, zodat het bureaucratische circus 
rondom de zorgtoeslag kan worden afge
schaft. Het eigen risico verlagen we fors in 
plaats van het te verhogen. Voorbeelden van 
zaken die we absoluut niet moeten hebben 
zijn betaling per behandeling voor artsen, 
en winstuitkering in ziekenhuizen. Toch wil 
zorgminister Schippers ermee doorgaan, 
terwijl de zorgsector zich niet leent voor 
marktwerking. Daarnaast pleit ik voor een 
offensief voor ziektepreventie: voorkomen 
is immers beter dan genezen. Zorg moet 
voor en door mensen zijn, dus weg met de 
bureaucraten en de onmenselijke situaties 
in de zorg voor ouderen en gehandicapten. 
Er zijn voor mij zaken te over die de moeite 
waard zijn om voluit voor te gaan. En of ik 
in ben voor een ministerspost, vraag je? Wat 
een vraag! Laten we eerst gaan proberen om 
op 12 september met z’n allen een schit
terend verkiezingsresultaat neer te zetten. 
Daarna zien we wel verder.’

nr. 20  ike teuling

‘Een van de beloftes in het SPverkiezings
programma is dat wij kiezen voor duurzame 
ontwikkeling. Daar ben ik het hartgrondig 
mee eens en voor mij is duurzame ontwik
keling meer dan milieu en natuur alleen. Nu 
keihard bezuinigen op overheidsuitgaven 
om aan de regels van Europa te voldoen is 
niet duurzaam; we laten dan een uitgekleed 
en uitgehold land achter voor volgende 
generaties. Duurzaamheid is veel meer dan 
een uitgehold modewoord om bedrijven te 
‘greenwashen’ of om producten beter te ver
kopen. De kern is: welke toekomst creëren 
wij voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Deze verkiezingen zullen nauwelijks gaan 
over natuur en milieu maar vooral over de 
crisis in Europa en hoe wij de economie in 
Nederland draaiende gaan houden. Daarin 
kunnen duurzame keuzes worden gemaakt. 
Kiezen we voor de aanleg van meer wegen, 
of voor verbetering van het ov? Gaan we 
nog meer onnodige kantoorpanden en luxe 
woontorens bouwen, of investeren we in 
het energiezuiniger maken van bestaande 
woningen? Blijven we boeren subsidiëren 
om op een onduurzame manier groente en 
vlees voor de exportmarkt te produceren of 
stimuleren we boeren lokaler en natuurlijker 
te produceren?

nr. 5  jan de Wit

‘Als voorzitter van de Parlementaire Enquê
tecommissie Financieel Stelsel (oftewel: de 
commissieDe Wit –red.) is mij er veel aan 
gelegen dat de nieuwe regering straks aan de 
slag gaat met het rapport van de commissie. 
De Tweede Kamer heeft een aantal belang
rijke conclusies en aanbevelingen daaruit 
overgenomen en nu is de regering aan zet 
om ze uit te voeren. Zo moeten zowel de 
regering als De Nederlandse Bank zorgen 
dat ze beter voorbereid zijn op een moge
lijke crisis. Een andere aanbeveling betreft 
de financiële sector: banken moeten in de 
toekomst nuts en zakenactiviteiten strikt 
gaan scheiden. Heel belangrijk is bovendien 
dat de Tweede Kamer veel beter betrokken 
wordt bij zulke omvangrijke maatregelen 
als in 2008 en 2009, toen Nederland in zeer 
korte tijd tientallen miljarden in het bank
wezen pompte.’
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kanDiDaat-kamerleDen in De schijnWerpers

nr. 7  sharon gesthuizen

‘Onlangs hebben we samen met de PvdA, 
GroenLinks en het CDA een initiatiefwets
voorstel ingediend om de huurbescherming 
van ondernemers te verbeteren. Steeds meer 
hurende winkeliers en horecaondernemers 
worden namelijk zonder pardon uit hun 
winkelpand gezet als gevolg van renovatie 
van het winkelgebied waar ze zitten. Ik heb 
niks tegen renoveren, maar dat mag natuur
lijk niet misbruikt worden om een huurder 
een pand uit te krijgen; veelal ten gunste 
van grote winkelketens. In de huidige crisis 
wordt de detailhandel hard getroffen. Dat 
geldt trouwens voor het hele mkb (midden 
en kleinbedrijf –red.), nota bene de motor 
en het hart van onze economie. Daarom 
is het vreemd dat de politiek onvoldoende 
 rekening houdt met kleine bedrijven, iets 
wat de SP juist wél wil. En ja, dat gaat een 
stuk gemakkelijker als je zelf aan de knop
pen zit.’

nr. 4  harry van bommel

‘Laatst vroeg iemand me: “Harry, je zit al 
veertien jaar in de Tweede Kamer. Heb je er 
nog zin in?” Dat woordje ‘nog’ in die vraag 
verbaasde me. Want als het voor de SP ooit 
cruciaal is geweest, dan is het nu wel. Voor 
mijn beleidsterreinen Buitenlandse  Zaken 
en Europa geldt hetzelfde: als het ooit 
spannend is geweest, dan is dat nú. Denk 
eens aan de Arabische Lente, de Europese 
Unie en de euro. Over dat laatste: tot nu toe 
heeft Europa de crisis vooral geprobeerd te 
bestrijden door keiharde bezuinigingsmaat
regelen. Het gevolg: economische krimp 
en sociale kaalslag. Wat we nodig hebben 
is een ambitieuze agenda van economisch 
herstel en groei. En daar wil ik een bijdrage 
aan leveren; ik wil er gewoon bij zijn! Ik 
denk bovendien dat mijn dossierkennis uit 
het verleden van nut kan zijn in de nieuwe 
fractie. En joh, die veertien jaar zijn voorbij 
gevlógen...’

nr. 28  anneke Wezel

‘Het is een tijd waarin beslissingen van 
de Tweede Kamer meer dan ooit de Ne
derlandse burger raken. Als officier van 
justitie en in andere functies heb ik mij de 
afgelopen jaren ingezet op het gebied van 
justitie en veiligheid. Ik heb kennis van 
wet en regelgeving en ruime ervaring met 
de totstand koming en de uitvoerbaarheid 
daarvan. Tevens heb ik een uitgebreid 
netwerk binnen de rechterlijke macht, de 
politie, gemeenten, ministeries, de FIOD, 
de AFM en DNB en andere toezichthou
ders. De laatste jaren heb ik mijn kennis 
en ervaring van straf en bestuursrecht 
uitgebreid met de specialiteit naleving van 
wet en regelgeving en integriteit in de fi
nanciële sector. Gezien de ontwikkelingen 
op de genoemde gebieden en op grond van 
mijn opleidingen en ervaring in de praktijk 
denk ik een waardevolle bijdrage te kun
nen leveren aan de SPfractie en bovenal 
een volksvertegenwoordiger te zijn, vol
ledig bewust van de verantwoordelijkheid 
daarvan voor mijn medemensen.’
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nr. 8  jasper van Dijk

‘Ik wil dolgraag verder als Kamerlid. Want 
er is nog zoveel te doen en te herstellen, bij
voorbeeld in het onderwijs. Van de schaal
vergroting moeten we af, want die heeft niet 
zelden geleid tot scholen als leerfabrieken 
en graaiende bestuurders. Verder zijn we als 
SP de enige partij die studenten wil bevrij
den van de langstudeerboete en tegelijker
tijd de studiefinanciering op een behoorlijk 
niveau wil houden. Veel partijen willen die 
studiefinanciering ombuigen in een lening; 
wij willen voorkomen dat studenten na hun 
studie meteen met een torenhoge schuld 
zitten. Weet je, Kamerlid zijn is best zwaar. 
Maar namens de SP in debat gaan is het 
mooiste werk dat er is. Waarom? Omdat 
wij op het gebied van onderwijs gewoon de 
beste plannen hebben.’

nr. 6  sadet karabulut

‘Wat eerlijk werk, loon en inkomen betreft 
gaat het in Nederland met veel mensen 
goed. Maar er zijn steeds meer mensen 
voor wie dat niet geldt; die gewoon niet 
meer rondkomen en niet aan een baan 
kunnen komen. Of mensen die behoorlijk 
rechteloos zijn. Rechtse partijen roepen 
steeds: “Iedereen moet werken.” Terwijl 
zij de werkloosheid zelf mede veroorzaakt 
hebben, doen ze alsof mensen al kronkelend 
kiezen voor werkloosheid. Grote groepen 
mensen – zoals jongeren met flexwerk, 
ouderen en mensen met een beperking – lei
den een onzeker bestaan. Een steeds grotere 
groep Nederlanders leeft in armoede. Dat 
beïnvloedt ook weer de toekomst van hun 
kinderen, die vervolgens weer een moeilijk 
in te halen achterstand hebben. Het is die 
tweedeling waartegen ik wil blijven vechten. 
We moeten van de huidige crisis leren. Niet 
door de rekening bij de gewone mensen neer 
te leggen en de ene na de andere bezuiniging 
erdoor te drukken maar door het roer om te 
gooien voor een echt sociaal Nederland.’

nr. 16  eric smaling

‘In 2007 kwam ik namens de SP in de Eerste 
Kamer, maar ik ben al vanaf 1983 werkzaam 
op het gebied van  landbouw en voedsel in 
ontwikkelingslanden.
Wat mij drijft is bijvoorbeeld een term als 
‘zelfredzaamheid’. Natuurlijk is het fijn als 
je jezelf redt, maar de term suggereert dat 
iedereen vooral zichzelf moet zien te red
den en als dat niet lukt, ben je een loser. De 
wereld versplintert onder deze ‘ieder voor 
zich’mentaliteit. Daar gaan we het domweg 
niet mee redden. In de Tweede Kamer wil ik 
de maatschappij helpen repareren: we zijn 
meer dan een verzameling egocentrische 
eenlingen, er is meer dan economische groei 
en consumptie alleen. De wereld schreeuwt 
om een nieuw systeem, waarin we elkaar én 
de planeet onder de arm nemen en waarbij 
de lach terugkeert op het humeurige gezicht 
van Nederland. De lach van Emile, als het 
aan mij ligt.’  

tekst Rob Janssen
foto’s Bas Stoffelsen
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  > onacceptabele 
huurstijging

Uit onderzoek naar de huurprijzen komt 
naar voren dat in Amsterdam de gemid-
delde prijs van een huurwoning in korte tijd 
is gestegen van € 474 naar 568. Terwijl de 
bedoeling was dat hogere huren zouden 
leiden tot meer doorstroming en er meer 
betaalbare huurwoningen zouden komen, 
blijkt nu dat alleen de huren gewoon 
stijgen. SP-Tweede Kamerlid Sadet 
Karabulut wil dat het kabinet onmiddellijk 
ingrijpt nu haar vrees bevestigd wordt dat 
de zogenaamde Donnerpunten sociale 
huurwoningen in grote steden onbetaal-
baar maken. ‘Hier hebben we al voor 
gewaarschuwd. Prijzen stijgen onder meer 
in Amsterdam tot wel twintig procent. Als je 
na verhuizing met zo’n huurverhoging 
geconfronteerd wordt, blijf je juist in je huis 
zitten. En de mensen die gedwongen 
moeten verhuizen worden de stad uitge-
jaagd of moeten onbetaalbaar hoge huren 
betalen. Dat is onacceptabel. Deze 
maatregel moet van tafel.’

Naast het terugdraaien van de onredelijke 
huurverhogingen, zoals de Donnerpunten 
en de gluurverhoging, wil de SP volgend 
jaar fors investeren in de woningmarkt. Met 
een investeringspakket van drie miljard en 
door corporaties financiële ruimte te 
bieden, wil de partij stimuleren dat meer 
betaalbare woningen worden gebouwd 
voor lage en middeninkomens. Dit is niet 
alleen goed voor mensen die op zoek zijn 
naar een betaalbare woning, maar ook 
goed voor de economie en werkgelegen-
heid.

  > stop gegraai  
bij bloeDbank

Topsalarissen bij bloedbank Sanquin: al 
jaren reden voor de SP om aan de bel te 
trekken. SP-Tweede Kamerlid Nine 
Kooiman: ‘Het is te gek voor woorden dat 
de bestuurders van Sanquin nog altijd meer 
verdienen dan een minister. Een voorzitter 
van een organisatie die afhankelijk is van 
onbaatzuchtige donoren, hoort geen salaris 
te krijgen van 263.000 euro. Het is belache-
lijk dat deze bestuurders niet hebben 
geleerd van hun fouten. De minister moet 
nu ingrijpen.’

Tomatensoep uit de SoeP Express in de 
zomer? Een ijsje is dan natuurlijk beter. 
Daarom heeft het internationaal gerenom-
meerde bureau 2012Architecten speciaal 
voor de SP een artistieke ijskar ontworpen 
van hergebruikte koelkastdeuren: de 
IJs-express. Culinair journalist Johannes 
van Dam werkte mee aan een uniek recept 
voor tomatenijs, dat wordt uitgedeeld door 

  > gloeDnieuWe ijs-express

leden van ROOD, Jong in de SP. Het 
allereerste ijsje werd geschept door 
lijsttrekker Emile Roemer: ‘De vooruitzich-
ten zijn goed, zowel qua weer als qua 
peilingen. En als je het met mensen over 
de toekomst van Nederland hebt, praat dat 
natuurlijk een stuk lekkerder met zo’n 
tomatenijsje.’ 
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  > oDfjell

‘over veiligheiD valt met mij niet te onDerhanDelen’

Afgelopen zomer raakte het Noorse 
bedrijf Odfjell flink in opspraak. De ruim 
driehonderd overslagtanks in het 
Rotterdamse havengebied waarin 
Odfjell onder meer chemicaliën en olie 
opslaat, voldoen niet aan de veiligheids-
normen. SP’er Rik Janssen draagt, als 
lid van Gedeputeerde Staten Zuid-Hol-
land, de verantwoordelijkheid voor 
toezicht en handhaving bij Odfjell.

› De handhaving van de veiligheidsre-
gels en – uiteindelijk – het volledig stil-
leggen van het bedrijf waren veelvuldig 
in de media deze zomer. Jij hebt zeker 
niet erg van je vakantie kunnen genie-
ten?
‘Tsja, dat hoort erbij. Gelukkig zijn zulke 
extreme situaties een uitzondering. Maar 

dat is besturen: bijsturen als het de 
verkeerde kant op dreigt te gaan. Het 
voordeel van meebesturen is dat je niet 
alles hoeft te vragen maar een zaak zelf de 
kant op kunt draaien waarvan je denkt dat 
die goed is. Sinds een klokkenluider vorig 
jaar een incident meldde, is stukje bij beetje 
duidelijk geworden dat er heel veel mis was 
met de veiligheid bij dit bedrijf, waar met 
erg gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. 
Daarom hebben we bij Odfjell ondertussen 
twintig keer meer tijd besteed aan de 
controles dan normaal en zwaar ingezet op 
handhaving.’

› Wat houdt dat in? Zwaar inzetten op 
handhaving?
‘Burgers mogen van hun bestuurders 
verwachten dat er opgetreden wordt als er 
regels worden overtreden. Over veiligheid 
valt met mij niet te onderhandelen. Sinds 
de jaren negentig zijn inspectiediensten 
steeds minder bij de bedrijven zelf gaan 
kijken; bedrijven krijgen op voorhand 
vertrouwen. Ik vind dat bedrijven dat 
vertrouwen moeten verdienen. En bedrij-
ven als Odfjell die er aantoonbaar een 
zooitje van maken moet je niet weg laten 
komen. Die pak je vast en hou je vast tot de 
zaak op orde is, en daarvoor maak je 
binnen de grenzen van de wet gebruik van 
alle mogelijkheden.’

› Er is wel kritiek geuit op het feit dat 
niet direct het hele bedrijf gesloten is.
‘Dat klopt, maar als provincie kun je een 
heel bedrijf alleen sluiten wanneer zich 
extreme situaties voordoen. Anders word je 

Lies van Aelst, 
Statenlid voor de SP 
in Zuid-Holland, heeft 
zich vanaf het begin 
beziggehouden met 
het dossier Odfjell. 
‘Gezien de gevaren is 
het erg onverstandig 

om te bezuinigen op toezicht en handha-
ving, zoals de regering nu doet. Maar het 
is ook van de gekke dat je als overheid 
een vermogen uit moet geven aan een 
bedrijf dat zo faalt als Odfjell. Die extra 
inzet zou door het bedrijf vergoed 
moeten worden om te voorkomen dat 
controle op andere bedrijven erbij 
inschiet.’

direct door de rechter teruggefloten. Vanaf 
het incident vorig jaar hebben we het bedrijf 
de wacht aangezegd en de druk opge-
bouwd – door dwangsommen op te leggen 
en selectief onderdelen te sluiten. Uiteinde-
lijk heeft Odfjell zelf onder hoge druk eieren 
voor zijn geld gekozen en het gehele bedrijf 
gesloten, inclusief de gezonde onderdelen. 
Oordelen over hoe het in het verleden 
zover heeft kunnen komen, laat ik graag 
aan anderen over. Ik heb daarom gepleit 
voor het brede onderzoek dat nu door de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgevoerd 
wordt.’

tekst Jola van Dijk
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het gebeurt al!
In de aanloop naar de verkiezingen worden de idealen van de SP soms als luchtfietserij 
 bestempeld. ‘Niet haalbaar’ of ‘te duur’, klinkt het dan. Zeker als er woorden als ‘kleinschalig
heid’ vallen, of ‘menselijke maat’. Maar veel van wat we willen gebeurt al! Vier voorbeelden van 
pioniers die tegen de stroom in laten zien dat het kan. 

Schoolbestuurders kijken te 
veel naar geld en cijfers en lijken 
onderwijzers en leerlingen uit het oog 
te verliezen. Wij streven naar kleinere 
scholen en klassen zodat leerlingen, 
leraren, ouders en schoolleiding een 
gemeenschap kunnen vormen.

terug naar een schaal  
om trots op te zijn
De Amarantis Onderwijsgroep is volgens 
SPTweede Kamerlid Jasper van Dijk (foto) 
een schoolvoorbeeld van schaalvergroting. 
Verdeeld over meer dan zestig scholen en 
opleidingen in NoordHolland, Flevoland 
en Utrecht kregen ruim dertigduizend 
leerlingen voorgezet onderwijs en middel
baar beroepsonderwijs. Tot afgelopen jaar 
faillissement dreigde. Tegen de algemene 
 verwachting in koos interimbestuursvoor
zitter Marcel Wintels niet voor verdere 
schaalvergroting maar splitste hij de scholen 
op in vijf logisch samenhangende scholen
groepen. 
Half februari werd Wintels door de minister 
van Onderwijs gevraagd om te redden wat 
er nog te redden viel. ‘Er zat geen enkele 
logica in de soorten onderwijs en verschil
lende steden die samengebracht waren 
onder één bestuur. Deze scholen konden 
alleen gered worden als er weer betrokken
heid zou komen. We moesten terug naar de 
schaal van een school waar je trots op kunt 
zijn. Trotse en betrokken docenten maken 
het verschil in het onderwijs, niet 2 of 3 
procent theo retische efficiencywinst in de 
ondersteuning door schaalvergroting. Ik heb 
op dat punt dan ook veel sympathie voor 
de lijn van de SP dat de vervreemding door 
schaalvergroting gestopt moet worden. De 
menselijke maat moet terug.’

Marjoke van Hinnen werkt voor een mbo
opleiding van Amarantis in Amsterdam en 
was medeorganisator van acties voor klein
schaligheid. ‘Bij interne cursussen werd erop 
gehamerd dat hoge kosten voor ondersteu
ning normaal zijn. Managers zag je niet in 
het onderwijs, die vergaderden. Er werd veel 
geld in nieuwe opleidingen gestoken, die 

sneuvelden omdat er niet over de doelgroep 
was nagedacht. Met subsidie werd van alles 
gekocht, maar zodra de subsidie op was, was 
er geen geld meer. We konden essentiële 
dingen niet kopen en er waren geen kerst of 
eindejaarsfeesten meer. Maar het bestuur 
van Amarantis zat wel in een duur kantoor 
op de Zuidas.’ 
Jarenlange schaalvergroting heeft volgens 
Wintels sporen nagelaten.‘Je ziet dat uitge
ven makkelijker is als je niet verantwoorde
lijk bent voor je eigen geld, een ander lost 
het wel op. Nu is er een nieuw beginpunt en 
zal iedereen zelf verantwoordelijkheid moe
ten nemen. Gelukkig is iedereen intern zeer 
positief.’ Hinnen: ‘We hopen dat er eindelijk 
weer geld is voor onderwijs. Het was een 
moeilijke, maar vooral mooie periode.  
Je kunt het heft in eigen handen nemen, 
 niemand is een nummer. We hopen dat de 
oude sfeer blijvend plaatsmaakt voor open
heid en vernieuwing.’

SP-verkiezingsprogramma

Schoolbestuurders kijken te 
veel naar geld en cijfers en lijken 
onderwijzers en leerlingen uit het oog 
verloren. Wij werken aan kleinere 
scholen en klassen zodat leerlingen, 
leraren, ouders en schoolleiding een 
gemeenschap kunnen vormen.’

•	Geen	nullijn	of	prestatieloon	voor	
leraren, schoolmanagers gaan ook 
lesgeven

•	Geen	gemorrel	aan	de	
studiefinanciering, de boete voor 
‘langstudeerders’ wordt afgeschaft

•	In	het	basisonderwijs	geen	
verplichte Cito-toets, wel een 
maximale klassengrootte

SP-verkiezingsprogramma
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Gemeenten krijgen meer 
mogelijkheden om mensen aan 
het werk te helpen. Het werk van 
mensen op de sociale werkplaats 
gaan we behouden, ondernemers die 
mensen met een beperking in dienst 
nemen gaan we belonen.

SP-verkiezingsprogramma

‘ik kan het ieDere  
Werk gever aanraDen’

Mensen met een arbeidsbeperking zijn een 
verrijking voor je bedrijf. Zeefdrukkerij 
Grafotex uit Enschede is volgens SPTweede 
Kamerlid Sadet Karabulut het levende be
wijs. Het bedrijf bedrukt onder meer tasjes 
en zadelhoesjes; het grootste deel van het 
productiewerk wordt verricht door dertien 
werknemers met een arbeidsbeperking.
Martin Hofstra van Grafotex nam zo’n vijf
tien jaar geleden voor het eerst twee jonge
ren met een beperking in dienst. ‘We hadden 
mensen nodig voor het stapelen van tasjes; 
maar er was niet genoeg geld. We kregen de 
tip om eens een jonggehandicapte in dienst 
te nemen. Dan krijg je een tegemoetkoming 
in de loonkosten. Met het meisje ging het 
meteen goed, maar aan de autistische jongen 
moesten we heel erg wennen. Hij wilde zelf 

eigenlijk ook niet. Na een uitleg van zijn 
begeleider heb ik uitgezocht wat autisme is. 
Ik vind het heel erg interessant hoe je met 
zo iemand om moet gaan. Met veel praten 
en luisteren heb ik hem ook voor me kun
nen winnen en ze werken hier allebei nog 
steeds.’

‘Voor mij is iedereen gelijk, iedereen heeft 
wel een beperking’, vindt Hofstra. ‘Zelf ben 
ik bijvoorbeeld woordblind. Lezen en schrij
ven gaat, maar ik heb er wel moeite mee. Zo 
heeft ieder wel iets. Ik vind het prachtig om 
te zien hoe mensen hier groeien, ook privé. 
Soms komen ze binnen met schulden, en le
ren ze van ons zelfs te sparen voor een auto.’
De 24jarige Jonathan Kleine werkt nu twee 
jaar bij Grafotex. ‘Het werk is leuk en ik kan 
het goed vinden met mijn collega’s. In het 
begin had ik wat meer hulp nodig, maar ik 
ben goed begeleid waardoor ik nu al vrij veel 
zelf kan. Ik heb mijn eigen machine op het 
werk, die ik zelf instel. Ik vraag altijd even na 
of de druk goed is ingesteld en dan begin ik 
met het bedrukken van zadelhoesjes.’
Hofstra is zo enthousiast over zijn medewer
kers dat hij iedereen aanraadt ook iemand 
met een arbeidshandicap aan te nemen. 
‘De buurman hier op het bedrijventerrein 
heeft een stratenmakersbedrijf. Hij heeft 

Schoolbestuurders kijken te 
veel naar geld en cijfers en lijken 
onderwijzers en leerlingen uit het oog 
verloren. Wij werken aan kleinere 
scholen en klassen zodat leerlingen, 
leraren, ouders en schoolleiding een 
gemeenschap kunnen vormen.’

•	Wie	naar	vermogen	werkt,	krijgt	
in ieder geval het wettelijke 
minimumloon, eventueel met 
loonkostensubsidie

•	Iedere	jongere	onder	de	27	jaar	kan	
werken of naar school gaan zonder 
sociale rechten te verliezen

•	De	huishoudtoets	in	de	bijstand	
wordt geschrapt, werken met 
behoud van uitkering met een 
inwerkperiode van drie maanden 
blijft mogelijk

SP-verkiezingsprogramma

een jongen die met de kruiwagen loopt en 
gereedschap aangeeft. De andere buurman 
heeft ook een jongen met een beperking 
werken. En mijn oom heeft een bedrijf dat 
tilliften plaatst. Met zijn twee monteurs gaat 
een jongen met een beperking mee. Hij haalt 
het gereedschap uit de auto, veegt de werk
plek schoon en bergt het gereedschap op. Zo 
kunnen de monteurs langer werken.’

Aan het werk bij Grafotex.
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Als je ziek bent of een handicap 
hebt, moet je kunnen vertrouwen op 
goede zorg. We gaan de zorg meer 
in de buurt en op een menselijke 
maat organiseren. Bestuurders en 
zorgverzekeraars krijgen minder te 
zeggen over de zorg – patiënten, 
artsen en verpleegkundigen des te 
meer.

SP-verkiezingsprogramma

‘ieDereen WorDt blij  
van kleinschaligheiD’

Als er één sector is waar de schaalvergroting 
heeft toegeslagen, dan is het wel de zorg. 
Met hun tientallen jaren werkervaring in de 
ouderenzorg en psychiatrie, kunnen Emma 
Meulenbeld en Cor Cornelissen daarvan 
meepraten. Met de schaalvergroting nam 
hun onvrede toe. Meulenbeld: ‘Probeer je 
bijvoorbeeld eens voor te stellen hoe het 
voelt om iemand die verdrietig is huilend 
achter te moeten laten, omdat je volgens een 
strak schema moet werken, terwijl je weet 
dat er pas uren later weer eens iemand naar 
kan komen kijken.’ Dat kan ook anders, be
sloten ze. In april van dit jaar openden ze in 
Ede hun eigen Herbergier: een grote woning 
voor zestien ouderen met geheugenpro
blemen. ‘Er zijn in Nederland ruim twintig 
Herbergiers en het aantal groeit’, vertelt 

Cornelissen. Het is een zorgformule van De 
Drie Notenboomen, een zorgorganisatie 
die kleinschaligheid en de menselijke maat 
hoog in het vaandel heeft staan. Cornelis
sen: ‘Wij bieden zorg in een warme, huise
lijke omgeving met zomin mogelijk beper
kingen. Het uitgangspunt is dat mensen hier 
zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze dat 
thuis ook deden.’ Er zijn weinig regels, het 
eigen ritme en de hobby’s van de bewoners 
staan centraal. Op een willekeurige middag 
zit een groepje ouderen aan de keukentafel 
boontjes te doppen, terwijl anderen puz
zelen of in de tuin bezig zijn.
‘Emma en ik kunnen dit zo organiseren,’ 
zegt Cornelissen, ‘omdat wij met ons tweeën 
de organisatie zijn. We wonen hier zelf ook, 
de lijnen zijn heel kort.’ Niet alleen naar de 
werkvloer, waar ze zelf deel van uitmaken, 
maar ook naar De Drie Notenboomen in 
Gouda. ‘Ook in Gouda is alles zo kleinschalig 
mogelijk georganiseerd. Mensen kennen 
de organisatie misschien wel omdat ook de 
Thomashuizen eronder vallen: kleinschalige 
woonvormen voor verstandelijk gehandi
capten’, vervolgt hij. ‘Het probleem met 
reguliere zorg is dat al die management lagen 
bureaucratie genereren en geld wegtrek
ken van de werkvloer. De Herbergiers en de 
Thomashuizen tonen aan dat een hogere 
kwaliteit van zorg wel degelijk mogelijk is, 
als je maar durft te kiezen voor de mense
lijke maat.’

De Herbergier Ede is gevestigd in de voor
malige Edese Gasfabriek, een karakteristiek 
rijksmonument. Vanaf het moment dat, 
via een bericht in de lokale krant, bekend 
werd wat de nieuwe bestemming van de 
Gasfabriek was, liep het storm. Cornelissen: 
‘Het was een gekkenhuis. Elke dag belden er 
mensen om te vragen of we al vacatures had
den en wanneer bewoners konden worden 
aangemeld. Het enthousiasme is enorm. 
Iedereen wordt blij van kleinschaligheid! 
Iedereen wil ook betrokken zijn, veel fami
lieleden van mensen die hier wonen komen 
graag even binnenvallen en vaak wordt er 
spontaan een handje uitgestoken om te hel
pen. Het is echt tijd om te grote instellingen 
te ontmantelen en kleinschalige initiatieven 
te ondersteunen.’

 Kijk voor meer standpunten op  
www.sp.nl/2012/programma

•	Geen	eigen	bijdrage	voor	
de tweedelijns geestelijke 
gezondheidszorg 

•	Mensen	die	dat	nodig	hebben	
kunnen blijven rekenen op 
persoonsgebonden budget (pgb)

•	Mensen	die	werken	in	de	thuiszorg	
verdienen een beter salaris

SP-verkiezingsprogramma

Bewoners helpen bij de aanleg van de tuin.

Energie Dongen is een coöperatieve 
 lokale energievereniging die voor ieder
een betaalbare, eigen en duurzame ener
gie levert en waarvan het beheer lokaal 
en democratisch georganiseerd is (zie 
Tribune juni). Het initiatief kon al snel 
op een groot draagvlak rekenen  onder 
de inwoners van de NoordBrabantse 
plaats en met lokale ondernemers is 
een samenwerkingsverband opgezet. 
Deze zomer is begonnen met het instal
leren van zonnepanelen op de eerste 
zestig woningen. De coöperatie wil ook 
zelf stroom en gas gaan leveren. René 
Roovers, een van de initiatiefnemers, 
hoopt dat Energie Dongen snel verder 
groeit. ‘Op den duur kan dat schaalvoor
delen opleveren: grotere, collectieve  
inkoop betekent immers lagere prijzen. 
De winst komt dan weer ten goede aan 
onze leden én aan de coöperatie, die 
daarmee dan weer kan investeren.’

lOkalE duuRzamE ENERgIE

tekst Jola van Dijk en Daniël de Jongh 

Aan het werk bij Grafotex.
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Totaal aan lastenverlichting tot 2017: € 25,1 miljard,
o.a. door de BTW niet van 19% naar 21% te laten stijgen
en een lagere belasting voor lage en middeninkomens

Totale lastenverzwaring: € 23,9 miljard, voor
vermogende particulieren, grote bedrijven en banken
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In 2013 wil de SP eenmalig de economie extra stimuleren met
een bedrag van € 3 miljard, om werkgelegenheid te creëren

en de economie te versterken

Ook de SP begrijpt dat er naast investeren ook �ink bezuinigd 
moet worden, en doet dat in haar plannen voor 2013-2017

met in totaal € 21,1 miljard

Stoppen
marktwerking zorg

Geen aanschaf JSF,
bezuinigen defensie

Afschaffen villasubsidie, 
hervorming woningmarkt

Bankenbelasting

Hogere vennootschaps- 
belasting

Aanpakken 
bureaucratie in 

onderwijs

investeren 
in groei
sp: bezuinigen moet hanD in hanD
met versterken economie

Is de koek in Nederland eerlijk verdeeld? 
Wil de SP wel of niet bezuinigen? En 
investeren? Wat betekenen de plannen 
van de SP voor de portemonnee? 
Oordeelt u zélf, op basis van de cijfers.

Illustraties: Bob van Vliet / Sjokola ontwerp
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De 10% rijkste Nederlanders 
bezitten 61%, € 731 miljard 60% bezit 1%

Totaal aan lastenverlichting tot 2017: € 25,1 miljard,
o.a. door de BTW niet van 19% naar 21% te laten stijgen
en een lagere belasting voor lage en middeninkomens

Totale lastenverzwaring: € 23,9 miljard, voor
vermogende particulieren, grote bedrijven en banken
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In 2013 wil de SP eenmalig de economie extra stimuleren met
een bedrag van € 3 miljard, om werkgelegenheid te creëren

en de economie te versterken

Ook de SP begrijpt dat er naast investeren ook �ink bezuinigd 
moet worden, en doet dat in haar plannen voor 2013-2017

met in totaal € 21,1 miljard
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De koek!
ons vermogen is  
scheef verDeelD

alle plannen van De sp opgetelD:
lastenverlichting

De last verlicht
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linksvoor ‘ik kom uit een rooD nest’

Iris Hoogendam (20) uit 
Delft behoort tot de actiefste 
leden van ROOD Delft, de 
lokale jongerengroep van de 
SP. Maar ook de wereld bui
ten Delft spreekt Iris aan. Ze 
verheugt zich er dan ook op 
om in het buitenland op stage 
te gaan.

 › Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik doe kassawerk bij de C1000 en ik volg de 
toerismeopleiding om straks de opleiding 
tot reisgids te kunnen doen.’

 › Je wilt zo’n mevrouw met een parapluutje 
bij bezienswaardigheden worden?
‘Ja, precies! Welke bezienswaardigheden 
maakt me zelfs niet zo veel uit. Al zou ik wel 
graag naar Japan willen, ik ken ook al een 
aantal woordjes Japans. Van kleins af aan 
vind ik het al leuk om verschillende talen en 
culturen te leren kennen.’

 › Zou je in het buitenland willen gaan 
wonen?
‘Wel een paar maanden voor mijn werk, 
maar ik zou nooit voor altijd van mijn fami
lie weg willen. Ik ben ook nog steeds wel een 
beetje verliefd op Delft en Nederland; en qua 
klimaat ben ik gewoon echt een Nederlan
der.’

 › Wat zijn je hobby’s?
‘Omdat ik veel fantasie heb, schrijf ik vaak 

verhalen en teken ik. Dan heb ik ineens 
een plaatje in m’n hoofd. Ik lees ook graag 
fantasyboeken. Die gaan over magie en ver
zonnen wezens in denkbeeldige werelden.’ 

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘Op mijn zestiende, maar ik kom uit een 
rood nest en ging al vanaf mijn twaalfde 
graag met mijn vader mee naar demonstra
ties. Sinds anderhalf jaar ben ik actief voor 
ROOD. Dat was wel even wennen, want daar 
zaten eerst alleen maar techneuten van de 
universiteit bij.’

 › Jij was het eerste meisje bij ROOD Delft?
‘Ja, en de eerste MBO’er. Inmiddels heb ik 
meer meisjes en MBO’ers actief gekregen. 
Laatst hebben we met de meiden bijvoor
beeld actie gevoerd tegen alle eigen bijdrages 
en eigen risico’s die de zorg steeds duurder 
maken. Je wordt gestraft, terwijl je er niets 
aan kunt doen dat je ziek wordt. Verkleed in 
zusterpakjes zijn we toen ludieke zorgboetes 
uit gaan delen bij het ziekenhuis.’
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prikborD@sp.nl

gigaschurkenstreek 
Gedreven door geldhonger is het 
neoliberale kabinet bezig, met een 
miljoenensubsidie voor de bouw van 
een megastal in Grubbenvorst, via de 
achterdeur een lont te steken in de 
zoveelste tijdbom: de gigastal. Dit terwijl 
aan de voordeur de subsidie voor de 
biologische boeren is stopgezet. Als 
er ooit een staaltje van georganiseerde 
domheid heeft bestaan, dan is het dit. 
Miljarden dieren die nooit het daglicht 
zullen zien, dankzij de partij die het rent-
meesterschap het hoogst in het vaandel 
voert. Zo’n stal geeft minder CO2 uit-
stoot, melden voorstanders. Maar wat 
te denken van de ammoniak, die nu al 

half Brabant vergiftigt als gevolg van de 
intensieve varkenshouderij. Om niet te 
spreken van de fijnstofoverlast die woon-
centra rond de intensieve pluimveeteelt 
plaagt. Vogel- en varkenspest, q-koorts, 
allemaal epidemieën die kunnen uitbre-
ken in gebieden met grote zoogdiercon-
centraties.	In	zo’n	gigastal	betekent	dat	
gelijk de vernietiging van honderdduizen-
den dieren; en hoe krijg je die gigabehui-
zing ooit weer ontsmet? Waar dit kabinet 
eens geld in zou moeten steken, is de 
ontwikkeling van een werkzame psycho-
therapeutische behandeling tegen blinde 
hebzucht. Daar kan niet genoeg subsidie 
in gestoken worden. 

Johan Nijzink, Nijverdal
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september 2012

Wel tribunelezer,  
geen sp-lid?
dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
als SP-lid ontvangt u de tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

Emile  
Roemer

Het rapport van Nationale Ombudsman 
Brenninckmeijer over onze vreemdelin-
gendetentie liegt er niet om: onze huidige 
asielpolitiek is van God los. Goudzoekers 
worden ze genoemd, de kleine mensen 
die naar het Westen komen voor basale 
mensenrechten als onderwijs, werk en ge-
zondheidszorg.	In	een	land	als	Kameroen	
is	dat	er	allemaal	niet.	In	de	scholen	van	
de staat vertrekken de leerkrachten onder 
schooltijd naar de markt in plaats van les 

te	geven.	In	de	staatsziekenhuizen	laten	
ze je doodgaan als je geen geld hebt, of 
ze stelen je medicijnen onder je neus van-
daan. De werkloosheid is er gigantisch, 
en wie er werkt, in de brandende hitte, 
verdient er nauwelijks meer dan € 1 per 
dag. Eind juli werd hier nog zo’n uitgepro-
cedeerd gezin met twee kleine kindertjes 
geklinkerd. Ze besloten naar Frankrijk te 
gaan omdat daar meer clementie bestaat 
voor hun situatie. Ze hadden niets, een 

creatief met logo
Op de webpagina hilversum.sp.nl staat, 
helemaal onderaan, een link naar het bor-
duurpatroon van het SP-logo. Leuk voor 
wie	handig	is	met	naald	en	draad.	Ik	krijg	
er vaak positieve reacties op.

Marjo Sinoo, SP Hilversum 

vreemDelingen Detentie
vriend zou ze rijden. Uit plaatsvervan-
gende schaamte voor onze snoeiharde 
asielpolitiek heb ik ze honderd euro mee-
gegeven en Gods zegen toegewenst. En 
dan is het toch wel cynisch te bedenken 
dat in onze internationale strafgevange-
nis de grote genocideplegers het heel wat 
comfortabeler hebben!

Truus Jonker, Nijkerk. 
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De winnaar van de puzzelpagina van mei is Rob Waardenburg uit Paterswolde. Stuur uw oplossing vóór 25 september 2012 naar de  

puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl 

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

Vind alle 6 anagrammen. Let wel: van elk woord moet de letter uit het gele vakje in de tabel genaamd ‘Letters’ worden geplaatst. Dit is dan 

ook weer een anagram (maar geen bestaand woord) en hieruit moet de oplossing herleid worden.

Tip van de dag: het gaat over het aankomende electoraal proces. En de oplossing bepaalt de uitkomst!

Veel puzzelplezier.

crYptogram

anagraaf 1

oplossing juli / augustus

horizontaal
 2  Mondelinge boete. (7)
 4  Griekenland weegt nog wel érg weinig. (2, afk.)
 9  Afgestompt been. (3)
 10  Zurig duo op de dinertafel. (8)
 11  Sensuele weersgesteldheid. (5)
 12  Ontmoedigd door een homerun. (3,3,4,8)
 13  Zware taak drukt op aanklager. (9)
 14  Duur! Er zit specerij in. (7)
 15  Hij werkt na de scheiding ook niet meer met haar samen. (2,7 en 9)
 16  Geld opzijleggen en toch niets overhouden. (8)
 17  Het is een zaak van verhouding. (7)

Verticaal
 1  Bijtend geschreven boekwerk is moeilijk te verteren. (3,7,3)
 3  Relatie van het Duracell-konijn heeft het in haar hok een stuk 

minder aangenaam. (10)
 4  Torst de last van autoriteit. (11)
 5  Na werktijd honing verzamelen en de korf repareren. (9)
 6  Examen voor een mug? (10)
 7  Keukengerei is erg geschikt om een tik mee uit te delen. (8)
 8  Opgewekte weersgesteldheid.(6)

1

2 3 4  

5 6 7 8

9  10  11  

12 

13 14  

15  

16 

17  

I e m a n d s B e l
1

M a c r o D i e e t
2

T o v e r P l o e g
3

V i n g e r Z i e k4

V e t S a d i s m e5

D e B a k e r m a t6

Letters
1 2 3 4 5 6

Oplossing Anagraaf 
1 2 3 4 5 6

  Oplossing Zomerpuzzel 

7 11 2 9 1 12 13 4 10 3 6 8 5

T O E K O M S T V I S I E
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zorg
De marktwerking heeft de zorg alleen maar duurder en slechter gemaakt.  
Daar houden we mee op.

We verlagen het eigen risico in de zorg. Als het kan, schaffen we het eigen 
risico helemaal af.

zekerheiD
Werknemers hebben recht op zekerheid. Daarom willen we af van steeds 
meer korte, tijdelijke arbeidscontracten. We morrelen niet aan de WW.

Het is niet zinvol om de AOW-leeftijd te verhogen terwijl ouderen nu al niet 
aan het werk komen en de jeugdwerkloosheid groeit.
 

soliDariteit
Er komt geen extra 5 procent huurverhoging voor hogere inkomens.  
De huurprijsbescherming wordt uitgebreid van 650 naar 850 euro en de  
huren mogen jaarlijks niet meer stijgen dan de inflatie.

Agenten, onderwijzers en mensen in de zorg vervullen een belangrijke rol, 
daarom hebben zij recht op een normale stijging van hun loon. 
 

europa 
We willen een sociaal Europa waarin burgers meepraten over vrede, 
veiligheid en welzijn van burgers. Europa moet zich niet bemoeien met  
ons sociale stelsel, onze pensioenen, onderwijs, zorg, huisvesting en 
openbaar vervoer.

sociaal of 
liberaal?

12
 s
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‘ze zijn nog lang niet van ons af’
40 jaar sP

henk van os: ‘moeilijk doen over  
kunstgeschiedenis is mensen dom houden’ 
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Hans van den Poel

meld je nu aan bij rood en kom naar de 
meet & greet met emile roemer

2 

De afgelopen maanden zijn honderden 
jongeren lid geworden van de actiefste 
politieke jongerenorganisatie van Neder-
land. De komende tijd zal ROOD verder 
gaan met waar we goed in zijn: samen met 
jongeren opkomen voor een socialere  
wereld. Daar zijn nieuwe leden hard bij 
nodig. Ben je onder de 28 jaar en wel lid 
van de SP, maar niet van ROOD? Word dan 

nu lid! Dat kost je niets extra en je krijgt 
het ‘Doe effe sociaal man!’-shirt cadeau. 
Bovendien ben je van harte welkom op  
de Meet & Greet met Emile Roemer,  
9 december in het partijkantoor in Amers-
foort. Leden die zich na 1 januari 2012  
hebben ingeschreven bij ROOD krijgen  
binnenkort een persoonlijke uitnodiging 
voor de Meet & Greet. 

Lid worden van ROOD heeft drie grote 
voordelen: je bouwt samen met andere 
jongeren aan een socialer Nederland en 
een betere wereld, je krijgt het ‘Doe effe 
sociaal-man’-shirt cadeau én je kunt Emile 
Roemer ontmoeten.

Warm links

De SP laat zich niet alleen tijdens de cam-
pagne zien, maar ook daarna. Nu is de tijd 
om de buurten in te gaan en met mensen te 
strijden voor een socialer Nederland. Met 
de herfst en winter in aantocht kun je dat 
niet meer doen in je frisse zomercampag-
ne-shirt. Daarom heeft de SP jassen in de 
webshop: een herfst-versie en een winter-
versie. Allebei maar 25 euro.

 www.sp.nl/shop
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Kabinetsformatie
‘Teleurstelling linkse kiezer dreigt’

4

in dit nummer

Jan Marijnissen en  
Henk van Os
‘Kunst met een grote of kleine k? 
Maakt mij niet uit’ 

6

Den Haag, 12 september
Impressies van een bewogen avond

12 

Uitslagen
Landelijk en per gemeente

14

SP 40 jaar
‘Revolutie? Wij denken dat er wezenlijke 
dingen moeten veranderen’

22

column
Schouders eronder en 
de kop omhoog

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ja, 
ook ik was teleurgesteld over de verkiezings-
uitslag. In de tweestrijd die ontstond hebben 
we de sympathie met, en het vertrouwen in, 
de SP nog niet kunnen verzilveren. Nóg niet 
kunnen verzilveren, zeg ik daar nadruk kelijk 
bij. Natuurlijk gaan we als partij terugkijken 
op de campagne, het zou heel dom zijn om 
dat niet te doen. Maar dat doen we niet te 
lang. Nu de rook is opgetrokken, zie ik  
namelijk ook dat ons gevoel van teleurstel-
ling omgezet kan worden in een gevoel van 
trots. 
Drieduizend mensen zijn dit jaar lid gewor-
den van onze partij. In zeventig gemeenten 
zijn SP-werkgroepen opgestaan en worden 
afdelingen opgezet. Duizenden SP’ers heb-
ben de afgelopen maanden hun bijdrage aan 
de campagne geleverd. Daar ben ik intens 
trots op en heel erg dankbaar voor. We heb-
ben geleerd van deze campagne en komen er 
als partij uiteindelijk sterker uit. 
De SP komt gelouterd uit de verkiezings-
strijd. We hebben op de deuren van de 
macht staan bonken, maar natuurlijk  
laten ze ons niet zomaar binnen. Dat is voor 
mij geen verrassing, maar wel een aanmoe-
diging om door te gaan. Voor de ruim  
negenhonderdduizend mensen die op ons 
stemden, maar zeker ook voor die miljoe-
nen mensen die ons vertrouwen en met ons 
sympathiseren. 
Laten we het niet vergeten. We staan er nog 
altijd goed voor en wij zijn overeind geble-
ven in een stormachtige tweestrijd. En al 
die mensen die zich zorgen maken over hun 
baan, hun zorg en hun sociale zekerheid 
kunnen blijven rekenen op onze inzet en 
onze strijd. 

Wij gaan door, de schouders eronder en  
de kop omhoog.

Emile Roemer
fractievoorzitter SP

17 Analye SP-campagne   

28 LinksVoor: Zo vader, zo zoon... zo oma!

18,19, 20, 21, 29 Nieuws 30 Puzzel 31 Brieven 

32 Theo de buurtconciërge
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briefstemmers

Groot
Redelijk groot
Gemiddeld
Redelijk klein
Klein

Gegroeid
Gelijk gebleven*
Afgenomen

Groei als percentage van       
uitslag 2010. Gelijk gebleven 
betekent minder dan 5% 
verschil
 

*



Het lijkt zo logisch: VVD en PvdA winnen de 
verkiezingen en vormen samen een kabinet. 
Klaar. Inderdaad leken de liberalen en  
sociaal-democraten elkaar snel te vinden. 
Amper twee weken na de verkiezingen 
wist Diederik Samsom al te melden dat de 
onderhandelingen zich in ‘een prachtige 
fase’ bevonden. En een dag later zei de 
PvdA-voorman dat beide partijen ‘al best ver’ 
waren met het regeerakkoord. 

KabiNetSformatie 

ondanks alternatief: Paars in de maak
Nog geen twee weken na de verkiezingen leek een kabinet van 
VVD en PvdA al in zicht. Volgens Ronald van Raak gaat dat 
niet werken en is het bovendien ongeloofwaardig. Terwijl er 
wel degelijk een alternatief is. 

Maar wat is logisch? Enkele dagen vóór de 
verkiezingen noemde Rutte de PvdA nog 
‘een bedreiging voor Nederland’, waarna 
Samsom op zijn beurt Rutte beschuldigde 
van ‘rechts rotbeleid’. En wat te denken van 
‘het grote uitruilen’, waarmee de onderhan-
delingen al snel getypeerd werden? Mark 
Rutte zei daarover in de Volkskrant: ‘We 
gaan niet over alles compromissen sluiten, 
maar elkaar iets gunnen.’ 

‘Het lijkt er inderdaad op dat ze het heel 
goed met elkaar kunnen vinden’, zegt 
Ronald van Raak, fractiesecretaris van de 
nieuwe SP-fractie. ‘Maar er blijven grote 
ideologische verschillen bestaan tussen de 
PvdA en de VVD. Je kunt je afvragen wat dat 
uitruilen van dossiers in de praktijk gaat 
betekenen. Betekent dat, dat als de PvdA 
bijvoorbeeld iets binnenhaalt op het gebied 
van de sociale zekerheid, de VVD in ruil 
daarvoor mag doorgaan met de marktwer-
king in de zorg? Probeer dat maar eens uit te 
leggen aan de linkse kiezer.’ 

Volgens Van Raak herbergt de verkiezings-
uitslag een signaal, dat nu dreigt te worden 
genegeerd. ‘De verkiezingen gingen over de 
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ondanks alternatief: Paars in de maak
vraag of we liberaal of sociaal verder willen 
met Nederland. De kiezer heeft dat begre-
pen en heeft op 12 september inderdaad een 
keuze gemaakt: een linkse én een rechtse 
krachtbron in Den Haag. Dan zou het logisch 
zijn geweest als de VVD als winnaar gaat 
proberen om de rechtse weg te verken-
nen, en de PvdA de linkse weg. Nou, voor 
centrum-rechts is geen meerderheid. Voor 
centrum-links wel, namelijk de combina-
tie PvdA, SP, CDA en D66 (samen 78 zetels 
-red.).’
Meerdere malen herhaalde Mark Rutte 
dat hij geen coalitie wilde met daarin de 
PvdA én de SP. Dan zou een centrum-linkse 
coalitie een interessante optie voor de PvdA 
zijn geweest, zo redeneert Ronald van Raak. 
‘Als je bedenkt dat de verkiezingscampagne 

gedomineerd werd door polarisatie, dan 
is het vreemd dat de onderhandelingen 
uitgerekend met de VVD en de PvdA zijn 
begonnen. Waarom? Omdat hun uitgangs-
punt bij voorbaat een slecht compromis is. 
Vreemd, want je kunt ook beginnen met een 
helder vertrekpunt, gebaseerd op een visie.’ 
Dat is mogelijk, denkt Van Raak, want vol-
gens hem is de PvdA steeds meer naar de SP 
toe gegroeid. ‘Je hoorde die partij de laatste 
tijd steeds meer SP-plannen en -analyses 
verkondigen. Ik ben ervan overtuigd dat 
de PvdA en de SP deze keer samen hadden 
kunnen optrekken, zodat links een stuk 
sterker was geweest. Ik vrees dat de PvdA 
een historische kans op linkse samenwer-
king laat liggen.’

En zo lijkt de kans groot op iets wat velen 
vooraf verfoeiden: een paars kabinet. Een 
PvdA-VVD-tandem dus, maar ditmaal 
zonder D66 in het kinderzitje. Van Raak: 
‘Ten tijde van Paars zei VVD-coryfee Frits 
Bolkestein ooit over de PvdA: “Zij leveren de 
mannetjes, wij het beleid.” Dat dreigt nu ook 
te gebeuren. Mensen die op 12 september op 
het laatste moment hebben gedacht dat ze 
door op de PvdA te stemmen Rutte uit het 
Torentje konden houden, zullen in dat geval 
zeer teleurgesteld zijn. En dan te bedenken 
dat het vertrouwen in de politiek toch al niet 
al te groot is. Ik zou een PvdA-VVD-regering 
buitengewoon jammer vinden, want de 
mogelijkheid voor een sterk links blok in 
de regering lág er. Ik zei al: de kiezer heeft 
een duidelijke keuze gemaakt. Resultaat van 
die keus was zowel een sterk links als een 
sterk rechts motorblok. Als je die allebei in 
één auto zet kom je niet vooruit, want er is 
geen duidelijke rijrichting. Zo is het ook met 
een kabinet van VVD en PvdA: er is geen 
richting, geen visie.’

tekst Rob Janssen
foto Werry Crone / Hollandse Hoogte

Verkiezingen januari 2003 – ik weet 
het nog als de dag van gisteren: hoog in 
de peilingen, en bij het sluiten van de 
stembussen wederom negen zetels, net 
zoveel als het jaar daarvoor. Zoiets is 
ons nu weer overkomen: boven de dertig 
in de peilingen en op 12 september 
wederom vijftien zetels, net zoveel als 
in 2010. Als het scenario van 2003 – 
2006 zich ook herhaalt dan gaan we 
een mooie toekomst tegemoet. In 2006 
gingen we immers alsnog van negen 
naar vijfentwintig zetels.
Toch blijft het raar: zoveel mensen 
die te elfder ure een overstap maken 
van de ene partij naar de andere. Tal 
van factoren spelen daarbij een rol. 
Vast staat dat het percentage mensen 
dat ‘traditioneel’ stemt afneemt. 
Toch kunnen we stellen dat onze 
vaste aanhang in 2003 uit ongeveer 
600.000 (9 x 65.000) mensen bestond 
en daarna is doorgegroeid naar ruim 
900.000 mensen nu. Dat is een enorme 
vooruitgang, die in de afgelopen tien jaar 
heel successievelijk is gerealiseerd. Deze 
mensen hebben een rotsvast vertrouwen 
in onze partij, en steunen ons door dik 
en dun.
Het vertrouwen van deze mensen in de 
SP is niet gebaseerd op één gebeurtenis 
of één contact. Vertrouwen verdienen 
is een langdurig proces, en kent vele 
aspecten. Uit onderzoek weten we dat de 
opstelling van de Tweede Kamerfractie 
en de activiteiten en de reputatie 
van de lokale afdeling de grootste 
invloed hebben op het verwerven van 
vertrouwen. De opdracht die we te 
vervullen hebben is het vergroten van 
onze vaste aanhang door het winnen 
van het vertrouwen van steeds meer 
mensen. Mensen met wortels in de SP 
zweven immers niet meer zo makkelijk.

Jan Marijnissen

Vertrouwen winnen

column‘De PvdA heeft 
een historische 
kans op linkse 
samenwerking 
laten liggen’
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We ontmoeten elkaar in het roemruchte 
Maagdenhuis, waar hij een ruim kantoor 
heeft met uitzicht op het Spui. Ik zie veel 
boeken, mooie dingen aan de muur en een 
verzameling gedecoreerde eieren. Hij thee, 
ik koffie. Henk opent het gesprek met de 
mededeling dat hij het buitengewoon ge-
waardeerd heeft dat hij de partijraad van de 
SP recentelijk heeft mogen toespreken. ‘Ik 
heb vaak op dit soort bijeenkomsten gespro-
ken, maar dit vond ik uitzonderlijk. Aardige 
mensen en een fijne discussie.’

› Wat is kunst?
‘Voor een kunsthistoricus is kunst wat als 
kunst gepresenteerd werd en wordt. Vroeger 
ging ik te veel in op de esthetica, en niet op 
de geschiedenis. Dat heb ik afgeleerd, want 
als historicus moet je openstaan voor alles 
wat als kunst wordt gepresenteerd.’

› En wat beschouw je zelf als kunst?
‘Dat kan zo enorm verschillend zijn. Dat kan 
een beeld zijn, een schilderij, een reliek-
schrijn.’

› Heeft het met schoonheid te maken?
‘Een schilderij van Marc Rothko en een 
reliekschrijn hebben niet zo veel gemeen-
schappelijks, maar ze hebben wel het zelfde 
effect op me.’

HeNK vaN oS over KuNSt eN ScHooNHeid, weteNScHaP eN religie

Ook kunst en cultuur ontkwamen niet aan de bezuinigingen onder Rutte I. 
Wat is eigenlijk de functie van kunst? Wat is schoonheid? Ik vraag het Henk 
van Os, de man die jarenlang de kunst in de huiskamer bracht en aan de basis 
heeft gestaan van de renovatie van het Rijksmuseum, dat volgend voorjaar 
eindelijk weer zijn deuren opent voor het grote publiek. ‘Het is ongelooflijk 
mooi geworden, mooier dan ik ooit had kunnen dromen.’

‘belangrijkste is de obstakels  
bij de toegankelijkheid van 
kunst weg te nemen’

› Welk effect dan?
‘De verbijstering over het feit dat zoiets 
moois en indringends ooit gemaakt kon 
worden. Het kan iets heel ambachtelijks zijn, 
maar het kan ook iets conceptueels (een 
kunstvorm waarbij het concept belangrijker 
is dan de esthetica, –JM) zijn.’

› Wat is het verschil tussen kunst met een 
grote K en met een kleine k? 
‘Voor mij maakt dat niet uit. Ik speelde vroe-
ger in een jazz-trio, en we traden op in een 
bar. Op een avond laat, de zaak is gesloten, 
we hadden wat gegeten met de uitsmijter, 
en we speelden nog wat. Al improviserende 
gebeurde er opeens wat: we werden overval-
len door een gevoel alsof alles samenkomt. 
We hadden het gevoel dat we muzikaal alles 
konden. Op een gegeven moment keek ik 
om naar Simon, de slagwerker; tranen big-
gelden over zijn wangen. En dat was geen 
topkunst.’

› Maar er zijn in de wereld van de kunst 
toch ook genoeg charlatans?
‘Oh zeker, dat zijn de mensen die de gevoe-
lens faken. Om ze te ontmaskeren moet 
je wel een beetje verstand hebben van het 
genre waarin ze actief zijn.’

› Hoe kunstzinnig is de timmerman die 
tegen zijn collega zegt: maar dat is toch 
geen porem?
‘Dat is een esthetisch oordeel en heeft 

alles met kunst te maken. Het wordt niet 
als kunst gepresenteerd, maar het gaat om 
dezelfde dingen.’

› Wat is de functie van kunst, toen en nu?
‘Dat verschil is niet zo groot. De kunst van 
vroeger werd echt gemaakt om te emotione-
ren. Door de kunst te bestuderen begrijp je 
de tijd beter, net als de mensen van die tijd. 
Aan kunst kun je zien wat er in een bepaalde 
tijd leefde, maar dan in een verdichte vorm.’

› Is dit universeel?
‘Het is mijn manier om ernaar te kijken.’ 

› Heeft de hedendaagse abstracte kunst 
ook de functie te emotioneren?
‘De kunst van Rothko is abstract en bij 
mensen wekt het emotie. In Boijmans in 
Rotterdam hebben ze ooit de bezoekers ge-
vraagd wat ze het mooiste schilderij vonden. 
De winnaar was een abstract schilderij.’

› Wat kenmerkt de kunstenaar?
‘Ik kan alleen spreken over de kunstenaars 
die ik in mijn leven ontmoet heb. Veel men-
sen denken dat kunstenaars een bijzonder 
uitbundig leven leiden, met veel drank en 
drugs natuurlijk. Dat is vaak zo, maar niet 
per definitie. De eerste kunstenaar die ik 
echt leerde kennen was een stille man die 
leefde in een heel gewone woonwijk van 
Groningen. Maar ik ken ook een kunstenaar 
die een overdadig leven leidde en die alles 
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‘Natuurmonumenten restaureert niet 
alleen, ze maken Ruisdaeltjes en Van 
Goyentjes’

durfde, met auto’s en met vriendinnen. Zeg 
maar, het type dat creatief is maar ook meer 
risico’s neemt, in alles extremer is.’

› Hoe leer je de kunst van het kijken?
‘Door het heel veel te doen, en vooral door 
er de tijd voor te nemen. Als je gegrepen 
wordt door een werk, vraag je dan af: wat 
zie ik eigenlijk en wat zou de bedoeling van 
de maker kunnen zijn geweest? De woor-
den van anderen kunnen je ook plotseling 
inzicht verschaffen, waardoor je dingen gaat 
waarderen waar je tot dan toe aan voorbij-
ging.’

› Schiet ons onderwijs op dit vlak niet 
tekort?
‘Nou, de kunstkijkuren in Amsterdam zijn 
fantastisch. Een heel groot deel van het 
vaste publiek van het Rijksmuseum heeft 
ooit mee gedaan aan deze kunstkijkuren. 
Het is ongelooflijk.’

› Wat zijn dat precies, kunstkijkuren?
‘Dat zijn uren waarin leerlingen in groeps-
verband naar het museum gaan en daar 
uitleg krijgen.’

› Hoe kun je het beste een museum ‘doen’? 
Het is vaak zo veel.
‘Er zijn twee manieren. De eerste is dat je 
vooraf bepaalt wat je per se wilt zien, en als 
je tijd over hebt kun je dan nog door het mu-
seum lopen. De tweede manier is dat je door 
het museum loopt en noteert waar je later 
naar terug wilt om het goed te bekijken.’

› Wat is schoonheid?
‘Als ik iets heel erg mooi vind; meestal is dat 
in vergelijking met iets soortgelijks.’

› Hoe kan het dat je een hele middag op 
de Campo van Siena kunt zitten en alleen 
maar kijken, zonder je te vervelen? Met 
welke magie hebben we hier te maken?
‘Het is die kom met al die lijnen die naar dat 
putje lopen, denk ik. Net als de totale om-
slotenheid door geschiedenis, door iets wat 
eeuwen ademt. En wat een georganiseerd-
heid. Later heb ik in het archief ontdekt dat 
al die balkonnetjes bij verordening in 1320 
op dezelfde hoogte zijn gekomen, afgedwon-
gen door de welstandscommissie. Het plein 
geeft een enorm gevoel van samenhang, en 
dat stadhuis, die toren die precies de goede 
afmetingen heeft. Maar ook de kleuren, het 
licht, het draagt allemaal bij aan de magie 
van dat plein.´

› Toch nog even terug naar de schoonheid. 
Waarom vinden wij beelden van het heel-
al, beelden van opengewerkte mineralen, 

beelden van de microkosmos mooi?
‘Dat komt mede door de ordening die de 
fotograaf aanbrengt. Zijn framing helpt ons 
kijken. Als we naar het totaal kijken, zien 
we minder dan wanneer we binnen kaders 
naar iets kijken. Hetzelfde geldt voor het 
kijken naar landschappen. We vergelijken 
ook steeds, bewust en onbewust. Natuur-
monumenten restaureert niet alleen, nee, 
ze maken Ruisdaeltjes of Van Goyentjes. Ze 
maken wat ze mooi vinden omdat we het 
kennen uit de landschapsschilderkunst.’

›  Je zei ooit: ‘Ik kan niet tegen het moei-
lijke woordjes zeggen door sommige van 
mijn vakbroeders. Alles is aan iedereen 
uit te leggen in eenvoudige taal: het gaat 
gewoon over mooie spullen.’
‘Je hebt wetenschappen die echt moeilijk 
zijn, maar kunstgeschiedenis is absoluut 

niet moeilijk. Doen wetenschappers wel 
moeilijk over kunstgeschiedenis, dan willen 
ze de mensen dom houden; dat is echt zo.’

› Waarom kwam de schilderkunst juist in 
Holland in de zeventiende eeuw tot bloei?
‘Italië en Nederland hebben in die tijd de 
grote schildersscholen. Na de beeldenstorm 
maken die schilders geen altaarstukken 
en geen schilderijen met bijbelse taferelen 
meer. Om toch aan het werk te blijven gaan 
ze zich specialiseren in portretten. Anderen 
willen demonstreren dat ze erudiet zijn of 
dat ze naar Italië zijn geweest. Weer anderen 
willen laten zien dat wij op allerlei manieren 
grip hebben op de natuur. De Nederlandse 
schilderkunst uit die tijd is op dit punt echt 
uniek te noemen: het vangen van de na-
tuur in kunst. De Franse revolutionnairen 
spraken over art democratique. Dat zagen ze 
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‘Doen wetenschappers moeilijk over 
kunstgeschiedenis, dan willen ze de mensen 
dom houden, dat is echt zo’

aan de stier van Potter die toen in het Louvre 
hing.’

› Hoe is de enorme bekendheid van Rem-
brandt ontstaan?
‘Die is ontstaan in de negentiende eeuw. 
Onze grote nationale meester van de schil-
derkunst was Rubens. Maar bij de splitsing 
in 1830 namen de Belgen hun landgenoot 
mee. Nederlandse intellectuelen zijn toen 
begonnen met de promotie van Rembrandt 
als onze nationale trots. Zo is dat gietijzeren 
beeld van de schilder op het Rembrandt-
plein terechtgekomen.’ 

› Het moet even. Het kunstbeleid  
in ons land.
‘Ik vind dat er veel meer ingezet moet 
worden op de afname van kunst dan op 
de productie van kunst. Het primaire doel 

moet zijn veel meer mensen in aanraking te 
laten komen met kunst. Het hele scala van 
mogelijkheden om dat doel te dienen moet 
worden ingezet. Bij de productie van kunst 
heb je als nadeel dat er altijd ambtelijke en 
semi-ambtelijke beoordelaars in vele gremia 
aan te pas komen. De beste bezuiniging op 
kunst is te realiseren door fors te snijden in 
deze gremia. We zijn dan meteen verlost van 
die steeds terugkomende eis van ‘vernieu-
wing’. Wat is er ‘vernieuwend’ aan de aan-
koop van een middeleeuwse madonna? Het 
is allemaal fake. Je bent constant bezig om 
bij elke aanvraag mensen te pleasen waarvan 
je eigenlijk vindt dat ze niks te zoeken heb-
ben op die plek.’

› Wat zijn door de geschiedenis heen de 
raakvlakken geweest tussen kunst en 
politiek?

‘Al in het Siena van de veertiende eeuw 
gebruikte de politiek de kunst als fantastisch 
propagandamiddel. Als je die schilderingen 
in het Palazzo Pubblico ziet, het is allemaal 
propaganda voor de republiek Siena. In 
de zestiende eeuw is kunst ook gebruikt 
bij de revolte. Het is ook een middel voor 
zelfrepresentatie van bobo’s geworden, en 
hun echtgenotes vooral. In de achttiende 
eeuw werd de kunst met name gebruikt ter 
decoratie. En pas daarna ontstond het idee 
van l’art pour l’art, een eigen ruimte voor 
de kunst. Het doel is dan nog slechts om als 
kunst gewaardeerd te worden.’

› Eens, zo schreef je zelf, was je behept 
met het romantisch geloof in de rol van de 
kunst in de samenleving.
‘Lange tijd heeft de kunst de rol gehad een 
scheiding aan te brengen onder de mensen: 
de bezitter – in letterlijke maar ook in over-
drachtelijke zin – van de kunst, de verheve-
ne, die naar beneden kijkt naar de mindere, 
de buitenstaander, de leek. 
Ik heb jarenlang de kans gehad om in 
honderden afleveringen de Nederlandse 
tv-kijkers duidelijk te maken dat het Rijks-
museum onze nationale schatkamer is, dat 
wat zich daar bevindt van ons allemaal is. 
En ik heb gemerkt dat die opvatting binnen 
de incrowd nogal eens tot knorrige reacties 
leidt. Echter, van de mensen die door mijn 
pleidooien toch eens een bezoekje waagden 
aan het museum heb ik nogal eens later 
een schriftelijke reactie ontvangen. Het is 
ontroerend te lezen wanneer die mensen 
je dan schrijven dat ze door dat bezoek 
echt verlicht zijn, dat ze een wereld hebben 
ontdekt waar ze naar eigen zeggen in de rest 
van hun leven erg veel aan zouden kunnen 
hebben. Ik was eens een keer met een groep 
in Ravenna. We stonden naar een mozaïek 
te kijken – toch niet de makkelijkste kunst – 
en naast ons stond een man in korte broek 
met een te dikke buik waar het T-shirt maar 
net omheen paste. De man: ‘Mijnheer Van 
Os, ik sta hier dankzij u, en ik wou even 
luisteren.’ Ik vond het geweldig, de tranen 
schoten in mijn ogen. Daar doe je het voor. 
De belangrijkste taak voor de overheid is 
om de obstakels bij die toegankelijkheid van 
kunst weg te nemen.’

› Hoe oud was je toen de liefde voor Italië 
zich openbaarde?
‘Het was september 1958. Vanwege een 
studieopdracht over de schilder Sassetta 
moest ik naar Sienna. Ik stapte uit de bus 
bij de kerk van San Domenico. En ik werd ge-
grepen door het overweldigende uitzicht op 
de stad. Het was een piekervaring van plek. 
Ik heb daar uren staan kijken, en besloot te 
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Prof. dr. Henk W. van Os is in 1938 in Harder-
wijk geboren. Hij studeerde Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en promoveerde cum laude. In 
1974 werd hij aan deze universiteit hoogleraar 
Kunst- en Cultuurgeschiedenis. Van 1989 
tot 1996 was hij algemeen directeur van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Hij organiseerde 
grote tentoonstellingen, waaronder een over 
Rembrandt, Gebed in Schoonheid en De Dage-
raad van de Gouden Eeuw.
Van Os heeft nationale bekendheid verworven 
met zijn boeken en lezingen, maar toch vooral 
met zijn tv-programma’s: Museumschatten, 
voor de VARA, en Beeldenstorm, voor de AVRO. 
Hij is in binnen- en buitenland nog steeds 
actief op zijn vakgebied. Sinds 1997 is hij 
universiteitshoogleraar met als leeropdracht 
Kunst en Samenleving, aan de Universiteit van 
Amsterdam. Naast tal van officiële functies bij 
verschillende musea, geeft hij college aan pas-
sagiers van een cruiseschip dat verschillende 
bestemmingen aan de Zwarte Zee aandoet. 
Hij was ook juryvoorzitter van de PC Hooftprijs 
voor Essays.
In 2012 publiceerde Henk zijn correspondentie 
met zijn zoon Pieter, journalist bij NRC, over 
zijn ‘drang tot godsdienst’. De titel van het 
boek: Vader & zoon krijgen de geest (Balans, 
Amsterdam).

gaan schrijven over de kerkelijke kunst van 
Sienna als maatschappelijk bindmiddel. Dat 
moment op die concrete plek heeft grote ge-
volgen gehad voor de rest van mijn leven. Ik 
heb geboft dat ik in mijn werk mijn interesse 
heb kunnen volgen.’

› Een van je laatste tentoonstellingen 
droeg de titel De Droom van Italië. Van-
waar die titel?
‘Ik raakte erg gefascineerd door Italië. Je 
vraagt je dan al snel af: ben ik de enige? 
Daarom ben ik me gaan verdiepen in 
Italiaanse kunst in Nederlands bezit, en in 
Nederlandse schilders die naar Italië gingen 
om zich te bekwamen. Niet alleen Neder-
landse schilders deden dat; Dürer ging al 
naar Italië om het perspectief te leren. Al 
vanaf de vijftiende eeuw werd er gedroomd 
over Italië, het paradijselijke Italië.’

› Doel je nu op meer dan alleen de kunst?
‘Ja, de taal, het klimaat, het landschap, de 
keuken.´

› Met je tv-programma’s probeerde je de 
kunst naar de mensen te brengen. Kwa-
men er daardoor ook meer mensen naar 
de kunst? Nam het museumbezoek toe?
‘Het percentage Nederlanders van het totaal 
aantal bezoekers verdrievoudigde.’

› Waarom ben je weggegaan bij het Rijks-
museum?
‘Er waren meerdere redenen, maar de 
belangrijkste was toch wel dat ik mijn 
opvolger niet voor voldongen feiten wilde 
plaatsen waar het ging om de renovatie. Hij 
moest ook invloed kunnen uitoefenen op de 
plannen en de uitvoering. Ik kon toen niet 
bevroeden dat hij het zó ambitieus zou aan-
pakken, waardoor alles twee keer zo duur en 
de bouwtijd twee keer zo lang werd. Maar 
er was nog een reden. De acht belangrijke 
zaken die ik me had voorgenomen aan te 
pakken waren voltooid. Daar kwam bij dat ik 
privé in die tijd veel te verstouwen heb ge-
had. Al met al concludeerde ik: ik moet weg.’

› Maar is het idee om het hele museum 
terug te brengen in zijn oorspronkelijke 
staat dus eigenlijk van jou?
‘Jazeker.’

› Waarom wilde je het?
‘Het museum had geen goede routing voor 
de bezoeker. Die binnenplaatsen moesten 
weer open gemaakt worden. Bovendien wa-
ren de ingangen veel te klein. Er moest dus 
wat gebeuren. Maar dat de renovatie uitein-
delijk zo omvangrijk zou worden – inclusief 
het herstel van de oude ornamentiek – heb 
ik toen niet bedacht.’

› Heb je het al gezien?
‘Ja, het is fantastisch. Ongelooflijk mooi, 
mooier dan ik ook heb kunnen dromen.’

› Heeft het idee voor het Nationaal Histo-
risch Museum bijgedragen aan de manier 
waarop het museum straks zal worden 
opgeleverd?
‘Het idee voor een integrale opstelling had 
ik al eens op papier gezet, omdat ik vind dat 
de kunstgeschiedenis een onderdeel vormt 
van de geschiedenis. Maar weet wel, toen ik 
aantrad als algemeen directeur bestond het 
museum uit verschillende musea, allemaal 
verschillende koninkrijkjes. Dat moest ik 
eerst te boven komen door middel van een 
reorganisatie. Het was voor mij werkelijk 
een schok toen dat idee voor een Nationaal 
Historisch Museum opkwam, want het 

was precies wat ik beoogde met het nieuwe 
Rijksmuseum. Het heeft mij dan ook ver-
baasd dat mijn opvolger niet nog nadruk-
kelijker naar buiten kwam met het verhaal 
dat het nieuwe Rijksmuseum een integrale 
opstelling zou krijgen. Ik heb niet begrepen 
waarom hij niet het initiatief heeft genomen 
voor een onderling overleg tussen hem en 
de initiatiefnemers van het NHM.’

› Hoe is het met wat we ooit zo mooi ons 
Openbaar Kunstbezit noemde?
‘Vroeger zei ik altijd: Openbaar Kunstbezit 
moet ook geopenbaard worden.’

› Kunnen we nog wel stukken verwerven 
gezien alle prijsstijgingen op de veilingen?
‘Dankzij de Nationale Postcodeloterij kun-
nen we ons nog redelijk wat permitteren. 
Ik had destijds een aankoopbudget van één 
miljoen per jaar, voor alles. Nu is dat bedrag 
een veelvoud.’

› Begin dit jaar verscheen er een boek met 
de correspondentie tussen jou en je zoon 
Pieter over jouw ‘drang tot godsdienst’. 
Naar aanleiding daarvan wil ik je graag 
een paar vragen stellen.
Hoe verhouden wetenschap en geloof zich 
tot elkaar?
‘Dat is iets wat ik me al mijn hele leven 
afvraag. Mijn eerste scriptie heette ‘Geloof 
en wetenschap bij Zwammerdam’. Je bedoelt 
hoe die twee zich bij mij verhouden?’

› Ja.
‘Door Pieters opmerking dat ik een drang tot 
godsdienst zou hebben, heb ik er weer heel 
diep over na moeten denken. Ik wist wel dat 
mijn interesse voor dat specifieke deel van 
de kunstgeschiedenis iets te maken had met 
die drang, maar dat wereldkundig maken 
terwijl ik NWO-aanvragen (De Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk On-
derzoek, –JM) moet indienen zou niet slim 
zijn. De kunstgeschiedenis als historische 
wetenschap maakt dat je bij beoordelingen 
je smaak niet mag laten meewegen. Dat geldt 
in het kwadraat voor of je iets met geloof 
hebt of niet. Ik heb beide steeds gescheiden 
gehouden. Maar het is zeker zo dat mijn 
werk me in staat stelde om de hele dag bezig 
te zijn met brevieren, koralen, religieuze 
schilderijen.’ 

› Maar heeft jouw fascinatie voor gods-
dienst niet minder met geloven te maken 
en meer met de mooie verhalen?
‘Ik heb geen metafysisch geloof, ik zie het 
inderdaad als een verzameling verhalen. In 
de jaren zeventig ben ik helemaal opgehou-
den met de kerk. In 1974 stond ik foto’s te 
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‘Er moet veel meer ingezet worden op de 
afname van kunst dan op de productie 
van kunst’

maken van een altaarstuk in Toscane. Om 
een uur of vijf kwam een aantal dames het 
Ave Maria bidden. Toen bedacht ik: deze 
vrouwen zijn echt bezig met wat de functie 
is van de kunst die ik aan het fotograferen 
ben. En toen heb ik met hen meegedaan, tot 
stomme verbazing van het team waarmee ik 
daar was. 
De belangstelling voor deze kunst was 
tegelijkertijd dus ook een hunkering, een 
hunkering naar een adres, denk ik. Ik kon 
niet katholiek worden. Dus toen ik in 1980 
in Florence de American Episcopal Church 
bezocht, dacht ik: dit is het voor mij, dit 
kan geen kwaad. Er zijn geen machten in 
die kerk en het is allemaal metaforisch.’ 
Lachend: ‘Bovendien krijg je daar ook een 
slokje wijn.’

› Je gaat daar ook ter communie?
‘Ja, maar je bent daar geen vleeseter, het 
is immers alleen in metaforische zin het 
lichaam van Christus.’

› Maar in de katholieke kerk waar je 
normaal naartoe gaat, wordt wel aangeno-
men dat bij de consecratie hostie en wijn 
veranderen in het lichaam en bloed van 
Christus.
‘Daarom ben ik ook eerst naar de priester 
van die kerk gegaan en heb ik gezegd: ‘Ik ben 
anglicaan, mag ik hier te gast zijn?’ En dat 
mocht. ‘Maar mag ik dan ook ter commu-
nie’, vroeg ik. Waarop hij zei: ‘In de katholie-
ke kerk moet je dat soort dingen niet vragen 
maar gewoon doen.’

› In jullie boek schrijf jij dat bidden voor 
jou adresseren is. Nu zong Elvis al een 
mooi liedje met als titel Return to sender, 
adress unknown.
‘Maar voor mij is het adres verschrikkelijk 
known, ik weet immers veel over degene tot 
wie ik mij richt. Hij heeft contouren, ik heb 
er een voorstelling bij. Het verlangen naar 
een adres is de kern van mijn geloof. Maar 
anderzijds weet ik natuurlijk dat ik met 
mezelf praat.’

› En helpt het je?
‘Ja, vroeger had ik driftbuien. Nu ben ik daar 
vanaf, door het gebed.’

› Wij noemen dat tot tien tellen.
‘Ha! Nou, ik heb er veel voor moeten bidden 
want het was een diep zittend probleem. 
Het voordeel ervan is dat iemand die driftig 
wordt altijd precies kan uitleggen waarom 
hij driftig is geworden. Maar dat is het 
ergste, want zo kom je er nooit af. Want dat 
dat idioot is, merkte ik toen ik aan de Here 
God ging uitleggen waarom ik driftig werd. 

Het zijn zulk eenvoudige mechanismen. Het 
helpt gewoon.’

› Ik las in het boek je woorden ‘verwerken 
is verwoorden’. Mooi.
‘Jijzelf bent daar een keer mee bezig 
geweest. Je hebt een keer een fantastisch 
interview gegeven aan NRC, geschreven 
door Joost Oranje, over je vertrek als fractie-
voorzitter. En het was toen dat ik bedacht: 
hij gebruikt dat interview om te verwoorden 
om te verwerken. Ik heb dat interview zelfs 
nog bewaard.’

› Wat bijzonder om dat te horen. De auteur 
heeft voor dat interview later nog een prijs 
ontvangen. 
Een andere passage in het boek. Ik vat het 
even samen: ben je ongelukkig? Pieker 

niet te veel, probeer er niet te veel over te 
praten, maar ga iets doen.
‘Door dingen te doen geef je structuur aan je 
leven. Mijn werk bij het Rijksmuseum heeft 
mij enorm geholpen in de periode voor het 
overlijden van onze zoon Wouter. Hij benam 
zich het leven. Het beste is – als het kan – 
geen afspraken afzeggen, hou structuur in 
je leven. Doorgaan. Redding zoeken waar 
geen redding is, is immers zinloos. Ik heb 
iedereen in het museum een e-mail gestuurd 
met de mededeling dat ik ondanks alles 
toch graag na een week de draad weer wilde 
oppakken.’

tekst Jan Marijnissen
foto’s Suzanne van de Kerk
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verkiezingsavond

‘wij gaan door!’
De verkiezingsavond op twaalf september in het Haagse Paard 
van Troje begon hoopvol. De teleurstelling over de prognoses 
duurde, zo zei Emile Roemer in zijn speech, vijf minuten. In zijn 
speech en in de zaal nam de strijdlust het snel weer over.
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teleurstelling
Hoeveel zetels zou de SP halen na de zinde-
rende verkiezingscampagne? Met spanning 
kijkt een buslading SP’ers uit de afdelingen 
rondom Roemers thuishaven Boxmeer uit 
naar de uitslag. Zij zijn met de SP-touringcar 
speciaal naar Den Haag gekomen om ‘hun’ 
Emile een extra warm, regionaal hart onder 
de riem te steken. In de bus wordt druk 
gespeculeerd over de uitslag. De droom 
van veel zetels halen en toetreden tot de 
regering was deze verkiezingscampagne 
even binnen handbereik. Maar na de piek 
van 39 zetels en de daaropvolgende vrije 
val in de peilingen is het moeilijk een goede 
voorspelling te doen van het aantal zetels 
waar de SP op uit zal komen. Dat het geen 
dertig of meer zal worden was voor iedereen 
wel duidelijk, maar een bescheiden winst zal 
er toch nog wel in zitten, denken velen. Een-
maal aangekomen in het Paard van Troje in 
Den Haag is de teleurstelling groot. De SP zal 
opnieuw met vijftien mensen in de Tweede 
Kamer komen. Dat is niet waar alle actieve 
SP’ers uit het hele land die hier samenko-
men op hoopten. Onder de aanwezigen zijn 
ook veel kandidaat-Kamerleden die drie 
weken daarvoor nog gegarandeerd leken van 
een zetel in het parlement. In plaats van de 
uitbundige feestsfeer die normaal gespro-
ken overheerst op verkiezingsavonden van 
de SP, valt de zaal nu even stil na de eerste 
prognose. Iedereen moet deze uitslag even 
tot zich door laten dringen.

‘veel sympathie’
Terwijl iedereen in de zaal begint te discus-
siëren over de onverwachte uitkomst van 
vijftien zetels, moeten bekende SP’ers al 
voor de camera reageren. Veel tijd om zich 
voor te bereiden hebben ze niet, maar dat is 
niet te merken aan hun antwoorden. Op een 
groot scherm zijn alle mediaoptredens te 
volgen. ‘We hadden natuurlijk liever zetels 
gewonnen, maar we hebben zeker winst ge-
boekt,’ hoort men Tweede Kamerlid Ronald 
van Raak vertellen. ‘Het enthousiasme dat 
ik de afgelopen weken aan de basis in de 
afdelingen gezien heb, daarin zijn we weer 
gegroeid en dat is de echte winst.’ Dat er 
veel sympathie op straat is voor de SP heeft 
iedereen gemerkt, juist daarom voelt gelijk 
blijven voor velen als verlies. Eric Smaling, 
de nummer zestien op de lijst, reageert 
nuchter op de uitslag. ‘Het is een tegenvaller 
ten opzichte van de peilingen, maar zonder 
peilingen is het helemaal niet schokkend 
dat je na twee jaar op hetzelfde aantal zetels 
uitkomt. We moeten echt loskomen van die 
peilingen.’ Hoe veel invloed de peilingen en 
de tweestrijd tussen VVD en PvdA gehad 
hebben, wordt ook benadrukt door Jan 

Marijnissen. ‘Deze verkiezingen gingen niet 
over sympathie, die ligt nog steeds bij de SP. 
Het ging om macht, en daar waar olifanten 
vechten wordt het gras vertrapt. Wij zijn niet 
vertrapt.’

Bob Fosko voorziet de verkiezingsavond van 
muzikale omlijsting, en weet de sfeer goed 
te vertolken met het lied ‘Wij gaan door’. 
Met de pakkende melodie van Fosko op de 
achtergrond vertelt Ike Teuling, nummer 
twintig op de lijst: ‘De eerste paar dagen zal 
ik best even teleurgesteld zijn, maar ik weet 
dat ik er daarna weer keihard tegenaan ga. 
Dankzij de peilingen weten we dat we steun 
hebben voor 39 zetels. Dat is heel veel po-
tentieel en daar ga ik graag weer mee aan de 
slag.’ Arjan Vliegenthart is net zo strijdbaar. 
‘Hier staat een dankbare campagneleider. 
De sfeer op straat was zo goed en we heb-
ben zoveel sympathie gekregen, dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst. Het materiaal 
was niet aan te slepen want we hebben meer 
weggezet dan ooit, en het ledental neemt 
ook toe. Nu is het zaak om werk te maken 
van onze beloftes aan de kiezers. Wij gaan 
door met het steunen van de gewone men-
sen in plaats van de banken.’

‘de campagne begint alweer’
Hoe meer stemmen er in het land geteld 
worden, hoe duidelijker het wordt: de SP 
blijft vijftien zetels houden. Om half elf 
betreedt de nieuwe Kamerploeg het podium 
om het applaus en de bloemen in ontvangst 
te nemen. Onder hen één nieuwkomer: Ar-
nold Merkies, de nummer vijftien op de lijst. 
En dan kondigt ceremoniemeester Sjaak Bral 

de nummer een van de lijst aan, ‘Emile – er 
is geen alternatief voor positief denken – 
Roemer’. Roemer steekt meteen van wal en 
weet de gevoelens in de zaal te verwoorden. 
‘Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar dat 
duurt ongeveer 5 minuten. Daarna begint de 
campagne voor de verkiezingen alweer, zo-
als we dat bij de SP gewend zijn. We hebben 
op de deur staan bonken van de machtheb-
bers en heilige huisjes, en ik kan u één ding 
beloven. Ze zijn nog lang niet van mij af, en 
nog lang niet van ons af. De tegenwerking 
was deze keer nog te groot, maar als iemand 
denkt dat we hier negatief zijn, over my 
dead body! We hebben een stabiele basis 
en die gaan we verder uitbreiden zodat we 
straks ook in de eindsprint het vertrouwen 
krijgen. Dat wordt hard werken, maar er is 
geen partij die dat zo goed kan als wij.’ Na 
de daverende speech van Roemer komen 
alle emoties in de zaal los en dat is te horen 
aan het applaus. Direct na zijn speech zijn er 
journalisten die Roemer willen interviewen, 
maar daar krijgen ze de kans niet toe van het 
zingende en dansende publiek. ‘Een mens is 
meer’ wordt uit volle borst meegezongen en 
door het gedans worden de ballonnen op de 
vloer kapotgetrapt; het klinkt als vuurwerk. 
In een vervroegd 0ud en nieuw nemen de 
SP’ers afscheid van de campagneweken en 
verwelkomen zij de nieuwe politieke reali-
teit. En zij vieren hun vernieuwde strijdlust: 
‘Wij gaan door!’

tekst Jola van Dijk
foto’s Hans van den Poel

Meezingen met ‘Een mens is meer’.

13tribune oktober 2012



14 tribune oktober 2012

uitslag landelijk
Partij 2012 2010

% zetels zetels 

VVD  26,58  41  31

PvdA  24,84  38  30

PVV  10,08  15  24

SP  9,65  15  15

CDA  8,51  13  21

D66  8,03  12  10

CU  3,13  5  5

GL  2,33  4  10

SGP  2,09  3  2

PvdD  1,93  2  2

50Plus  1,88  2  - 

Overig  0,93  0  - 

uitslag per gemeente
Gemeente SP-% 

2012
SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Aa en Hunze  7,9  9,3

Aalburg  5,4  5,5

Aalsmeer  4,1  5,5

Aalten  12  13,6

Achtkarspelen  8,6  9,8

Alblasserdam  6,4  7,6

Albrandswaard  6,5  8,5

Alkmaar  11,3  11,6

Almelo  11,2  10,7

Almere  9,5  9,4

Alphen aan den Rijn  7,3  8,5

Alphen-Chaam  9,3  8,9

Ameland  7,6  6,1

Amersfoort  8,1  8,3

Amstelveen  6,4  6,5

Amsterdam  9,3  7,2

Apeldoorn  8,4  9,2

Appingedam  12,9  13,5

Arnhem  12,7  12,3

Assen  10,1  11,3

Asten  12,8  12,6

Baarle-Nassau  10,5  10,8

Baarn  5,9  6,9

Barendrecht  6  7,7

Barneveld  3,6  3,6

Bedum  9,2  10

Beek  12,3  11,3

Beemster  6,3  7,6

Beesel  12,8  11,6

Bellingwedde  14,3  15,9

Bergambacht  4,7  6,4

Bergeijk  12,8  12

Bergen (L)  20,8  17,5

Bergen (NH)  6,7  7,0

Bergen op Zoom  11,4  10,9

Berkelland  10,5  10,5

Bernheze  16,4  16,3

Bernisse  7,3  8,9

Best  11,8  12,4

Beuningen  14,3  14,1

Beverwijk  9,7  10,8

Binnenmaas  6,7  8,0

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Bladel  14,9  14,2

Blaricum  5,3  5,9

Bloemendaal  3,5  3,8

Bodegraven-Reeuwijk  4,3  5,9

Boekel  16,9  15,9

Bonaire  5,6  -

Boarnsterhim  8,1  11,5

Borger-Odoorn  9,8  9,8

Borne  10,3  11,4

Borsele  8,3  7,9

Boskoop  5,3  6,1

Boxmeer  31,6  33,7

Boxtel  15,7  14,1

Breda  11,3  10,4

Brielle  9,4  11,6

Bronckhorst  8,9  8,7

Brummen  9,3  10,7

Brunssum  16,9  14,7

Bunnik  5,5  6,3

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Bunschoten  2,5  2,2

Buren  5,7  5,8

Bussum  5,3  6,5

Capelle aan den IJssel  8,0  9,1

Castricum  7,8  8,0

Coevorden  8,4  9,1

Cranendonck  14,1  14,2

Cromstrijen  6,4  8,1

Cuijk  22,4  21,5

Culemborg  8,1  8,3

Dalfsen  7,1  7,5

Dantumadiel  9,8  11,1

De Bilt  6,4  7,3

De Marne  11,9  10,8

De Ronde Venen  4,3  5,6

De Wolden  6,0  7,0

Delft  8,3  8,4

Delfzijl  11,8  12,8

Den Haag  7,6  6,8

uitslagen

1. Emile Roemer 2. Renske Leijten 3. Ronald van Raak 4. Harry van Bommel

5. Jan de Wit 6. Sadet Karabulut 7. Sharon Gesthuizen 8. Jasper van Dijk

9. Paul Ulenbelt 10. Henk van Gerven 11. Manja Smits 12. Paulus Jansen

 › Arnold Merkies is   
 de nieuwkomer   
 van de fractie. Op de  
 SP-website staat een  
 interview met hem:   
 sp.nl/9z6ae

13. Farshad Bashir 14. Nine Kooiman 15. Arnold Merkies

de Nieuwe fractie

     
     

nieuw!
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Saba

Sint Eustatius

Bonaire

briefstemmers

Saba

Sint Eustatius

Bonaire

briefstemmers

Groot
Redelijk groot
Gemiddeld
Redelijk klein
Klein

Gegroeid
Gelijk gebleven*
Afgenomen

Groei als percentage van       
uitslag 2010. Gelijk gebleven 
betekent minder dan 5% 
verschil
 

*

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Den Helder  9,1  10,1

Deurne  15,1  14,5

Deventer  10  10,3

Diemen  9,4  8,7

Dinkelland  7,4  6,9

Dirksland  6,4  7,4

Doesburg  15,5  16,3

Doetinchem  11,3  12,3

Dongen  12,7  15,3

Dongeradeel  10,1  10,8

Dordrecht  9,6  11,2

Drechterland  7,3  9,0

Drimmelen  11,7  11,3

Dronten  6,8  7,5

Druten  13,8  14,4

Duiven  11,0  12,1

Echt-Susteren  13,2  11,2

Edam-Volendam  4,1  5,1

Ede  5,2  5,5

Eemnes  6,5  6,7

Eemsmond  12,4  10,9

Eersel  12,3  11,2

Eijsden-Margraten  10,5  10,7

Eindhoven  14,2  13,7

Elburg  5,9  5,4

Emmen  10,9  11

Enkhuizen  9,9  12,4

Enschede  11,6  10,7

Epe  6,8  7,4

Ermelo  6,8  7,4

Etten-Leur  12  12,1

Ferwerderadiel  10,1  11,6

Franekeradeel  9,8  12,1

Gaasterlan-Sleat  8,1  9,7

Geertruidenberg  12,7  13,4

Geldermalsen  5,1  6,2

Geldrop-Mierlo  15,4  14,9

Gemert-Bakel  17,6  16,5

Gennep  24,6  21,4

Giessenlanden  5,2  6,7

Gilze en Rijen  12,4  12,8

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Goedereede  4,6  5,2

Goes  9,8  10,0

Goirle  13,6  14,5

Gorinchem  9,1  10,3

Gouda  7,8  8,1

Graafstroom  3,6  4,6

Graft-De Rijp  8,2  8,7

Grave  18  16,5

Groesbeek  15,8  13,6

Groningen  11,8  11,5

Grootegast  8,3  9,2

Gulpen-Wittem  13,3  10,7

Haaksbergen  9,2  10,1

Haaren  11,5  11

Haarlem  9,2  9,1

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude

 6,4  7,2

Haarlemmermeer  5,9  6,8

Halderberge  11,7  11,5

Hardenberg  7,8  7,9

Harderwijk  6,1  6,5

Hardinxveld-Giessendam  4,4  5

Haren  6,3  6

Harenkarspel  7,6  8,6

Harlingen  10,9  15

Hattem  6,7  6,5

Heemskerk  9,6  10,3

Heemstede  4,5  4,6

Heerde  6,3  6,1

Heerenveen  9,5  11,1

Heerhugowaard  9,7  11,2

Heerlen  21,0  18,3

Heeze-Leende  12,6  12,5

Heiloo  6,1  6,4

Hellendoorn  9,7  9,6

Hellevoetsluis  9,2  10,6

Helmond  16,5  15,7

Hendrik-Ido-Ambacht  5,6  7,2

Hengelo  13,1  13,7

's-Hertogenbosch  12,9  12,6

Het Bildt  10,5  13,5

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Heumen  12,2  12,3

Heusden  12,1  12,7

Hillegom  6,7  7,8

Hilvarenbeek  12,1  12,9

Hilversum  8,2  8,8

Hof van Twente  7,6  7,9

Hollands Kroon  8,1  9,3

Hoogeveen  9,8  10,3

Hoogezand-Sappemeer  12,8  13,3

Hoorn  10,3  11,4

Horst aan de Maas  15,3  15,4

Houten  6,5  7,6

Huizen  5,8  6,8

Hulst  11,6  11,4

IJsselstein  7,5  9,0

Kaag en Braassem  5,6  7,4

Kampen  8,2  8,3

Kapelle  7,9  7,6

Katwijk  5,0  5,6

Kerkrade  16,8  13,8

Koggenland  6,7  8,2

Kollumerland en 
Nieuwkruisland

 10,2  10,6

Korendijk  6,2  7,3

Krimpen aan den IJssel  5,5  6,8

Laarbeek  16,1  15,3

Landerd  17,4  16

Landgraaf  16,8  15,6

Landsmeer  7,2  6,6

Langedijk  7,9  8,7

Lansingerland  4,3  5,7

Laren  4,1  4,7

Leek  9,0  9,7

Leerdam  6,6  7,2

Leeuwarden  11,1  12,8

Leeuwarderadeel  9,9  11,4

Leiden  8,5  8,5

Leiderdorp  6,6  7,4

Leidschendam-Voorburg  6,0  7,0

Lelystad  9,5  10,1

Lemsterland  8,7  10,4

de Nieuwe fractie
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Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Leudal  12,3  11,4

Leusden  5,7  6,8

Liesveld  4,2  5,4

Lingewaal  5,3  6,0

Lingewaard  11,3  11,3

Lisse  5,5  6,8

Littenseradiel  8,0  10,7

Lochem  7,8  7,9

Loon op Zand  11,7  11,7

Lopik  4,6  5,7

Loppersum  10,8  10,8

Losser  10,9  10,2

Maasdonk  16,2  15,0

Maasdriel  9,5  9,6

Maasgouw  11,7  11,9

Maassluis  7,7  9,1

Maastricht  12,5  10,9

Marum  9,1  9,6

Medemblik  7,9  9,2

Meerssen  12,8  12,5

Menameradiel  8,7  11,9

Menterwolde  13,8  14,1

Meppel  9,0  9,9

Middelburg  9,7  9,1

Middelharnis  6,3  7,9

Midden-Delfland  4,4  5,4

Midden-Drenthe  8,0  9,0

Mill en Sint Hubert  22,3  20,5

Millingen aan de Rijn  17,6  19,8

Moerdijk  11,8  12,8

Montferland  11,8  11,6

Montfoort  4,8  6,3

Mook en Middelaar  14,5  13,5

Muiden  5,4  6,4

Naarden  3,7  5,1

Neder-Betuwe  4,2  4,5

Nederlek  7,2  8,6

Nederweert  11,7  11,7

Neerijnen  5,8  6

Nieuw-Lekkerland  4,7  5,6

Nieuwegein  9,4  11,3

Nieuwkoop  4,8  7,4

Nijkerk  5,0  5,9

Nijmegen  15  13,1

Noord-Beveland  9,3  9,0

Noordenveld  8,4  9,1

Noordoostpolder  7,1  7,6

Noordwijk  5,6  6,9

Noordwijkerhout  6,4  7,3

Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten

 11,6  11,1

Nunspeet  4,0  4,2

Nuth  12,9  11,5

Oegstgeest  4,9  5,3

Oirschot  14,5  11,7

Oisterwijk  11,0  11,0

Oldambt  15,4  15,5

Oldebroek  15,4  15,5

Oldenzaal  11,7  11,2

Olst-Wijhe  9,1  9,5

Ommen  6,5  6,7

Onderbanken  16,3  13,2

Oost Gelre  10,1  11,4

Oosterhout  11,0  11,7

Oostflakkee  7,1  8,3

Ooststellingwerf  10,3  11,6

Oostzaan  7,2  8,0

Opmeer  7,1  9,3

Opsterland  9,6  11,3

Oss  20  18,8

Oud-Beijerland  7,0  8,4

Oude IJsselstreek  12,8  12,7

Ouder-Amstel  5,1  5,8

Ouderkerk  4,3  5,3

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Oudewater  4,1  5,9

Overbetuwe  9,4  9,9

Papendrecht  7,5  9,4

Peel en Maas  11,2  10,7

Pekela  17,6  16,5

Pijnacker-Nootdorp  5,2  6,4

Purmerend  9,8  10,7

Putten  4,0  4,4

Raalte  8,8  9,7

Reimerswaal  5,9  6,5

Renkum  8,2  8

Renswoude  2,8  4,3

Reusel-De Mierden  15,1  15,3

Rheden  11  11,4

Rhenen  4,5  5,2

Ridderkerk  7,9  9,3

Rijnwaarden  13,4  13,4

Rijnwoude  6,2  7,7

Rijssen-Holten  4,8  4,4

Rijswijk  7,3  8,1

Roerdalen  12  10,8

Roermond  11,8  11

Roosendaal  11,8  11,3

Rotterdam  9,9  9,4

Rozendaal  3,2  3,2

Rucphen  11,0  8,8

Saba  9,0  -

Schagen  9,1  10,8

Schermer  7,1  7,7

Scherpenzeel  3,2  3,5

Schiedam  9,9  11,3

Schiermonnikoog  9,3  7,0

Schijndel  16,6  15,5

Schinnen  12,5  12,3

Schoonhoven  7,1  8,0

Schouwen-Duiveland  7,5  7,7

Simpelveld  13,9  12,1

Sint Anthonis  24,2  23,9

Sint Eustatius  21,8  -

Sint-Michielsgestel  13,1  13,1

Sint-Oedenrode  14,4  14,3

Sittard-Geleen  14,2  12,4

Skarsterlân  7,7  10,8

Sliedrecht  7,4  9,5

Slochteren  9,9  9,9

Sluis  10,0  9,8

Smallingerland  9,9  11,7

Soest  5,9  6,6

Someren  13,3  12,4

Son en Breugel  10,8  10,6

Spijkenisse  11,1  12,8

Stadskanaal  11,9  11,1

Staphorst  2,6  2,9

Stede Broec  9,7  11,8

Steenbergen  10,9  10,5

Steenwijkerland  8,1  8,6

Stein  14,9  13,8

Stichtse Vecht  6,0  7,1

Strijen  6,8  8,7

Súdwest-Fryslân  8,8  11,7

Ten Boer  9,5  11,2

Terneuzen  9,9  9,9

Terschelling  7,9  7,7

Texel  9,1  9,3

Teylingen  5,8  6,5

Tholen  7,6  8,1

Tiel  9,2  8,8

Tytsjerksteradiel  9,0  10,8

Tilburg  14,0  13,0

Tubbergen  7,0  6,5

Twenterand  8,1  7,6

Tynaarlo  6,9  8,1

Ubbergen  12,5  12,0

Uden  16,0  16,4

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Uitgeest  7,9  9,7

Uithoorn  6,2  7,1

Urk  0,8  0,8

Utrecht  7,3  6,8

Utrechtse Heuvelrug  6,2  5,8

Vaals  14,5  11,7

Valkenburg aan de Geul  11,5  9,6

Valkenswaard  14,5  14,5

Veendam  12,2  13,1

Veenendaal  5,3  5,5

Veere  5,9  6,4

Veghel  13,8  13,7

Veldhoven  14,0  13,7

Velsen  8,6  9,5

Venlo  12,3  11,3

Venray  16,9  15,7

Vianen  7,1  9,3

Vlaardingen  10,1  11,4

Vlagtwedde  11,6  11,1

Vlieland  7,5  8,4

Vlissingen  11,9  12,5

Vlist  4,7  6,3

Voerendaal  12,5  11,2

Voorschoten  4,9  6,3

Voorst  7,7  8,4

Vught  12,6  12,1

Waalre  10,0  11,0

Waalwijk  11,7  11,9

Waddinxveen  5,0  6,6

Wageningen  8,8  7,8

Wassenaar  4,1  4,5

Waterland  6,8  7,6

Weert  13,4  12,9

Weesp  7,4  9,5

Werkendam  7,2  7,8

West Maas en Waal  13,0  12,5

Westerveld  7,4  7,8

Westervoort  14,0  14,9

Westland  4,2  5,8

Weststellingwerf  9,1  10,9

Westvoorne  5,3  7,0

Wierden  6,5  6,0

Wijchen  14,7  13,5

Wijdemeren  5,4  6,5

Wijk bij Duurstede  8,4  10,2

Winsum  10,5  9,8

Winterswijk  11,2  12,7

Woensdrecht  11,1  10,9

Woerden  5,4  6,8

Wormerland  10,8  12,0

Woudenberg  4,1  5,0

Woudrichem  7,6  8,7

Zaanstad  10,9  11,4

Zaltbommel  6,9  6,9

Zandvoort  5,9  6,9

Zederik  4,5  5,8

Zeevang  6,5  7,3

Zeewolde  5,7  6,5

Zeist  6,6  6,7

Zevenaar  11,7  12,2

Zijpe  7,9  8,3

Zoetermeer  8,3  9,3

Zoeterwoude  7,1  7,8

Zuidhorn  8,1  8,4

Zuidplas  5,7  7,9

Zundert  11,2  10,2

Zutphen  12,3  12,1

Zwartewaterland  5,3  5,8

Zwijndrecht  8,0  9,8

Zwolle  9,5  9,4

Briefstemmers  7,1  3,1

bron cijfers: rtl.nl



Partijraad evalueert camPagNe

‘we zijn te voorzichtig geweest’
In een bomvolle zaal in De Moed, het partijkantoor in Amers-
foort, heeft de SP-partijraad de voorbije verkiezingscampagne 
geëvalueerd. Er was kritiek en zelfkritiek; belangrijkste les is 
dat de SP te voorzichtig is geweest. Complimenten waren er 
voor Emile Roemer en voor de vele actieve leden.

Een enerverende campagne als die van  
vorige maand moet goed geanalyseerd 
worden. De afgelopen weken is er in de SP-
afdelingen in het land nagedacht over wat er 
goed ging en wat niet. De afdelingsvoorzit-
ters namen die kennis mee naar de partij-
raad van 29 september. Wil zo’n evaluatie bij 
andere partijen nogal eens in achterkamer-
tjes en onzichtbare commissies plaatsvin-
den, bij de SP is de pers er gewoon bij. 

te voorzichtig
Emile Roemer neemt het op zich om te 
antwoorden op vragen en opmerkingen van 
de partijraadleden. Zelfkritisch geeft hij aan: 
‘De hoge peilingen hebben voor mij verlam-
mend gewerkt. Ik wilde onze voorsprong 
niet verspelen en dus geen fouten maken. 
Daardoor ben ik, en zijn wij in de campagne 
te voorzichtig geweest.’ De afdelingsvoorzit-
ters beamen dat. Toen bleek dat de SP het 
ook tegen de PvdA moest opnemen, werden 
de verschillen onvoldoende herkenbaar 
door die voorzichtige opstelling. Een van de 
insprekers stelt dat we zó graag wilden laten 
zien dat we klaar zijn om te regeren, dat we 
vergaten onszelf te blijven.

regie uit handen
Een pijnlijk punt voor velen was de aanpas-
sing van het AOW-standpunt, een kwestie 
waar ook de leden tijdens de campagne 
door verrast werden. In afwijking van het 
verkiezingsprogramma bleek de SP voor de 
doorrekening bij het Centraal Planbureau 
een regeling te hebben toegevoegd, waar-
bij ouderen met een redelijk inkomen wat 
minder AOW krijgen. De SP werd beschul-
digd van draaien, en de leden wisten niet 
hoe het zat. Ook op dit punt steekt Roemer 
de hand in eigen boezem: ‘Er was een situ-
atie ontstaan waarin de Kunduz-partijen de 
versnelde verhoging van de AOW-leeftijd er 
doordrukten. Wij wilden dat repareren om 
de mensen in de minder betaalde en zware 
beroepen te ontzien. Wat we fout hebben 
gedaan, is dat we dit niet zélf naar voren 
hebben gebracht en zo de regie uit handen 
gaven. Want iedereen die ons van draaien 
beschuldigde, vertelde er niet bij dat we als 
enige partij 1,7 miljard uittrokken om die 
zware beroepen te ontzien.’

Kritiek en complimenten
Er komen tijdens de bespreking veel kleine, 

maar daardoor niet minder leerzame 
kritiekpunten langs. De van veraf niet goed 
zichtbare Emile-poster, de weinig inhou-
delijke verkiezingsflyer, het ontbreken van 
spotjes op de tv, de onderschatting van het 
effect van het ‘tweede scherm’ bij tv-debat-
ten, waar goed georganiseerde PvdA’ers en 
VVD’ers de scores en daarmee het beeld in 
de media sterk beïnvloedden. Maar er zijn 
ook veel complimenten; aan Roemer bij-
voorbeeld voor de manier waarop hij zich in 
zulke moeilijke omstandigheden ‘herpakte’. 
Voor het partijkantoor, waar de logistiek dit 
keer accuraat en snel was. En voor de SP’ers 
in heel het land, die een record-aantal flyers, 
sponsjes en ander materiaal verspreidden. 

Het is een stevige, maar positieve evaluatie. 
Veel afdelingsvoorzitters noemen het feit 
dat er tijdens de campagne veel enthousiaste 
nieuwe leden zijn bijgekomen een mooie 
basis om de partij nog verder te versterken. 
Roemer memoreert daaraan in zijn beant-
woording: ‘Deze campagne heeft mij, Emile 
Roemer, en de SP krachtiger, sterker en 
strijdbaarder gemaakt’. Het feit dat Roemer 
zelf, ten overstaan van de pers, de kritiek 
van de leden op een teleurstellende cam-
pagne beantwoordt, is daarvoor tekenend. 
Aan het eind van zijn optreden krijgt  
hij dan ook een daverend applaus van de  
aanwezigen. 

tekst en foto Diederik Olders

Niels Jongerius, medewerker bij de Europese 
SP-fractie: ‘Als MKB-voorzitter Biesheuvel 
een onzinverhaal vertelt over hoe slecht 
de SP voor ondernemers is, moeten wij die 
kleine ondernemers mobiliseren om in de 
tegenaanval te gaan.’

Gemeente SP-% 
2012

SP-% 
2010

Groei/
daling

Groot/
klein

Uitgeest  7,9  9,7

Uithoorn  6,2  7,1

Urk  0,8  0,8

Utrecht  7,3  6,8

Utrechtse Heuvelrug  6,2  5,8

Vaals  14,5  11,7

Valkenburg aan de Geul  11,5  9,6

Valkenswaard  14,5  14,5

Veendam  12,2  13,1

Veenendaal  5,3  5,5

Veere  5,9  6,4

Veghel  13,8  13,7

Veldhoven  14,0  13,7

Velsen  8,6  9,5

Venlo  12,3  11,3

Venray  16,9  15,7

Vianen  7,1  9,3

Vlaardingen  10,1  11,4

Vlagtwedde  11,6  11,1

Vlieland  7,5  8,4

Vlissingen  11,9  12,5

Vlist  4,7  6,3

Voerendaal  12,5  11,2

Voorschoten  4,9  6,3

Voorst  7,7  8,4

Vught  12,6  12,1

Waalre  10,0  11,0

Waalwijk  11,7  11,9

Waddinxveen  5,0  6,6

Wageningen  8,8  7,8

Wassenaar  4,1  4,5

Waterland  6,8  7,6

Weert  13,4  12,9

Weesp  7,4  9,5

Werkendam  7,2  7,8

West Maas en Waal  13,0  12,5

Westerveld  7,4  7,8

Westervoort  14,0  14,9

Westland  4,2  5,8

Weststellingwerf  9,1  10,9

Westvoorne  5,3  7,0

Wierden  6,5  6,0

Wijchen  14,7  13,5

Wijdemeren  5,4  6,5

Wijk bij Duurstede  8,4  10,2

Winsum  10,5  9,8

Winterswijk  11,2  12,7

Woensdrecht  11,1  10,9

Woerden  5,4  6,8

Wormerland  10,8  12,0

Woudenberg  4,1  5,0

Woudrichem  7,6  8,7

Zaanstad  10,9  11,4

Zaltbommel  6,9  6,9

Zandvoort  5,9  6,9

Zederik  4,5  5,8

Zeevang  6,5  7,3

Zeewolde  5,7  6,5

Zeist  6,6  6,7

Zevenaar  11,7  12,2

Zijpe  7,9  8,3

Zoetermeer  8,3  9,3

Zoeterwoude  7,1  7,8

Zuidhorn  8,1  8,4

Zuidplas  5,7  7,9

Zundert  11,2  10,2

Zutphen  12,3  12,1

Zwartewaterland  5,3  5,8

Zwijndrecht  8,0  9,8

Zwolle  9,5  9,4

Briefstemmers  7,1  3,1
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  > ondanks woningnood 
veel leegstand

In Nederland zijn veel te weinig betaalbare 
woningen. Toch staan er volgens het 
Centraal Bureau van de Statistiek zo’n 
77.000 woningen leeg. Daar moet snel een 
einde aan komen, vindt SP-Tweede 
Kamerlid Paulus Jansen. ‘Een groot deel 
van deze leegstand wordt veroorzaakt 
doordat woningcorporaties voormalige 
huurwoningen willen verkopen en van 
andere woningen de huurprijs liberaliseren. 
Ik was drie weken geleden op bezoek in de 
Operawijk in Amstelveen. Daar worden 
huizen aangeboden voor 1.400 euro per 
maand, die twee jaar geleden nog maar 
500 euro kostten. Dat leidt tot leegstand en 
langere wachtlijsten voor mensen die zijn 
aangewezen op betaalbare woningen.’ 
Jansen heeft minister Spies van Binnen-
landse Zaken verzocht om scherper 
toezicht te houden op woningcorporaties. 
‘Het terugdringen van de leegstand is een 
van de snelste en goedkoopste manieren 
om de woningnood in het betaalbare 
segment op te lossen.’

Tot 20 januari is in het Osse Museum Jan 
Cunen een bijzondere tentoonstelling te 
zien. Het museum vroeg SP-voorzitter Jan 
Marijnissen om als gastcurator een keuze 
te maken uit de collectie. Volgens directeur 
Nicolette Bartelink is dit de eerste keer dat 
het museum hiervoor iemand ‘van buiten’ 
heeft gevraagd: ‘Ik kan me herinneren dat 
ik het erg bijzonder vond om in het Stedelijk 
Museum de keuze van de koningin te zien. 
Toen wij nadachten over een tentoonstel-
ling zag ik Jan bij het tv-programma 
Zomergasten. Een belangrijke Ossenaar 
en hij bleek kennis van – en liefde voor – 
kunst te hebben. We vroegen hem en hij 
zei ja.’ De titel van de tentoonstelling is 
‘Linkse Hobby’, een knipoog naar het debat 
over kunst en bezuinigingen. De collectie 
van Museum Jan Cunen bestaat uit 
negentiende-eeuwse en hedendaagse 
kunst. Bartelink is te spreken over Marijnis-
sens keuze uit die collectie: ‘Het is een heel 

persoonlijke keuze, en zijn smaak is net als 
de mijne heel breed; veel verschillende 
kunstenaars. Per zaal heeft Jan een thema 
gemaakt en daar een korte tekst bij 
ingesproken. De ‘Rood’-zaal bijvoorbeeld, 
waar hij spreekt over de kleur van liefde, 
socialisme en de wil tot verandering.’  
Het museum heeft een prijsvraag uitge-
schreven voor lokale kunstenaars om een 
kunstwerk in te sturen, geïnspireerd door 
‘Linkse Hobby’ of Jan Marijnissen. Inzen-
dingen zullen vanaf medio december ook in 
het museum te zien zijn.

 www.museumjancunen.nl

 De keuze van Jan Marijnissen is online te 
bekijken op collectieonline.nl. Daar vindt u 
ook meer achtergrondinformatie bij de 
kunstwerken. Te vinden via: sp.nl/9z6a1 

  > jans linkse hobby
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Jan Marijnissen leidt zijn dochter Lilian langs zijn keuze.

waarom 
woont
hier
niemand?

www.sp.nl
waarom_werkt_hier_niemand.indd   1 02-04-12   14:15

  > euroPese adviseurs nu echt onafhankelijker

Niet langer zijn het alleen de lobbyisten 
van grote bedrijven die de Europese 
Commissie adviseren. De Commissie gaat 
erop toezien dat ook het mkb, de vakbon-
den, consumenten-, milieu- en andere 
specifieke belangenorganisaties vertegen-
woordigd zijn in de expertgroepen. Een 
groep gelijkgezinde Europarlementariërs 
onder leiding van SP-Europarlementariër 
Dennis de Jong is er definitief in geslaagd 
om de expertgroepen onafhankelijker te 
krijgen. In de Tribune van juni werd al 
bericht dat onder leiding van De Jong het 

Europees Parlement het ultieme machts-
middel gebruikt had: het dichtdraaien van 
de geldkraan. Uiteindelijk ging de Commis-
sie overstag. De Jong: ‘De Commissie trok 
tijdens ons overleg het boetekleed aan en 
erkende dat in het verleden grote bedrijven 
volstrekt oververtegenwoordigd waren. Alle 
diensten van de Commissie hebben nu de 
opdracht gekregen de samenstelling en 
werkwijze van de expertgroepen drastisch 
te herzien.’ Dit betekent direct een verbete-
ring in de advisering van de Commissie, 
maar ook een voorbode van nog meer 

veranderingen. ‘We worden voortaan ook 
betrokken bij het uitwerken van regels over 
de financiering van de deelnemers aan 
expertgroepen, en regels die belangenver-
strengeling tegengaan.’ De Jong is positief 
over de nieuwe houding van de Commis-
sie, maar houdt wel een stok achter de 
deur. ‘Als blijkt dat er toch nog knelpunten 
blijven bestaan, zullen de Europarlementa-
riërs niet aarzelen om opnieuw de betrok-
ken begrotingspost te blokkeren.’
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  > brussels  
verhuiscircus  
duurt voort

Iedere maand verhuist het Europees 
Parlement met alle medewerkers voor een 
week van Brussel naar Straatsburg. 
Kosten: jaarlijks naar schatting 200 miljoen 
euro. Tot bescheiden vreugde van de SP 
besloot het Europees Parlement onlangs 
een keer per jaar minder te verhuizen, door 
twee vergaderingen achter elkaar te 
houden. Maar uit een advies aan het 
Europese Hof van Justitie blijkt nu dat dit 
waarschijnlijk verboden zal worden. 
SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 
‘Zwaar teleurstellend. Nu overal in Europa 
bezuinigd wordt, is deze belachelijke 
kostenpost onverkoopbaar.’ In november 
doet het Europese Hof van Justitie uit-
spraak. De Jong roept regeringsleiders op 
om voor die tijd met creatieve oplossingen 
een einde te maken aan het geldverslin-
dende verhuiscircus.

Greta Schnellen bij de gewraakte deuren.

vroeg of laat
rekenrente Pensioenen

5 maart 2009 – Toenmalig SP-fractievoor-
zitter Agnes Kant in de Tweede Kamer:
‘Er wordt bij het bepalen of de pensioen-
fondsen in de toekomst aan hun verplichtin-
gen kunnen voldoen, uitgegaan van een hui-
dige lage rente op hun vermogen. Het is toch 
niet reëel om ervan uit te gaan dat deze lage 
rente ook dertig jaar zo laag blijft? Waarom 
wordt er niet uitgegaan van een gemiddelde 
over de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld? De 
gevolgen van de crisis moeten wij solidair 
opvangen, op korte en langere termijn en in 
solidariteit met het verleden, ofwel: met alle 
respect voor onze ouderen.’

De rekenrente is een boekhoudtechnische 
afspraak, die grote invloed heeft op de vraag 
of ouderen gekort worden op hun pensi-
oen en of werkgevers en werknemers een 
hogere pensioenpremie moeten betalen. Een 
afspraak die lange tijd in beton gegoten leek 
te zijn. Toen eind 2010 SP’er Paul Ulenbelt 
(foto) de Tweede Kamer achter een motie 
kreeg die stelde dat pensioenen niet gekort 
mogen worden enkel en alleen vanwege de 
te lage rekenrente, weigerde Minister Kamp 
(VVD) die zelfs uit te voeren; ‘heel gevaarlijk’ 
en onverantwoord, dat idee van de SP.

31 januari 2012 – Nog dit jaar zei Minister 
Kamp in debat met de Tweede Kamer :

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.

‘Zomaar met een hogere rekenrente gaan 
werken, zou in strijd zijn met de wet. Wij 
hebben niet de bevoegdheid om fondsen 
met een andere rekenrente te laten rekenen. 
Ook DNB [De Nederlandsche Bank, red.] 
heeft die bevoegdheid niet.’

24 september 2012 – En toen bleek het 
ineens toch een goed idee te zijn en hele-

maal niet onmogelijk. Staatssecretaris De 
Krom (VVD) meldt aan de Tweede Kamer: 
‘De Nederlandsche Bank past de reken-
rente voor pensioenfondsen aan. […] Deze 
aanpassingen maken de pensioenregeling 
beter beheersbaar en meer evenwichtig. Dit 
draagt bij aan het vertrouwen onder jong en 
oud dat nodig is voor het behoud van col-
lectief en solidair pensioenstelsel, ook voor 
toekomstige generaties.’

SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘Men is 
het eindelijk met ons eens dat het pensioen-
systeem aangepast moet worden. Het verho-
gen van de rekenrente hebben we binnen-
gehaald. Maar dat is niet genoeg.’ Ulenbelt 
roept de regering op om nu door te pakken. 
‘Volgend jaar gaan toch nog tientallen pen-
sioenfondsen korten op de pensioenen van 
ouderen, terwijl de werkgevers buiten schot 
blijven. Zij hoeven geen hogere premie te 
betalen, terwijl werkgevers – in tegenstelling 
tot de ouderen van nu – straks wel profiteren 
als de economie weer aantrekt.’

  > ouderen & gehandicaPten klemgezet door ns

Bepaalde typen treindeuren gaan na dertig 
seconden onverbiddelijk dicht. Ook als de 
trein nog lang niet vertrekt en zelfs als 
daarvoor een passagier geplet moet 
worden. Het overkwam de 32-jarige Geta 
Schnellen twee keer in één week. ‘Sinds 
mijn geboorte ben ik halfzijdig verlamd en 
epileptisch. Ik ben gewoon niet zo snel. Ik 
moest door een medepassagier gered 
worden want er was geen conducteur in de 
buurt.’ Schnellen diende een klacht in bij de 
NS en diverse kranten deden navraag, 
maar het spoorbedrijf zegt niets te kunnen 
doen. Wel kreeg Schnellen een dagkaart 
toegestuurd. ‘Maar ik krijg al bijna een 
epileptische aanval van het idee weer vast 
te zitten.’ Schnellen vindt het onacceptabel 
hoe ouderen en gehandicapten klem 
worden gezet; zij blijft de problemen 
aankaarten bij de NS en politici. SP-Twee-
de Kamerlid Farshad Bashir zet zich al 
langer in voor betere toegankelijkheid van 
het openbaar vervoer en het voorkomen 

van dit soort problemen. Afgelopen 
november werd een voorstel van hem met 
deze strekking al aangenomen. Bashir: ‘Bij 
de nieuwe concessie van de NS moet wat 
de SP betreft geregeld worden dat alle 
treinen en alle stations voor iedereen goed 
en zelfstandig toegankelijk zijn.’
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foto Bas Stoffelsen
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  > krokettenstrijd gewonnen

‘Tweehonderdvierenveertig kroketten van 
de Febo per jaar extra betalen voor de bus 
naar school, dat is overdreven veel’, lacht 
Eduard Scheltinga van ROOD Groningen. 
‘Het Groningse provinciebestuur wilde 6 
miljoen bezuinigen op het busvervoer, door 
buslijnen te schrappen en kaartjes duurder 
te maken. Door de vele fusies van scholen 
moeten leerlingen vaak verder reizen naar 
hun opleiding. Als kaartjes opnieuw 
duurder zouden worden, gaat het mensen 
te veel geld kosten om naar de school van 
hun keuze te gaan. Dat mag geen drempel 
voor onderwijs zijn.’ Gedeputeerde 
Boumans (VVD) kon het in eerste instantie 
niet deren, het zou toch maar om een paar 
kroketten gaan. ‘Daar voegde hij nog aan 
toe dat, mocht ROOD acties opzetten, die 
vooral niet onder zijn raam moesten 
plaatsvinden.’ Dat vond ROOD Groningen 
een handige tip. Dus zetten ze vervolgens 
een complete krokettenkraam voor 
Boumans’ deur, om hem de prijsstijging in 
kroketten te overhandigen. Dat 244 
kroketten per jaar extra moeten betalen 
inderdaad te veel is, drong uiteindelijk ook 
tot de provinciale bestuurders door. Als 

gevolg van de ROOD-actie bleef de korting 
op de bus voor jongeren behouden. 
Scheltinga: ‘De bezuiniging was voor een 
deel bedoeld om het ov-bureau meer geld 

in kas te geven. Die kas kan ook prima 
later gespekt worden. We zijn blij dat de 
provincie nu liever het openbaar vervoer 
toegankelijk houdt.’

De bewoners van de Edelstenenbuurt in 
Middelburg zijn tevreden. Na jaren te zijn 
genegeerd door de woningcorporatie, 
worden de schimmel-, vocht- en asbest-
klachten eindelijk aangepakt. Met dank aan 
het Middelburgse SP-buurtteam, dat begin 
dit jaar in de wijk kwam buurten. Het team 
stelde vast dat er veel dezelfde klachten 
waren, verrichtte onderzoek en wist 
corporatie Woongoed tot actie te dwingen. 
Petroesjka Sterk, voorzitter van de 
SP-afdeling: ‘Bewoners waren jarenlang 
met een kluitje in het riet gestuurd. “Koop 
maar HG anti schimmel”,  kregen ze te 
horen. Of: “Hier is wat verf voor over de 
vochtplekken.” Met een rapport, wat druk 
van SP-Tweede Kamerlid Paulus Janssen, 
geïnteresseerde pers en de boze bewoners 
kon Woongoed niet anders dan toegeven. 
Het wordt de komende maanden serieus 
opgepakt. De bewoners eisten dat de SP 
ook aanwezig mocht zijn op de informatie-
avond waar de plannen werden uitgelegd. 
‘We waren er, en de plannen zijn goed. 
Harde toezeggingen zijn gedaan, de pers 
heeft het opgetekend. We blijven erboven-
op zitten, maar de bewoners zijn er 
superblij mee.’

  > sP middelburg dwingt  
onderhoud af

Het Middelburgse SP-buurtteam in februari, 
hier ondersteund door onder anderen toen-
malig ROOD-voorzitter Leon Botter.
foto Petroesjka Sterk

Kroketten bakken voor de VVD-gedeputeerde.

  > waar ging het fout 
met euroPa?

Minotaurus aan 
banden heet het boekje 
dat Arjan Vliegenthart, 
senator en directeur 
van het Wetenschap-
pelijk Bureau van de 
SP, in het heetst van de 
verkiezingsstrijd 
publiceerde. De 
ondertitel, Hoe Europa 

in crisis raakte en hoe we daar weer 
uitkomen’, maakt duidelijk waar het over 
gaat. ‘Tijdens de verkiezingscampagnes is 
er veel over Europa gediscussieerd,’ licht 
Vliegenthart toe, ‘maar het ging er in mijn 
ogen veel te oppervlakkig aan toe. Zo van: 
in het verleden is het fout gegaan en nu 
gaan we het oplossen. Dit boekje gaat over 
wát er dan precies verkeerd is gegaan. 
Want als je dat niet weet, kun je het 
probleem ook niet oplossen. De verkiezin-
gen zijn voorbij, maar de Europese crisis 
nog lang niet.’

 ‘Minotaurus aan banden’ kost 4,95 euro en 
is te bestellen via www.sp.nl/shop

fo
to

 R
OO

D 
Gr

on
in

ge
n

20 tribune oktober 2012



  > verPlicht vrijwilligerswerk niet toegestaan

‘Het is goed om familieleden te betrekken 
bij de zorg,’ stelt SP-Tweede Kamerlid 
Renske Leijten (foto), ‘maar je mag het 
mensen niet verplichten.’ Dat is precies wel 
waartoe verpleeghuis Vierstroom afgelo-
pen maand familieleden van bewoners 
wilde verplichten. Gelukkig heeft staatsse-
cretaris Veldhuijzen Van Zanten van 
Volksgezondheid in antwoord op vragen 
van Leijten laten weten dat dit niet toege-
staan is. Leijten: ‘Het is een onwenselijke 
situatie, die ongelijkheid op kan leveren als 
mensen geen familie hebben, of risico’s op 
kan leveren als familieleden niet gemoti-
veerd zijn. Het mag ook niet zo zijn dat 
betaald werk wordt weggedrukt door het 
verplicht inzetten van familieleden.’ Mede 
om deze redenen heeft de staatssecretaris 
de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd 

  > het gezicht van de ijs-exPress

5 vragen aan: 
brenno de winter

om de ontwikkelingen kritisch te volgen. De 
vragen van Leijten met de antwoorden van 
de staatssecretaris zijn ook expliciet bij de 
Vierstroom onder de aandacht gebracht.

Negen maanden heeft onderzoeksjour-
nalist Brenno de Winter zich geïdenti-
ficeerd met een niet bestaand identi-
teitsbewijs. Hij kon ermee stemmen en 
doorstond een uitgebreide screening 
voor een persconferentie van de AIVD. 

› De AIVD had je echt niet door?
‘Zelfs mijn religieuze naam Bigwobber 
zette ze niet aan het denken. De Natio-
naal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid stuurde wel een officiële 
waarschuwing aan instanties omdat hij 
‘uit betrouwbare bron’ wist van mijn actie. 
Beetje raar, tijdens lezingen vertelde ik er 
al over en ze hadden me gewoon kunnen 
bellen.’

› Wat stond er in die brief?
‘Dat ze voor mij uit moesten kijken, gek 
genoeg niet dat identiteitscontroles beter 
moesten. Het veiligheidsniveau van de 
haven van Moerdijk is zelfs verhoogd. 
Niet dat ik daarheen wilde, maar je kunt 
maar beter ‘on the lookout’ zijn voor 
Brenno de Winter. Anders zouden ze nog 
echt op terroristen moeten gaan letten of 
zo.’

› Ben je staatsgevaarlijker dan een ter-
rorist?
‘Ik zou niet weten waarom. Ik doe dit 
soort acties in alle openheid en juist om 
het democratisch bestel niet om te laten 
vallen. Minister Opstelten heeft me daar 
net voor gecomplimenteerd.’

› Wat is je doel? Dat de identificatie-
plicht zwaarder wordt?
‘Nee, eerder dat die onzinnige maatregel 
afgeschaft wordt. Niet iedereen hoeft 
altijd te weten wie je bent. Maar als legiti-
matie nodig is, moet het goed uitgevoerd 
worden. Anders heb je er niets aan.’

› Heeft dit soort stunts effect?
‘Nadat ik aantoonde hoe gemakkelijk 
met de ov-chipkaart te frauderen is, zijn 
miljoenen geïnvesteerd in het aanpak-
ken van die beveiliging. En alle instan-
ties krijgen nu nieuwe instructies over 
legitimeren.’

Gemeten aan het aantal blaren op zijn 
handen, was Marc Smits een van de 
hardste werkers tijdens de afgelopen 
verkiezingscampagne. Anderhalve maand 
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lang waren hij en de IJs-express onafschei-
delijk. Duizenden tomatenijsjes hebben hij 
en zijn ROOD-team uitgedeeld.
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40 jaar SP

de revolutie,  
het Pragmatisme 
en de ‘buukskes’
Deze maand bestaat de SP precies 40 jaar. Hoe ging het er in 
1972 aan toe en hoe ontwikkelde de partij zich sindsdien? 
Mede-oprichters en strijdmakkers van het eerste uur blikken 
terug en laten hun licht schijnen. 

Sprankelend is anders. De Tribune van 
november 1972 besteedt amper twee 
kolommen aan de oprichting van de partij. 
Het artikel trapt af met de zin ‘Zondag 22 
oktober is in Rotterdam de Socialistiese 
Partij opgericht. Dat gebeurde door de leden 
van de Kommunistiese Partij Nederland /

Vetkuiven en boze gezichten: de havenstaking in Rotterdam van 1972.
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Marxisties Leninisties (KPN/ML-red.) in een 
feestelijk kongres.’ Maar wat die festivitei-
ten dan inhielden wordt niet beschreven, 
behalve dat er op een gegeven moment ‘een 
hartelijk applaus’ te horen was en dat er ‘een 
programma’ werd vastgesteld. 
De herinneringen van mensen die erbij 
waren zijn overeenkomstig vaag. Zelfs over 
de exacte locatie lopen de meningen uiteen. 
Eén element van de oprichtingsvergadering 
is iedereen echter bijgebleven: de presen-
tatie van Remi Poppe als nieuw lid. ‘Ja, dat 
van Remi herinner ik me nog’, zegt Fenna 
 Vergeer. ‘We vonden het geweldig dat hij lid 
was geworden. Remi had indertijd een repu-
tatie opgebouwd in het Rijnmond-gebied, 
met milieu-acties, havenstakingen, noem 
maar op. Hij was echt een naam.’ Poppe zelf 
weet het ook nog: ‘In de Tribune waren er 
wat artikelen over mij en het CAR, het  
Centraal Aksiekomitee Rijnmond, versche-
nen. Op een gegeven moment vroeg par-
tijsecretaris Daan Monjé aan me of ik niet 
politiek actief wilde worden. En ik zei ja.’

Maar misschien is het toch niet zo vreemd 
dat van het ‘feestelijke kongres’ in 1972 niet 
zo heel veel is blijven hangen. Want eigenlijk 
ging het vooral om de naamsverandering: 
KPN/ML werd Socialistiese Partij. Fenna 
Vergeer, die net als Poppe vele jaren later 
namens de SP in de Tweede Kamer kwam, 
vertelt: ‘Tijdens acties in de wijken hadden 
we aan de mensen gemerkt dat ze toch wel 
moeite hadden met die naam. Ze vroegen: 
“De KPN/ML? Júllie??” Toen we uitlegden 
dat dat voortkwam uit het feit dat wij de 
maatschappij wilden verbeteren, accepteer-
den ze het. Maar wij begonnen in te zien dat 
een andere naam toch een goede zaak zou 
zijn. We wilden niet geassocieerd worden 
met de dictaturen in communistische lan-
den.’ Remi Poppe: ‘Wat wist ik toendertijd 
van China? Niks, behalve dat daar relatief 
goede zorg bestond, terwijl in het kapitalis-
tische India mensen lagen te kreperen. Maar 
dat had allemaal niks te maken met onze 
acties voor verbeteringen in het milieu en op 
de werkvloer.’ 

ook in 1972
Het jaar waarin de SP is opgericht, 
1972, wat was dat eigenlijk voor 
een jaar? Het was een woelige tijd, 
zoveel is zeker. Veel was in beweging, 
elke beweging riep ook weer een 
tegenbeweging op.

In 1972 werd de pil opgenomen in het 
ziekenfondspakket, een mijlpaal in de 
emancipatiestrijd van de vrouwen 
beweging. Maar in hetzelfde jaar verwierf 
het orthodox christelijke actiecomité EO, 
dat juist tegen dergelijke ‘verloedering’ 
ageerde, uitzendrechten als C-omroep. 
Het was het jaar waarin de Opzij werd 
opgericht, maar ook de Viva.
Het was een tijd van Koude Oorlog en 
wapenwedloop. In het Amsterdamse Bos 
werd een popprotest tegen de Vietnam-
oorlog gehouden en vredes demonstraties 
werden steeds massaler.
Ook op cultureel gebied was er veel in be-
weging. Experimentele en vernieuwende 
initiatieven wonnen terrein, zoals het sterk 
interactieve Onafhankelijk Toneel dat later 
uitgroeide tot het  
O.T.-theater in Rotterdam.
Toch was lang niet alles vernieuwend of 
politiek geëngageerd. De grootste hit van 
1972 was ‘Un canto a Galicia’ van Julio 
Iglesias. Andere krakers waren ‘Meisjes 
met rode haren’ van Arne Jansen & Les 
Cigales, ‘Mandolinen in Nicosia’ van de 
Zangeres Zonder Naam en ‘Schöne Maid’ 
van Tony Marshall.

Oorlogsprotest Vietnamveteranen, 
Miami 1972

Verandering opbouwen van onderop: SP’ers aan de bedrijfspoort (1972).

‘Soms moesten we rennen voor  
ons leven’ 
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30 januari 1972

bloody sunday
Tijdens een demonstratie van katholieken 
tegen de Britse overheid in het Noord- 
Ierse Derry openen Britse militairen het 
vuur op de betogers. Er vallen veertien 
doden.

20 juli 1972

kabinet valt
Het kabinet-Biesheuvel I valt, vanwege 
onenigheid met coalitiepartner DS’70 
over het financieel-economisch beleid. 
Vervroegde verkiezingen volgen op 29 
november. Pas een half jaar later treedt 
het kabinet-Den Uyl aan.

Beëdiging eerste Kabinet Biesheuvel  
(1971-1972) op Paleis Huis ten Bosch.

sPortPrestaties
Eddy Merckx wint voor de vierde keer 
achter elkaar de Tour de France.
Ajax wint in één jaar het landskampioen-
schap, de Europacup I én de wereldbeker.

bioscooPknallers
Dé films van 1972: ‘The Godfather’  
en ‘Deliverance’. 

1972 - Poppe in de clinch met Rotterdamse burgemeester Thomassen tijdens CAR-acties bij het  
stadhuis in Rotterdam.

‘Ervan overtuigd dat de revolutie  
in Nederland zou komen en snel’

Aldus ging de kersverse Socialistiese 
Partij van start. Het nastreven van zetels 
in gemeenteraden was toen nog helemaal 
niet aan de orde, laat staan Kamerzetels. 
Allemaal schijndemocratie, vond men toen. 
‘We vonden dat de maatschappij alleen te 
veranderen was, als je de mensen zélf mo-
biliseert, door samen met hen iets te gaan 
doen. Ik vind overigens nog steeds dat acties 
en draagvlak in de samenleving bepalen of 
de SP-Kamerfractie Nederland wezenlijk 
kan verbeteren’, legt Fenna Vergeer uit. En 
dus trokken de SP’ers van het eerste uur de 
buurten in en postten ze aan de bedrijfs-
poorten. Dat was voor menigeen gemak-
kelijker gezegd dan gedaan, zo bleek al snel. 
Fenna Vergeer: ‘Vergeet niet dat wij bijna 
allemaal studenten waren. Even een onder-
zoekje maken, dat konden we wel. Maar in 
arbeiderswijken aan de deur gesprekken 
voeren over slechte huisvesting of onveilige 

verkeerssituaties, dat was wel andere koek. 
Het was ineens heel direct en we hadden 
nog niet geleerd hoe we dat het beste kon-
den doen. Te verlegen? Misschien wel, ja.’ 
‘Er is weinig natuurlijks aan om ’s avonds 
een donkere buurt in te lopen en bij 

wildvreemde deuren aan te bellen’, vertelt 
Herman Beekers, de latere Tribune-hoofd-
redacteur en huidig landelijk webmanager 
van de SP. ‘Maar altijd was onze ervaring 
dat het goede gesprekken opleverde en we 
mensen konden organiseren.’ Altijd? Nee, 
niet áltijd. Ter illustratie vertelt Jos Baghuis, 
eveneens vanaf het eerste begin van de par-
tij, een anekdote. ‘In die tijd verkochten we 
de Tribune nog deur aan deur. In Groesbeek 
belde ik bij iemand aan en liet trots het blad 
zien. Zegt die man: “Meuh, wej lèze hier gèn 
buukskes” (Groesbeeks voor: ‘Nee, wij lezen 
hier geen boekjes’ –red.). Tja, zoiets kon je 
meemaken in die tijd.’ 
Die tijd. Willem Paquay, ook een van de 
mede-oprichters van de partij en tegenwoor-
dig SP-wethouder in Amsterdam-Noord, 
herinnert zich gevallen waarin ‘we bij wijze 
van spreken moesten rennen voor ons leven. 
Als we tijdens acties of bij het plakken van 

affiches CPN’ers tegenkwamen, riskeer-
den we een pak slaag. In Amsterdam zaten 
namelijk veel CPN’ers en die vonden dat wij 
in hun vijver visten. Daarom konden ze ons 
niet uitstaan.’ 
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1972 is ook het oprichtingsjaar van Stich-
ting Aap (overigens niet SP-gerelateerd). 
In hun woning in Amstelveen ving het 
echtpaar Riga en Okko Reussien ge-
dumpte uitheemse dieren op, afkomstig 
uit Suriname en Nederlands-Indië. Oude 
foto’s tonen een kordaat ogende vrouw 
en een man met een weelderige jaren-
zeventigbaard.
Bioloog David van Gennep, directeur van 
Stichting Aap sinds 1995: ‘Okko was een 
imposante man, een verhalenverteller. 
Hij beklom elk podium om uit te leggen 
dat uitheemse dieren niet geschikt zijn 
als huisdier. Hij stelde de vraag of we 
we alles waartoe we in staat waren wel 
moesten wíllen. Het waren controversiële 
tijden. Aan de ene kant zag je bijvoor-
beeld enorme industrialisering en schaal-
vergroting in de landbouw. Tegelijkertijd 
groeide bij groepen mensen het besef dat 
wat de aarde ons verschaft eindig kan 
zijn. Het was de tijd van de autoloze zon-
dagen en de opkomst van de milieubewe-
ging.’ Wat kleinschalig begon, is inmiddels 
uitgegroeid tot een Europees opvangcen-
trum. ‘Nederland is nog steeds een spil 
in de dierenhandel. Wij vangen dieren op 
die slachtoffer zijn van illegale handel, of 
afgedankt worden door laboratoria, circus-
sen en particulieren.’ De stichting is groter 
en professioneler dan in de eerste jaren. 
‘De Reussiens deden alles zelf, met een 
handvol vrijwilligers. Veertig jaar later is 
de wereld complexer en onze kennis veel 
specialistischer. Maar wat gebleven is, is 
de koppeling tussen opvang en preventie. 
Nog steeds willen we niet alleen de afge-
dankte dieren opvangen, maar ook zor-
gen dat de toevoer stopt. Nederland loopt 
internationaal gezien achter, het wordt tijd 
om handelaren, circussen en laboratoria 
een halt toe te roepen. Die bevlogenheid 
zijn we nooit kwijtgeraakt.’

De reden waarom Willem Paquay ooit in 
Amsterdam terechtkwam is trouwens een 
interessante. Nadat de partij een tijdje onder 
de nieuwe naam had geopereerd en vanuit 
een klein dozijn lokale afdelingen aan de 
weg had getimmerd, werd besloten om 
gestructureerder werk te maken van een 
natuurlijk streven: expansie. Dat betekende 
bij de SP dat actieve leden werd gevraagd 
om zich elders in Nederland te vestigen en 
nieuwe afdelingen op te richten. Verhuizen 
dus. Paquay: ‘Ik was student in Nijmegen en 
tegen mij werd gezegd: “Willem, we hebben 
hier een grote afdeling maar in Amsterdam 
is nog niks. Wil je het daar niet eens gaan 
proberen?” En dus verkaste ik naar de 
hoofdstad.’ En zo zwermden SP’ers veelal 
vanuit Nijmegen en Leiden uit over het land. 
‘Dat dééd je gewoon’, vertelt Paquay. ‘Nu 
zou ik het niet meer doen, maar toen was ik 
student, had geen kinderen, geen vriendin. 
Vergeet bovendien niet dat het een heel an-
dere tijd was. Er woedden vrijheidsoorlogen 
in Afrika, in Chili was Allende vermoord, er 

waren tegenstellingen tussen Rusland en 
China, er was Vietnam, Cuba. Het was een 
revolutionaire tijd.’ 
Herman Beekers: ‘We waren er in die tijd 
van overtuigd dat de revolutie in Neder-
land zou komen en snel. Stel je eens voor: 
de haven- en metaalstakingen in 1970 en 
daarna de beroemde 400 gulden-loongolf, 
alleen maar om de onrust te temperen. 
Ons fanatisme had alles met dat succes te 
maken. Er bestaat nu het beeld dat ons des-
tijds enorme discipline van bovenaf werd 
opgelegd, maar in onze afdeling Nijmegen 
kozen we om de haverklap een nieuwe 
voorzitter, juist omdat we vonden dat de 
zittende de lat niet hoog genoeg legde.’

Veel was zo rond begin, halverwege de 
jaren zeventig dus in beweging, in de 
wereld, in Nederland, maar ook in de SP. 
En juist om die reden prijst Fenna Vergeer 
de partij. ‘We zijn altijd blijven leren en zijn 
nooit blijven hangen bij bepaalde ideeën 
en manieren van werken. De SP heeft altijd 

ook 40 jaar:  
stichting aaP

‘We kozen om de haverklap een 
nieuwe voorzitter omdat we  
vonden dat de zittende de lat niet 
hoog genoeg legde’
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1972 - acties tegen huurverhogingen in Nijmegen. Op de voorgrond een jonge Hans van Hooft sr.
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aanpassingsvermogen, in positieve zin, aan 
de dag gelegd. Dogmatisch? Het tegendeel is 
waar: we waren juist altijd praktisch als het 
nodig was.’ Het duurde dan ook niet lang tot 
genoemd principe van uitsluitend buiten-
parlementair opereren werd losgelaten. 
Het vermoeden dat het ‘misschien toch wel 
handig’ zou zijn om de gemeenteraad als 
platform te hebben werd al snel bevestigd. 
Vergeer: ‘Toen een wethouder in Leiden 
het spaarzame groen in de stad vol wilde 
bouwen, verzamelden wij met de buurt-
bewoners handtekeningen tegen dat plan en 
stelden voor om vooral te bouwen in de rijke 
randgemeenten. Door de maatschappelijke 
druk kreeg ons enige raadslid in de Leidse 
gemeenteraad een meerderheid voor ons 
alternatief en het oorspronkelijke plan ging 
grotendeels niet door.’ 

Begon daarmee de aanvankelijke revolu-
tionaire inslag in de partij al langzaam af te 
brokkelen ten gunste van een meer resul-
taatgericht pragmatisme? Herman Beekers 
is daar nog niet zo zeker van. ‘Als partij den-
ken wij nog steeds dat er wezenlijke dingen 
moeten veranderen. Toegegeven; er is in  
Nederland op tal van vlakken meer demo-
cratie gekomen. Maar over onze economie 
hebben we niks te zeggen. Kijk eens naar de 
huidige crisis, naar de ongebreidelde winst-
zucht bij multinationals en de gevolgen 
daarvan. Hier zijn veranderingen nog steeds 
heel hard nodig. Ja, en of dat dan revolutie 
moet heten? Kijk, zo’n woord heeft een bij-
klank. In wezen stellen we ons een tactische 
vraag: willen we alleen de ‘big bang’ of wil-

len we meeregeren om ons doel stapje voor 
stapje te bereiken? De inzet bij de laatste 
verkiezingen is duidelijk.’ 

‘Het ziet er naar uit dat meeregeren er nu 
nog niet in zit’, zegt Hans van Hooft senior. 
Hij was de eerste voorzitter van de partij 
en bekleedde die functie van 1972 tot 1985. 
‘Maar dat komt ook nog wel, zeker weten. Ik 
ben nu vooral blij en trots dat ik een van de 
oprichters van de SP ben, dat we zijn waar 
we nu zijn en dat we toch een heel eind zijn 
gekomen. Veertig jaar geleden zagen we, net 
als nu, een sociaal Nederland als ons doel; 
alleen zeiden we het toen anders. We zijn 
nu veel pragmatischer. Heel goed natuurlijk. 
Maar af en toe hoor ik partijgenoten wel-
eens praten over posities en posten en dan 
denk ik: daar was het ons in 1972 toch niet 
om te doen. Ik was acht jaar wethouder in 
Nijmegen, niet omdat ik vond dat ik zo no-
dig op die positie moest zitten, maar omdat 
er inhoudelijk wat te halen viel! We konden 
een flink deel van ons programma uitvoeren.
Voor de toekomst ben ik optimistisch. Hier 
in Nijmegen lopen veel jonge SP’ers rond 
die de wereld met idealen tegemoet treden 
en wat over hebben voor elkaar en voor de 
maatschappij. De SP was nooit een club van 
oude knarren en gaat dat ook nooit worden. 
Dat is dus nooit veranderd en dat doet me 
goed. Ha, als ik die jongelui zie denk ik: daar 
kunnen we de komende veertig jaar mee 
vooruit.’ 

tekst Rob Janssen en Daniël de Jongh

ook 40 jaar:  
de rooie rat
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Ook de oudste en grootste linkse boek-
handel van Nederland is opgericht in 
1972. ‘De Rooie Rat begon in een hoek 
van jongerencentrum De Raadskelder, 
onder het Utrechtse stadhuis’, vertelt 
medewerker Joop Maassen. ‘Voor die 
officiële oprichting trokken vrijwilligers al 
langs politieke acties en manifestaties 
met een koffer vol boeken van linkse 
uitgeverijen als Van Gennep, SUN en 
Pegasus. Het bekende koffertje, in onze 
huidige winkel aan de Oudegracht heeft 
het nog altijd een plekje.’ Is er veel ver-
anderd in de winkel? ‘Links Nederland 
heeft zich in de tussenliggende jaren 
verbreed en dat zie je terug. In de begin-
jaren verkochten we veel theoretische 
studies, die vaak dogmatischer waren 
dan nu. Daarnaast veel landeninforma-
tie, de Derde Wereldbeweging was sterk 
vertegenwoordigd. Nu zijn de kasten 
meer geordend op thema’s; zoals milieu, 
vakbond, de vrouwenbeweging, linkse 
literatuur, globalisering. Ook politieke 
filosofie en geschiedenis beslaan heel 
wat kastruimte.’ De actiebereidheid is 
gebleven. ‘Politiek is hier nog springle-
vend. Hier komen veel mensen die niet 
alleen lezen en praten, maar de daad bij 
het woord voegen’, zegt Maassen. ‘Wie 
bijvoorbeeld de geschiedenis van de ver-
zorgingsstaat wil bestuderen, vindt hier 
een waar eldorado. Daarbij valt op hoe-
veel strijd er is geleverd: verworvenhe-
den die nu ter discussie staan, hebben 
we als samenleving niet bepaald cadeau 
gekregen. Daar kan je niet omheen.’

Verhuizing Rooie Rat.
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Verkeersveiligheidsactie in Amsterdam met Willem Paquay (midden).
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De Tribune van november 1972 bericht over de oprichting van de Socialistiese Partij.
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linksvoor 40 jaar sP: zo vader, zo zoon…, zo oma!

De Leidse familie Van  
Houten is al drie generaties 
lang betrokken bij de SP. Oma 
Gre van Houten-de Vos (81), 
vader Tim van Houten (53) en 
zoon Casper van Houten (18): 
alledrie zijn ze van jongsaf 
aan al politiek geïnteresseerd 
en duidelijk links georiën-
teerd. Gre: ‘Ik heb mijn best 
gedaan in de loop der jaren en 
ben heel blij dat jonge men-
sen, zoals mijn kleinzoon, nu 
diezelfde stappen gaan maken 
binnen de SP. Ik hoop dat hij 
zich er ook thuis voelt.’ 

 › Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Casper: ‘Mijn oma is gepensioneerd, mijn va-
der werkt als database-medewerker voor het 
Nationaal Epilepsie Fonds en zelf studeer ik 
kunstmatige intelligentie in Amsterdam.’

 › Sinds wanneer zijn jullie lid van de SP?
Gre: ‘Tim werd in 1975 door een leraar 
uitgenodigd voor een discussieavond over 
het socialisme. Toen vroeg mijn man of hij 
met hem mee mocht en zijn zij allebei lid 
geworden van de SP. Iets later heb ik me ook 
aangesloten. Zelfs in die tijd werd de PvdA al 
rechtser, bij de SP voelden we ons veel meer 
thuis.’
Casper: ‘Ik ben opgegroeid met het idee dat 
je moet vechten voor je idealen. Het is niet 
zo dat ik geïndoctrineerd ben of zo. Ik heb 
respect voor mijn ouders en luister naar 
wat ze te zeggen hebben. Hierover hebben 
we toevallig dezelfde ideeën. Sinds mijn 
dertiende breng ik al Tribunes rond. Tot ik 
deze zomer als vrijwilliger meehielp met de 
verzending van al het campagnemateriaal 
vanuit het landelijk magazijn, was ik er al-

leen nooit aan toegekomen om het ledenfor-
muliertje in te vullen.’

 › Wat doen jullie zoal bij de SP?
Tim: ‘Mijn moeder coördineert maandelijks 
de verspreiding van de Tribune in Leiden. 
Zelf heb ik alles wel zo’n beetje gedaan, tot 
twintigduizend broodjes smeren voor een 
uitdeelactie aan toe. Als medewerker op de 
ledenadministratie, afdelingsvoorzitter en 
gemeenteraadslid heb ik de SP zien groeien 
van een klein onbekend links partijtje tot 
de grote partij die we nu zijn. Inmiddels doe 
ik het wat rustiger aan en heeft Casper het 
initiatief overgenomen. Nu help ik hém met 
folders rondbrengen, in plaats van anders-
om. De tomatensoep zit bij Casper echt in 
de genen. Tot vlak voor zijn geboorte stond 
mijn vrouw die ook nog uit te delen, tijdens 
de verkiezingscampagne van 1994.’

tekst Jola van Dijk
foto Karen veldkamp

28 tribune oktober 2012



nieuws

  > sP komt ook na verkiezingen oP voor ouderen

Rotterdamse schoonmaaksters die 
speciaal naar de SP-stand kwamen om de 
partij nadrukkelijk te bedanken voor de 
steun in hun strijd voor meer respect en 
betere werkomstandigheden; 2700 
mensen die naar de SP-stand kwamen om 
een handtekening te zetten voor een 
menselijke thuiszorg; 6000 ouderenkran-
ten en 10.000 sponsjes die door twintig 
SP’ers uit het hele land zijn uitgedeeld. 
SP’er Jean Rouwet kijkt tevreden terug op 
de 50PlusBeurs die dit jaar van 11 tot en 
met 15 september in de Utrechtse Jaar-
beurs plaatsvond. ‘Op 11 september stond 
de stand echt in het teken van de verkie-
zingen. SP-Tweede Kamerlid Renske 
Leijten deed toen mee aan een debat met 
honderden bezoekers en na afloop konden 
ze met haar in discussie bij de SP-stand. 
Op 13, 14 en 15 september voerden we 
actie voor de thuiszorg en kwamen veel 
mensen ons een hart onder de riem 
steken. Ze vonden het geweldig om te zien 
dat de SP er niet alleen tot de verkiezingen 
was, maar dat je daarna ook wat aan ons 
hebt.’ SP-Kamerlid Renske Leijten in gesprek op de 50 PlusBeurs.

  > graaiers oPgePast

De ‘graaiersregeling’ van de provincie 
Limburg is een initiatief van de SP om 
ervoor te zorgen dat organisaties en 
bedrijven die mensen in dienst hebben die 
meer verdienen dan de minister-president, 
geen geld meer krijgen van de provincie. 
Thijs Coppus, fractievoorzitter voor de SP 
in Limburg: ‘Vorig jaar steunden de 
fractievoorzitters van PvdA en VVD ons 
nog volledig en maakten ze daar goede 
sier mee bij verkiezingsdebatten. Maar nu 
ze als gedeputeerden op het pluche zitten, 
lijkt het erop dat ze hun vriendjes de hand 

  > crisis in groningen

De stad Groningen is in een bestuurscrisis 
beland. De wethouders van PvdA en 
GroenLinks kondigden hun ontslag aan, 
nadat coalitiegenoten SP en D66 te kennen 
hadden gegeven geen verantwoording te 
nemen voor de begroting van 2013. 
Knelpunt vormden de investeringen in de 
zogenaamde Regiotram. Volgens de SP en 
D66 trekt dat project een onverantwoorde 
wissel op de stadsfinanciën. ‘Dat willen en 
kunnen wij niet voor onze rekening nemen’, 
zegt SP-wethouder Jannie Visscher daags 
na het college-échec. ‘De val van het 

college was nooit onze bedoeling. Onze 
bedoeling was een verantwoorde begro-
ting. Wij hebben de Regiotram altijd 
gesteund, mits de financiële positie dat 
toelaat.’ 

In juni sprak de gemeenteraad nog uit dat 
de aanleg van de tram onverantwoord was 
als de financiële situatie niet verbeterde. 
Maar de financiën werden zelfs slechter, 
naar nu blijkt. Visscher: ‘Als college hebben 
we nog naar extra geld gezocht, maar het 
niet gevonden. Dan is de keus: de tram of 

leefbaarheid in wijken, veiligheid, zorg, 
cultuur et cetera. Dat is niet zo’n moeilijke 
keus.’ En nu? ‘Er moet zo snel mogelijk 
weer een coalitie komen. Ons doel is en 
blijft een verantwoorde begroting’, aldus 
Visscher. 

Dat doel lijkt inmiddels bereikt: volgens de 
laatste berichten gaat Groningen een 
begroting zónder Regiotram op tafel 
leggen. Overigens kreeg Visscher vanuit 
bestuurderskringen in omliggende ge-
meenten veel bijval voor haar optreden.

boven het hoofd houden. In de zomerva-
kantie is de regeling aangepast achter de 

rug van Provinciale Staten om. Op papier 
ziet het er nog steeds mooi uit, maar 
feitelijk stelt de regeling niets meer voor nu 
deze alleen nog geldt voor organisaties die 
voor meer dan 50 procent afhankelijk zijn 
van provinciaal geld. Geen enkele organi-
satie voldoet daaraan. Alle graaiers kunnen 
dus gewoon doorgaan met graaien.’ De SP 
laat het er natuurlijk niet bij zitten: ‘Wij gaan 
met een nieuw voorstel komen. Laat ze dan 
maar eens uitspreken hoe weinig serieus 
ze deze regeling nemen – en daarmee de 
mening van de Limburgers.’
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De winnaar van de puzzelpagina van september is Tine van het Veld uit Amsterdam. Stuur uw oplossing vóór 23 oktober 2012 naar  

de puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl 

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

cryPtogram

oPlossing sePtember

Horizontaal
1 Kledingstuk voor dierenbeen of –poot. (3)
3 Worm aan zee. (4)
6 Doen vrolijke kluchtacteurs. (3,6 en 9)
8 Familie van de goudplevier? (11)
10 Opbergruimte oogt rokerig, lang en smal. (7)
12 In de buurt deinst de politieman terug. (8)
14 Om zich ernstig misdragende hengsten mee in toom te houden. (11)
16 Herbergt skeletten en onverklaarde homoseksuelen. (4)
18 Alleen gehuwden zijn ware mensen. (11 en 5,6)
19 Magazijn nodigt uit tot stelen. (7)
20 Beetje klein en armoedig, zo’n scheepsverblijf. (3)
21 Oud paard is fauna. En flora. (4)
23 Iets op de mouw spelden? Daar wordt-ie verstandig van. (8 en 3,5)

verticaal
1 Een rustig bestaan, op het schilderij. (4,5 en 9)
2 Letterformaat maakt deel uit van krijgsmacht. (5)
4 Bossen houden het niet droog. (11)
5 Helemaal blij door een mazzeltje. (8)
7 Bed, dok of graf. (9)
9 Is (g)een erg bang konijn. (9)
11 Uw portie waardepapier. (7)
13 Werkgever in het casino. (7)
14 Vervoermiddel voor LP’s. (6)
15 Valleien lopen omlaag. (5)
17 Is in zijn kern kip. (5)
22 Bekaf? Toch uit bed. (2)
23 Onderschrift op een potloodschets. (2, afk.)

cryPtogram
Horizontaal 2) Verbaal 4) GR 9) Bot 10) Azijnstel 11) Zwoel 12) Uit het veld geslagen 13) Bewijslast 14) Peperig 15) Ex-collega 16) Opsparen 17) Affaire.
verticaal 1) Een bittere pil 3) Batterijkip 4) Gezagdrager 5) Bijklussen 6) Steekproef 7) Slalepel 8) Zonnig 10) Afvalberg.

anagraaf
Kiezer

1 2

3

4 5

6  

7

8 

9

10 11 12  13  

14 15 16  

17

18 19  

20 21 22 23  

mengletters
Plaats de in het bovenste deel van het diagram 
staande, door elkaar gehusselde letters zó 
in het onderste deel dat een citaat ontstaat, 
toegeschreven aan Otto von Bismarck. De 
gegeven letters ‘vallen’ steeds recht naar 
beneden (in dezelfde kolom). Ook ieder leesteken 
dient u in een apart vakje te plaatsen.

w o c

o f t d i e e

r u o c h . e

o l o i f e e d l

g e f l r h t e t a

G e a n s k t n p n s
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Prikbord@sP.nl

Kort geleden maakte Samsom Rutte 
nog net niet uit voor rotte vis. Maar veel 
scheelde het niet. Acht dagen na de 
verkiezingen stelt Emile Roemer Samsom 
voor om een centrumlinks kabinet te 
overwegen; bestaande uit PvdA, SP, D66 
en CDA. Echter, Samsom en Rutte zijn 
plotseling grote vrienden en lijken zeker 
van hun huwelijk: VVD en PvdA gaan een 
kabinet proberen te vormen. Terecht dat 
Roemer erop wijst dat de PvdA-kiezers 
dit niet voor ogen hadden. Rutte weer 
in het torentje. Samsom legt Roemer uit 
dat dit democratie is en dat het toch wel 
vreemd zou zijn als de VVD als grootste 
partij niet deel zou gaan uitmaken van 
een kabinet. Beste Diederik, we schrijven 
het jaar 1977. De PvdA werd tijdens de 
Tweede Kamerverkiezingen van toen de 
grootste met 53 zetels. Het kabinet werd 
uiteindelijk gevormd door... CDA en VVD. 
Lees dit laatste nog maar een paar keer 
rustig over, Diederik Samsom.

Jeroen van Dijken, Apeldoorn

kabinetsformatie (2)
Ik denk dat we niet mogen klagen betref-
fende de uitslag, je zult nou maar in de 
positie staan van de PvdA en veel water 
bij de wijn moeten doen. Ik moet er niet 
aan denken. Liever een wat kleinere goede 
partij dan een grote verwaterde.

W. Doppenberg, Emmen

ouderenzorg
Met afschuw zag ik de uitzendingen van 
Zembla over misstanden in de ouderen-
zorg. Wat is er gebeurd met het miljard 
dat Wilders in 2010 beloofde voor ‘meer 
handen aan het bed’? Wat is de enorme 
prestatie die een directeur van een zorgin-
stelling levert waarvoor hij een jaarsalaris 
van meer dan twee ton incasseert? Kan 
dat zomaar? Zijn er geen salarisschalen 
vastgesteld voor mensen die betaald wor-
den uit de staatskas? Kennen die lieden 
geen schaamte? 

Truus Luyken, Amsterdam

de oPlettende lezer
Helaas is in de vorige Tribune een 
omschrijving weggevallen bij het crypto-
gram. 10 verticaal: Da’s een hoop troep! 
(9). We blijken echter creatieve lezers 
te hebben, die bij gebrek aan de om-
schrijving zelf maar een passend woord 
verzonnen. Uiteraard hebben we al deze 
oplossingen goedgekeurd!

kabinetsformatie (1)

Wilt u ook reageren? Stuur een  
mailtje naar prikbord@sp.nl of een 
brief naar:

Redactie Tribune 
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort 
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bon om lid te worden

Tribune
oktober 2012

wel tribunelezer,  
geen sP-lid?
dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
als SP-lid ontvangt u de tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

emile  
roemer
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alles over aCtivisme
‘Demonstreren is iets van vroeger’, hoor je 
nogal eens. ROOD en de SP laten lokaal 
én landelijk zien dat het anders kan, dat 
demonstreren juist nu van deze tijd is. 
Maar waarom voeren we eigenlijk actie? En 
waarvoor? En hoe je dat, actie voeren? Hoe 
werd er vroeger actie gevoerd, en hoe gaat 
dat nu? Hoe organiseer je mensen? En 
heeft activisme eigenlijk nog wel toekomst? 

Belangrijke vragen voor een vereniging 
die gebaseerd is op activisme. Op zon-
dag 16 december kom je het antwoord 
op deze en vele andere vragen te weten 
op de activisme-scholing in De Moed in 
Amersfoort. Het belooft een leerzame dag 
te worden, waarop zowel verleden, heden 
als toekomst langskomen. Aanmelden doe 
je door onder vermelding van je naam, 

lidnummer en ‘activismescholing’ 2,50 euro 
over te maken op gironummer 3158651, 
t.n.v. ROOD.

minotaurus 
aan banDen
In het nieuwste boek van Arjan Vliegent-
hart, directeur van het Wetenschappelijk 
Bureau van de SP, laat hij zien waarom 
Europa in crisis verkeert. Ook bespreekt hij 
alternatieven en hoe het nu verder moet 
met Europa.
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Syrië 
Hoe internationale belangen de oorlog 
gaande houden
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‘Ze willen wel het geld, maar niet de 
bemoeienis van Nederland’
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bedrijf van acht miljard’
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Column
De campagne  
begint nu!

Het bruist in onze partij. Ik voel het als ik 
praat met actieve SP’ers en ik zie het aan  
acties die overal in het land worden opgezet. 
Honderden SP’ers zijn de afgelopen maan-
den voor het eerst actief geworden in onze 
partij. Allemaal enthousiaste mensen die na 
de verkiezingen actief blijven en zich nu  
inzetten voor de afdelingen. Dat vind ik echt 
fantastisch. Zeker in aanloop naar de  
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is het 
van groot belang dat we onze basis verder 
versterken. 
De verkiezingen hebben nieuw elan  
gebracht in onze afdelingen. Ik zie hele 
mooie dingen gebeuren. In Nijmegen en 
Roermond wordt gezamenlijk actie gevoerd 
voor beter openbaar vervoer. In Groningen 
voeren onze jongeren van ROOD ludieke  
acties vóór goede studiefinanciering en 
tegen het schuldenstelsel dat VVD en PvdA 
willen invoeren. En op tientallen andere 
plaatsen komen SP-leden bij elkaar om te 
kijken of een eigen afdeling opgericht kan 
worden. Van dat soort berichten word ik 
heel vrolijk, gestaag krijgt de SP overal in 
Nederland voet aan de grond. Onze basis 
wordt steeds breder, ons potentieel steeds 
groter.    
Ik ben trots op al die actieve SP’ers die 
samen zorgen dat wij dagelijks te zien zijn 
in de straten van onze dorpen en steden. Ik 
hoop ook dat leden die nog niet betrokken 
zijn zich hier bij aansluiten. Samen kunnen 
we meer onderzoek doen in de buurten en 
vaker acties opzetten voor goede zorg, 
onderwijs en al die andere zaken die ons zo 
aan het hart gaan. De campagne voor de  
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is  
begonnen! 

Emile Roemer
fractievoorzitter SP
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Uit Syrië komen de meest afschuwelijke verhalen over groot-
schalige schendingen van mensenrechten. De burgeroorlog 
dreigt bovendien te escaleren in een grote uitslaande brand 
in het Midden-Oosten en diverse grootmachten hebben zich 
inmiddels ook niet onbetuigd gelaten. Dat maakt de oplos-
sing van het conflict er niet bepaald eenvoudiger op, stelt 
Harry van Bommel.    

syrië: ‘er is geen makkelijke oPlossing’

‘De Engelsen en de Amerikanen noemen het 
een proxy war: een oorlog bij volmacht. Dat 
betekent dat een machtig land als het ware 
een oorlog laat voeren in en door een ander 
land, dat zich gesteund weet door de grote 
broer. Volgens Harry van Bommel is de kans 
op een meervoudig gelaagde proxy war met 
Syrië als brandpunt momenteel levensgroot. 
En wel bovenop de bloedige burgeroorlog 
die volgens sommige bronnen al meer dan 

30.000 levens heeft gekost. Een pasklare 
oplossing is er niet, zegt de SP’er. Wie de 
internationale belangen eens op een rijtje 
zet, begrijpt dat. 
Turkije, Rusland, Saudi-Arabië, Qatar; al-
lemaal zien ze op de een of andere manier 
een belang in Syrië. ‘Rusland levert wapens 
aan het regime van Assad en heeft een deel 
van zijn oorlogsvloot in een Syrische haven 
liggen’, legt Van Bommel uit. ‘Voor Rusland 

is Syrië nog de enige goed bevriende partner 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Turkije op zijn beurt vreest dat de Koerden 
in het grensgebied een semi-autonome staat 
uitroepen, zoals dat ook in Irak gebeurde. De 
Turken hebben geen zin in een versterkte 
uitvalsbasis van de PKK in dat gebied. En 
Saudi-Arabië en Qatar steunen de Syrische 
opstandelingen om religieuze redenen. Die 
landen zouden graag zien dat de aleviti-
sche clan rondom Assad vervangen werd 
door een soennitische regering. Maar veel 
mensen in Syrië zijn juist bang voor wat er 
gebeurt als een andere religieuze groepe-
ring de macht krijgt. En die angst is niet 
ongegrond als je kijkt naar wat er in Egypte 
gaande is.’ 
Ondertussen lieten ook de Amerikanen 
weten dat ze er zijn, getuige de grootschalige 
militaire manoeuvres die samen met het 



‘Zolang het conflict van 
buitenaf gevoed wordt, 
is wapenstilstand 
een illusie’

Israëlische leger zijn gepland en deels uitge-
voerd. Toevallig? Van Bommel: ‘Weliswaar 
worden dergelijke oefeningen lang van tevo-
ren gepland. Maar deze mag je best opvatten 
als spierballentaal. Samen oefenen bete-
kent in de regel het onderstrepen van een 
bondgenootschap. De VS geven daarmee het 
signaal in de regio af: kom niet aan Israël.’
Maar ook Syrië zelf liet zich zien op buiten-
lands grondgebied. Zo zocht het al ruzie met 
Turkije door beschietingen op dat land uit te 
voeren. Turkije zit lastig, niet alleen omdat 
het weet dat Assad de Koerden tegenwoor-
dig alle ruimte laat, maar ook omdat een 
Turks-Syrische oorlog de NAVO direct bij 
het conflict zou betrekken en bovendien 
Rusland op de kast zou jagen. Dat laatste was 
namelijk al het geval toen Turkije onlangs 
een Syrisch vliegtuig onderschepte dat 
Russisch wapentuig aan boord zou hebben. 
Van Bommel: ‘Syrië wordt tevens verant-
woordelijk gehouden voor de bomaanslag 
in Libanon. Ik sluit niet uit dat Assad andere 
landen heeft willen waarschuwen. Zo van: 
bemoei je maar niet met ons. Libanon is dan 

een gemakkelijke prooi; het land is immers 
zelf instabiel.’ 

Wordt het dan niet eens tijd voor militair 
ingrijpen in Syrië? ‘Nee’, zegt Harry van 
Bommel. ‘Er is geen enkele militair expert 
die dat bepleit. Vergis je niet: Syrië is zwaar 
bewapend en heeft al eens gedreigd chemi-
sche wapens in te zetten. Uiteindelijk zou er 
bij militair ingrijpen een bezetting moe-
ten plaatsvinden, voorafgegaan door een 
luchtoorlog. Terwijl je weet dat de diverse 
groeperingen in Syrië toch door zullen gaan 
met wat ze tot nu toe deden. Het zou voor 
de bevolking echt een horror-scenario ople-
veren, dat het huidige leed nog eens enorm 
zou vergroten.’ Maar wat dan? ‘Eerst een 
staakt-het-vuren. Daarin steun ik Lakhdar 
Brahimi, de internationaal gezant voor Syrië, 
die Assad tot een wapenstilstand probeert 
te bewegen. Veel Syriërs wijzen erop dat in 
het Westen het verkeerde beeld over hun 
land heerst en dat alleen Assad nog meer 
bloedvergieten kan voorkomen. Pas daarna 
zou je kunnen denken aan een VN-stabili-
satiemacht. Suggesties daartoe zijn nu veel 
te voorbarig. De VN heeft, met instemming 
van Rusland en China, het Syrische geweld 
tegen Turkije veroordeeld; dat is al positief. 
Maar ik zeg je: zolang als het conflict van 
buitenaf gevoed blijft worden, zolang vanuit 
het buitenland wapens, geld en trainingen 
geleverd worden, zal niemand bereid zijn tot 
een staakt-het-vuren. Vandaar dat er op de 
internationale gemeenschap een grote ver-
antwoordelijkheid rust; die moet veel meer 
druk zetten op landen als Rusland, Turkije 
en Syrië. Met de mond veroordeelt minister 
Rosenthal van Buitenlandse Zaken welis-
waar wapenleveranties door Saudi-Arabië 
en Qatar, maar er zal echt meer nodig zijn.’ 
Rosenthal, eveneens tegenstander van 
militair ingrijpen, hecht net als Van Bom-
mel grote waarde aan de vereniging van 
de Syrische burgers tegen het regime van 
Assad. ‘Eensgezindheid onder de bevolking 
is cruciaal, ook met oog op de periode na 
Assad’, zegt Van Bommel. ‘Want dát deze 
dictator vroeg of laat vertrekt, daar ben ik 
van overtuigd.’     

tekst Rob Janssen
foto Daniel Etter/Redux

Maandenlang heeft de hele partij onder 
hoogspanning gestaan. Overal is er 
keihard gewerkt. Het optimisme was 
groot. Omdat we hoog stonden in de 
peilingen, waren de verwachtingen 
hooggespannen. En daarom viel de 
uitslag op 12 september natuurlijk 
tegen. Zeker, we hebben ook succes 
geboekt: een netto ledenwinst van 2.575; 
duizenden actieve vrijwilligers, meer dan 
ooit tevoren; en we hebben campagne 
gevoerd in vrijwel alle steden en dorpen 
van ons land, ook meer dan ooit tevoren. 
Dat alles mag niet verhullen dat we meer 
hadden verwacht dan gelijk te blijven. 
Bij andere partijen wordt er in zo’n 
situatie besloten een evaluatiecommissie 
in het leven te roepen, die maanden 
gaat studeren voordat de partij kan 
discussiëren over de conclusies. Wij 
hebben ervoor gekozen de leden meteen 
aan het woord te laten, nu het allemaal 
nog vers is.
Daarom is er in de afgelopen maand in 
de hele partij uitvoerig gediscussieerd 
over de campagne en de verkiezingen. 
De afdelingen, de regio-overleggen, de 
regioconferenties, het partijbestuur, 
de Tweede Kamerfractie en de 
partijraad hebben zich gebogen over de 
vragen: wat is er gebeurd en waarom, 
en wat valt er van te leren? In een 
uitermate constructieve sfeer zijn alle 
complimenten uitgedeeld en zijn alle 
kritieken gegeven: we doen er allemaal 
ons voordeel mee. 
Het is opmerkelijk om te zien dat 
de verkiezingsuitslag geen negatief 
effect (nou, heel even dan, op de 
verkiezingsavond) heeft gehad op onze 
inzet en strijdbaarheid, integendeel. 
De komende tijd gaan we ons beraden 
op wat ons concreet te doen staat. Het 
partijbestuur staat, zoals altijd, open 
voor suggesties. Eén ding staat vast: we 
gaan vastberaden door met de strijd 
voor meer menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en 
solidariteit – lokaal, 
regionaal, provinciaal, 
nationaal en 
internationaal.

Jan Marijnissen

De campagne en  
de verkiezingen

Column



tour De FarCe
In januari 2001 publiceerde de Tribune een 
interview met Peter Winnen, een van de 
succesvolste Nederlandse wielrenners ooit.  
Winnen tegen Tribuneredacteur Rob  
Janssen: ‘Jij vindt dat dopingcontroles 
altijd onafhankelijk zouden moeten zijn? 
Dat is het probleem nou juist! Kijk, als de 
sportbonden die controles uitvoeren blijft 
het min of meer in de familie en is het ook 
 redelijk te manipuleren. Volgens mij is 
‘sekte’ echt de enig juiste typering die je aan 
de wielrennerij kunt geven.’ 
Drie jaar later sneed de Tribune het onder-
werp opnieuw aan. Aan sportcommentator 
Jean Nelissen vroeg Janssen of doping het 
wielerpubliek en de sponsors niet afschrikt. 
Nelissen: ‘Ik merk er niks van. Er is blijk-
baar sprake van een vergoelijkende massa 
die zegt: ach, er gebeurt toch overal wat.’ 
(Tribune februari 2004)
2012. De onthullingen rondom Lance 
 Armstrong door het Amerikaanse(!) 
antidoping-bureau Usada hebben de ‘sekte’ 
ontmaskerd. De massa vergoelijkt niet meer. 
De Rabobank trekt zich terug als sponsor. 
De Utrechtse SP wil nu dat het college van   
B en W van die stad stopt met de lobby om 
de start van de Tour de France naar Utrecht 
te halen. Het wegvallen van de hoofdspon-
sor betekent een extra rekening voor de  
gemeentekas. ‘Wielrennen is geen sport 
meer om trots op te zijn en zeker geen pres-
tigeproject voor de promotie van Utrecht’, 
aldus de SP in de Domstad. 

tekst Rob Janssen
foto’s 1, 2, 3,5 Hollandse Hoogte, foto 4 Cor Vos

1. Pat McQuaid, voorzitter van de internatio-
nale wielerunie UCI: ‘Geen plek meer in het 
wielrennen voor Lance Armstrong.’

2. Michael Rasmussen verlaat de Tour van 
2007. Hij had gelogen over zijn verblijfplaat-
sen en werd uit de Rabobank-ploeg gezet. 

3. Vladimir Karpets krijgt een tasje in de 
Tour van vorig jaar. Appelsap, muesli-reep 
en een banaantje?

4. Lance Armstrong, het wonder dat na 
kanker te hebben overwonnen zeven maal 
de Tour won. 

5. Oscar Pereiro (tweede van links) werd als-
nog gehuldigd als winnaar van de Tour van 
2006. Hij eindigde als tweede maar winnaar 
Floyd Landis werd betrapt op doping. 

1
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verkiezingen oP curaçao

‘neDerlanD liet De onDerwerelD 
aan De maCht komen’
‘Curaçao staat op het randje van de afgrond. De staatskas is in twee jaar tijd leeggeroofd door 
corrupte bestuurders en tot overmaat van ramp hebben diezelfde falende politici bij de  
verkiezingen van 19 oktober nog meer steun van de bevolking gekregen. Op deze manier kan 
Nederland geen verantwoordelijkheid meer dragen voor zijn oud-kolonie.’ Dat stelt SP-Tweede 
Kamerlid Ronald van Raak.
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Het kabinet-Schotte bij de beëdiging op 10 oktober 2010.
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Het leek zo goed te gaan met Curaçao. 
Op 10 oktober 2010 is het een autonoom 
land geworden binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Nederland schold de schulden 
van het eiland vrij en maakte harde afspra-
ken over solide financiën en de aanpak van 
fraude en corruptie. Curaçao kon met een 
schone lei beginnen. Maar volgens Tweede 
Kamerlid Ronald van Raak ging het al mis 
op de eerste dag van de nieuw gevonden 
vrijheid: ‘Het geld is verdwenen en de arme 
bevolking is de dupe doordat Nederland 
niets deed toen de onderwereld de macht 
greep. Oud-premier Gerrit Schotte is een 
zetbaas van de maffia en Nederland stond 
erbij en keek ernaar.’

Regering weigerde op te stappen

Deze zomer kwam Curaçao plotseling 
in het Nederlandse nieuws. Het College 
Financieel Toezicht adviseerde om Curaçao 
onder curatele te stellen, omdat de regering 
nog altijd geen sluitende begroting had 
voor 2012. Er zat een gat van 75 miljoen 

‘Bij het vorige 
referendum 
zei 95 procent 
nee tegen 
onafhanke-
lijkheid’

parlementariërs van de coalitie zich bij de 
oppositie hadden aangesloten. Schotte 
blaast hoog van de toren over democratische 
normen, terwijl een coalitiegenoot van hem 
als parlementsvoorzitter het parlement 
verbood bij elkaar te komen. Als het 
parlement niet bij elkaar kan komen, kan 
het immers ook niet het kabinet laten 
vallen. In democratisch opzicht volkomen 
onaanvaardbaar. Uiteindelijk is een 
meerderheid van het parlement, buiten 
de voorzitter om, in een hotel bij elkaar 
gekomen en hebben ze de gouverneur 
verzocht een interim-kabinet aan te stellen. 
Men had er zelfs geen vertrouwen meer in 
dat het zittende kabinet de zaken tot aan de 
verkiezingen netjes af zou ronden.’

Roep om onafhankelijkheid

Alledrie de partijen van de regering-Schotte 
zijn gegroeid bij de verkiezingen van 19 
oktober: de door Schotte zelf opgerichte 

MFK (Movementu Futuro Korsou, 
Beweging voor de Toekomst van Curaçao), 
de seperatistische PS (Pueblo Soberano, 
Onafhankelijk Volk) van Helmin Wiels 
en de op papier sociaaldemocratische 
MAN. René Zwart is verslaggever bij het 
Antilliaans Dagblad: ‘Alledrie deze partijen 
zetten zich af tegen Nederland. Helmin 
Wiels gaat daarbij het verst, door actief 
onafhankelijkheid na te streven. Zijn 
partij is sinds de verkiezingen de grootste 
van Curaçao. De Nederlandsgezinde 
PAR (Partido Antiá Restrukturá, Partij 
voor Geherstructureerde Antillen) was 
de grootste partij van het land, maar is 
op 19 oktober gehalveerd ten gunste van 
de nieuwe Partido PAIS, de Vredespartij. 
PAIS staat open voor samenwerking met 
Nederland, maar is wel kritischer dan de 
PAR.’ De verkiezingsuitslag lijkt dus een 
duidelijke roep om onafhankelijkheid. Van 
Raak roept PS en MFK dan ook op om hun 

euro in de begroting. De regering werd 
vervolgens afgezet door het parlement, 
er was al een interim-kabinet aangesteld, 
maar de premier weigerde af te treden en 
sloot zichzelf op in het regeringsgebouw 
Fort Amsterdam. Toen oud-premier Schotte 
uiteindelijk toch naar buiten kwam en zijn 
nederlaag aanvaardde, stelde hij tegenover 
de Venezolaanse televisie dat Nederland een 
staatsgreep gepleegd had. 

Gert Oostindie is directeur van het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde en kent als Leids professor 
Caraïbische Geschiedenis het eiland 
goed: ‘Als Schotte zegt dat Nederland 
achter de schermen invloed uitoefent op 
Curaçao, heeft hij gewoon gelijk. Maar 
een staatsgreep? Nee, integendeel zelfs. 
De regering werd door het parlement 
gedwongen om af te treden nadat twee 
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eiland zal komen. In de Tweede Kamer is er 
totaal geen steun meer voor. Van Raak: ‘De 
suikeroom is verdwenen. Gezien de huidige 
crisis en bezuinigingen in Nederland is het 
richting de eigen bevolking niet uit te leg-
gen als er opnieuw geld naar Curaçao zou 
gaan. En belangrijker nog: dan zouden we 
opnieuw de corruptie, maffiapraktijken en 
vriendjespolitiek in stand houden. Onver-
antwoord, vooral nu kleine boeven grote 
boeven zijn geworden.’

‘Zetbaas van de maffia’

Falend bestuur kan onwetendheid of on-
kunde zijn, maar volgens Van Raak is daar 
op Curaçao allang geen sprake meer van. De 
afgelopen twee jaar publiceerde het Antil-
liaans Dagblad opvallend vaak over integri-
teitsproblemen bij de regering. Ministers 
zouden enorme belastingschulden hebben, 
of stelselmatig hun water- en lichtrekenin-
gen niet betalen. De regering zou ingegrepen 
hebben in lopende strafzaken waarbij eigen 
ministers betrokken waren. Een beeld van 
corruptie dat volgens Van Raak bevestigd 
wordt door geheime documenten die aan 
hem gelekt worden vanuit Curaçao. Daarom 
zocht hij afgelopen maand uitgebreid 
media-aandacht om de maffiaconnecties 
van oud-premier Schotte aan te kaarten. 
‘Uit de informatie die ik toegespeeld krijg, 
blijkt dat Gerrit Schotte en zijn partij MFK 
grote sommen geld krijgen van in ieder 
geval twee grote criminelen. De lokale 
gokbaas Robbie Dos Santos en een bekend 
lid van de Siciliaanse maffia, Francesco 
Corallo. In ruil voor deze hulp zou Schotte 
onder meer geprobeerd hebben Corallo 
een belangrijke functie binnen Curaçao 
te geven. Ook op de website Curaleaks.
org staan diverse documenten die erop 
wijzen dat de onderwereld de macht heeft 
gegrepen op het eiland.’ Zwart bevestigt dat 
zulke geruchten al jarenlang de ronde doen 
op het eiland. ‘Vast staat in ieder geval dat 
Schotte veroordeeld is voor oplichting, 
creditcardfraude en valsheid in geschrifte.’ 
Hoe het kan dat deze coalitie opnieuw de 
steun heeft gekregen van een meerderheid 
van de bevolking? Van Raak: ‘Door zijn 
maffiaconnecties heeft Schotte ontzettend 
veel geld in zijn campagne kunnen steken. 
Dat is het tragische van Curaçao. Het is een 
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woord te houden en snel een referendum 
over de onafhankelijkheid van Curaçao te 
organiseren. Aan Nederland zal het in ieder 
geval niet liggen, want behalve Van Raak zijn 
ook alle andere partijen in de Tweede Kamer 
voor onafhankelijkheid van Curaçao, als 
de eilandbewoners zich in het referendum 
daarvoor uitspreken. Al is het maar zeer 
de vraag of de soep zo heet gegeten wordt 
als hij wordt opgediend. Zwart: ‘Als puntje 
bij paaltje komt, is de kans groot dat men 
opnieuw massaal kiest voor behoud van 
het Nederlandse paspoort. De vorige keer 
dat in een referendum aan de bevolking 
gevraagd werd of men onafhankelijk wilde 
worden, zei 95 procent nog nee.’ Van 
Raak verwacht bovendien dat PS en MFK 
het uiteindelijk zelf ook niet aan zullen 
durven om het vereiste referendum te 
organiseren, zelfs al zou een meerderheid 
voor onafhankelijkheid zijn. ‘Wat de 
bestuurders het liefste willen is doorgaan 
op dezelfde weg als de afgelopen twee jaar. 
Hun gang gaan, de staatskas leegroven 
en ervan uitgaan dat Nederland het wel 
weer aan zal vullen. Ze willen wel het geld, 
maar niet de bemoeienis van Nederland. 
Het zou ook niet logisch zijn om als klein 
eiland zelfstandig te worden terwijl ze zulke 
grote problemen hebben. Toen ik tijdens 
een debat aan Helmin Wiels van PS vroeg 
waarom ze nog geen referendum gehouden 
hadden, begon hij te schelden en is hij boos 
weggelopen. Ze zijn twee jaar aan de macht 
geweest en hebben nu weer geroepen dat 
ze onafhankelijk willen worden, dus dan 
zal er nu toch echt boter bij de vis moeten 
komen. Ze kunnen niet blijven dreigen met 

onafhankelijkheid zonder daadwerkelijk 
stappen in die richting te zetten.’

‘Slecht bestuur gesubsidieerd’

Het toenemende anti-Nederlandse senti-
ment verbaast Van Raak niet. Hij is vaak op 
Curaçao geweest, en werd dan regelmatig 
aangesproken door eilanders met kritiek op 
Nederland. ‘Ik heb toen ook wel gevraagd 
waarom Nederland het in hun ogen altijd 
gedaan heeft. Waarom hebben ze geen kri-
tiek op hun eigen bestuurders? Uiteindelijk 
hebben zij de problemen toch veroorzaakt. 
Maar klagen over de eigen bestuurders 
heeft volgens hun geen zin. Daar hebben 
ze helemaal geen vertrouwen meer in.’ Van 
Raak kan het ze moeilijk kwalijk nemen, 
want volgens hem heeft Curaçao inderdaad 
alleen maar falende bestuurders gekend, die 
met Nederlandse hulp jarenlang ongestraft 
aan de macht konden blijven. ‘Falende 
bestuurders zijn telkens weggekomen met 
hun falende bestuur omdat Nederland de 
door hun veroorzaakte schade wel weer 
vergoedde. Er werd altijd betaald zonder dat 
er vragen gesteld werden. Zo hebben we al 
die jaren slecht bestuur gesubsidieerd. Twee 
jaar geleden hebben we nog voor ander-
half miljard aan schulden kwijtgescholden 
van de Nederlandse Antillen, waarvan een 
miljard voor Curaçao. Dat is onvoorstelbaar 
veel geld voor een klein eiland dat qua 
bevolkingsomvang vergelijkbaar is met 
een gemiddelde Nederlandse stad.’ Vol-
gens Zwart realiseren kiezers en politici op 
Curaçao zich waarschijnlijk nog niet dat de 
tijden definitief veranderd zijn en er echt 
geen cent meer vanuit Nederland naar het 

‘Je ziet het  
eiland afglijden 
in armoede en 
verval’

Aan Ronald van Raak gelekte foto van oud-premier Gerrit Schotte en (vermoedelijk )
Francesco Corallo. 
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prachtig eiland, een van de rijkste landen 
van de Caraïben. Maar de rijkdom is ontzet-
tend scheef verdeeld, omdat het allemaal 
bij Nederlandse belastingontduikers en 
lokale criminelen terechtkomt in plaats van 
bij de grotendeels arme lokale bevolking. 
En juist die arme mensen hebben vaak 
hun stem gegeven aan MFK en PS. Er zijn 
bijvoorbeeld vijftienduizend tegoedbonnen 
voor honderd gulden boodschappengeld 
per maand vanaf 2013 uitgedeeld door de 
MFK, als mensen hun adres en telefoon-
nummer zouden geven. Een aantal mensen 
is daar gevoelig voor geweest.’

‘Nederland had in moeten grijpen’

Kan en moet Nederland ingrijpen als 
Curaçao door zijn eigen bestuurders op het 
randje van de afgrond balanceert? Volgens 
professor Oostindie wel: ‘Het Koninkrijk 

Curaçao en De staatkunDige hervormingen binnen 
het koninkrijk Der neDerlanDen

Curaçao, een eiland in de zuidelijke Caraï-
bische Zee ter hoogte van Venezuela, werd 
in 1634 bezet door de Nederlandse West-
Indische Compagnie (WIC). Sindsdien is het 
eiland korte tijd bezet geweest door Engel-
sen en Fransen. Curaçao was een belang-
rijke haven van de WIC voor de handel in 
Afrikaanse slaven, totdat de Nederlanders 
de slavernij afschaften in 1863. De WIC ging 
in 1792 failliet, uiteindelijk werd het eiland 
een kolonie van het in 1813 opgerichte 
Koninkrijk der Nederlanden. Als onderdeel 
van de wereldwijde dekolonisering na de 
Tweede Wereldoorlog kreeg Curaçao samen 
met Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius 
en Sint Maarten in 1954 politieke autono-
mie binnen het nieuwe land ‘Nederlandse 
Antillen’. De Nederlandse Antillen vormden 
vanaf dat moment samen met Nederland 
en Suriname het Koninkrijk der Nederlan-
den, totdat Suriname in 1975 onafhankelijk 
werd en uit het Koninkrijk stapte. Op 1 
januari 1986 scheidde het eiland Aruba zich 

af van de Nederlandse Antillen. Sindsdien 
is Aruba een autonoom land binnen het 
Koninkrijk. 
Tussen 2000 en 2009 vonden diverse 
referenda plaats op alle resterende vijf 
eilanden van de Nederlandse Antillen, 
waarmee de bewoners konden beslissen 
over de staatkundige structuur. Op basis 
van die uitkomsten is onderhandeld over 
de staatkundige hervormingen, met als 
eindresultaat dat het land Nederlandse 
Antillen 10 oktober 2010 is opgeheven. 
Sindsdien zijn Curaçao en Sint Maarten, 
net zoals Aruba, autonome landen binnen 
het Koninkrijk. Het land Sint-Maarten 
beslaat overigens slechts een deel van 
het eiland, de andere helft is de Franse 
overzeese gemeenschap Saint Martin. 
Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn 
Nederlandse openbare lichamen geworden 
en worden sindsdien in Nederland wel 
de BES-eilanden genoemd. Officieel zijn 
het geen gemeentes – de eilanden maken 

ook geen onderdeel uit van een van de 
twaalf Nederlandse provincies – maar in de 
praktijk worden ze wel gezien als bijzondere 
Nederlandse gemeentes. Uitzonderingen 
daargelaten, is de Nederlandse wetgeving 
van kracht op de BES-eilanden. De 
bewoners hebben stemrecht bij de Tweede 
Kamerverkiezingen, en de Nederlandse 
regering is verantwoordelijk voor de 
gang van zaken op de BES-eilanden. 
De Nederlandse regering vormt samen 
met gevolmachtigde ministers van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten de 
Koninkrijksregering, die op basis van het 
Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden 
onder meer verantwoordelijk is voor 
het waarborgen van een deugdelijk 
bestuur in het gehele Koninkrijk. 
Hierdoor draagt de Nederlandse regering 
indirect verantwoordelijkheid voor de 
deugdelijkheid van bestuur op Curaçao. Dit 
was ook al het geval voor de staatkundige 
hervorming van 10 oktober 2010.

heeft de verantwoordelijkheid om de deug-
delijkheid van het bestuur in de landen te 
waarborgen. Dat is in het Statuut van het 
Koninkrijk vastgelegd. Formeel bestaat de 
Koninkrijksregering uit de Nederlandse 
regering en gevolmachtigde ministers van 
de drie Caraïbische landen, maar in de 
praktijk heeft Nederland altijd het laatste 
woord. Uiteindelijk kan Nederland daardoor 
alles beslissen, en in absolute noodgeval-
len kan het eiland zelfs bezet worden met 
militairen. Nederland kan dus heel veel, 
maar het is altijd de afweging wat je wilt 
bereiken en wat daarvoor de beste methode 
is. Het draait uiteindelijk om de afweging 
wanneer echt ingegrepen moet worden 
en wanneer terughoudendheid beter is, 
aangezien de Curaçaose bestuurders anders 
alleen maar nog meer in kunnen spelen op 
de anti-Nederlandse sentimenten.’ Volgens 

Oppervlakte: 444 km2  
Inwoners: 142.180 
Meest gesproken talen: Papiaments,  
Nederlands, Spaans en Engels 
Belangrijkste inkomstenbronnen: toerisme, 
olieraffinaderij en internationale (financiële) 
dienstverlening
Werkloosheid: 9.7 % 
Jeugdwerkloosheid: 24.7 %

 Curaçao

Colombia

Aruba

Bonaire

Venezuela

Van Raak heeft de Nederlandse regering 
twee jaar geleden, bij het aantreden van het 
kabinet-Schotte, op dit punt een belang-
rijke inschattingsfout gemaakt. ‘Toenma-
lig minister van Justitie Donner wilde de 
verhoudingen met Curaçao niet op scherp 
zetten, dus koos hij ervoor om niet in te grij-
pen toen ministers beëdigd werden zonder 
voorafgaande screening. Dat neem ik hem 
bijzonder kwalijk. Hij heeft toegelaten dat 
hele foute ministers zijn aangetreden omdat 
hij geen gezeur wilde. Toen waren de finan-
ciën op orde, want alle schulden waren net 
kwijtgescholden. Er waren goede afspraken 
gemaakt over het bestrijden van corruptie 
en fraude. Daar kwam direct een einde aan 
toen de onderwereld in de regering kwam. 
Nu zijn de staatskas en de overheidsbedrij-
ven leeggeroofd. Curaçao staat op het randje 
van faillissement. Het geld is verdwenen 
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verkiezingsuitslag belangrijkste 
Partijen Curaçao

% stemmen 
19 oktober 2012

% stemmen 
27 augustus 2010

Aantal zetels 
19 oktober 2012

Aantal zetels
19 oktober 2012

1 Gerrit Schotte (MFK)  21,2  21  5  5

2 Helmin Wiels  (PS)  22,7  19  5  4

3 Charles Cooper (MAN)  9.5  9  2  2

4 Emily de Jongh-Elhage (PAR)  19,8  30  4  8

5 Alex Rosaria (PAIS)  17,6  3  4  0

en kan niet meer teruggehaald worden. De 
bevolking is nu het slachtoffer.’ Zwart: ‘Er is 
geen geld meer voor onderwijs of zorg, want 
de nieuwe regering zal de komende twee à 
drie jaar 400 miljoen moeten bezuinigen per 
jaar. Dat is onvoorstelbaar veel, een kwart 
van de totale begroting. En dat terwijl er 
al grote problemen zijn. Vroeger kwamen 
zieken vanuit Bonaire naar het ziekenhuis 
op Curaçao, maar tegenwoordig worden die 
naar Colombia gestuurd omdat de zorg hier 
de afgelopen twee jaar zo verslechterd is. Op 
alle terreinen zie je het eiland afglijden in 
armoede en verval.’

Nieuwe screeningswet

De bevolking van Curaçao gaat een zware 
periode tegemoet, maar zal van Nederland 
geen cent meer krijgen. Zoveel is duidelijk. 
Voor de rest ligt alles open, volgens Zwart. 
‘De coalitie van MFK, PS en MAN heeft 
opnieuw een meerderheid gekregen. De 
onderlinge machtsverhoudingen zijn wel 
gewijzigd nu PS de grootste partij van het 
land geworden is. PS-voorman Wiels heeft 
direct gezegd dat hij wel weer een coali-
tie met de MFK van Schotte wil vormen, 
maar dan wel op zijn voorwaarden. Wat 
die voorwaarden zijn, heeft Wiels alleen 
niet genoemd. Bovendien is het de vraag 
of hun samenwerking nog een lang leven 
beschoren is. Die twee mannen haten elkaar. 
De afgelopen twee jaar hebben ze constant 
ruzie gehad.’ Aan Wiels kleeft volgens Van 
Raak niet dezelfde zweem van criminaliteit. 
‘Wiels is heel populair onder de gewone Cu-
raçaoënaar. Eigenlijk zou hij een natuurlijke 
bondgenoot moeten zijn voor de SP, maar 
het is een eigenaardige man. Hij is opvlie-
gend en maakt met iedereen ruzie. Er is niet 
met hem samen te werken, als Nederland 
al helemaal niet. Toen Curaçao deze zomer 
door het College Financieel Toezicht op de 
vingers werd getikt vanwege de problemen 
met de begroting, zei hij: “Laat de ma-
kamba’s maar komen, de bodybags liggen 

al klaar om ze in terug te sturen.” Makamba 
betekent Nederlander in het Papiaments. Hij 
zegt zich niets aan te trekken van Neder-
land, wat betekent dat wij ook niet langer 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. Als 
Schotte of Wiels opnieuw aan de macht 
komen, is de enige oplossing dat we afscheid 
nemen van het Koninkrijk. Als Nederland 
moet je geen verantwoordelijkheid dra-
gen die je niet meer waar kunt maken. We 
kunnen beter, net zoals Groot-Brittannië, 
in een gemenebest op basis van vrijwillig-
heid en gelijkwaardigheid samenwerken 
met de voormalige kolonies. Nu er in Aruba 
een regering zit die graag wil samenwerken 
gaat het supergoed. Aruba kan profiteren 
van de samenwerking met bijvoorbeeld 
Nederlandse kennisinstituten en het eiland 
is voor Nederlandse bedrijven de perfecte 
springplank naar Zuid-Amerika.’ Maar dit 
gaat allemaal over de langere termijn, nu 

moet er eerst nog een regering gevormd 
worden. Zelfs als MFK en PS er niet uit zou-
den komen, is de kans volgens Zwart groot 
dat de MFK alsnog deel uit zal maken van de 
coalitie. Voor Van Raak is iedereen accepta-
bel die door het volk gekozen is en door een 
screening van de veiligheidsdienst komt. ‘Al-
leen kan dat laatste nog een groot probleem 
opleveren aangezien veel kopstukken van 
de MFK een strafblad hebben en dus nooit 
door die screening zullen komen. Er zijn dan 
verschillende scenario’s mogelijk. Schotte 
kan stromannen in de regering laten komen. 
Die mensen hebben dan zelf geen strafblad, 
maar worden daar wel neergezet om precies 
te doen wat Schotte en de onderwereld wil-
len. Het mooiste zou zijn als de hele top van 
MFK vervangen zou worden. Maar die partij 
is een paar weken voor de verkiezingen van 
2010 door Schotte zelf opgericht en draait 
vrijwel volledig om zijn persoon. Het zou 
dus heel opmerkelijk zijn als Schotte en zijn 
kompanen op zouden stappen. Ze hebben 
daar ook geen enkele reden toe, want hun 
partij is gegroeid bij de verkiezingen.’ Twee 
dagen voor de verkiezingen heeft het par-
lement een nieuwe screeningswet van het 
interim-kabinet goedgekeurd, om herhaling 
van het debacle van twee jaar geleden te 
voorkomen. Van Raak: ‘Alleen kan de forma-
teur nog steeds besluiten om in het geheel 
niet te screenen. We zullen dus moeten 
afwachten, in de Curaçaose politiek weet je 
nooit hoe het zal gaan.’ 

tekst Jola van Dijk

1 2 3 4 5

Naschrift Zowel PS als MFK zijn 
benaderd voor een reactie op dit artikel. 
De PS heeft hier geen gebruik van 
gemaakt. Bij de MFK is vooraf om een 
interview gevraagd, maar daar is niet op 
gereageerd. Wel stuurde het bestuur van 
de MFK een reactie op de conceptversie 
van dit artikel. Daarin stelt het: ‘Feiten 
worden verdraaid of zeer vrij geïnterpre-
teerd, waaronder de onafhankelijkheids-
gedachte. Het beeld dat wordt geschetst 

van MFK en politiek leider Gerrit Schotte 
is in vele opzichten niet herkenbaar, 
anders dan dat het onderdeel is van de 
vreselijk vuile campagne die door 
rechtse partijen en daaraan gelieerde 
organisaties op Curaçao tegen MFK en 
de andere coalitiepartijen is ingezet.’ Bij 
het ter perse gaan van deze Tribune 
waren de coalitieonderhandelingen 
tussen PS, MFK en MAN nog in volle 
gang.
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initiatieFwet stoPt  
verPliChte aanbesteDing ov 
in grote steDen

Toen het eerste kabinet-Rutte in de herfst 
van 2010 aantrad, werd al snel duidelijk wat 
rechts met het openbaar vervoer wilde: de 
markt op. Al eerder zagen de bus-, metro- 
en trambestuurders van het Amsterdamse 
GVB, de Haagse HTM en de Rotterdamse 
RET de bui al hangen; er werd al flink 
bezuinigd op het ov. Minder en slechtere 
lijnen, minder personeel met slechtere 
arbeidsvoorwaarden – marktwerking 
maakt meer kapot dan je lief is. Ook voor 
de reizigers. Het personeel startte dan ook 
na het aantreden van het Kabinet-Rutte met 
acties om mensen ervan te doordringen 
wat de gevolgen van marktwerking in het 
gemeentelijke vervoer zouden worden. 
De SP steunde die acties van harte, en 
op een podium in Rotterdam tijdens een 
manifestatie van de vakbonden beloofde 

Met de initiatiefwet die aanbesteding van het openbaar vervoer in de vier grote steden  
optioneel maakt, heeft SP-Kamerlid Farshad Bashir een belangrijk succes binnengehaald.  
Het personeel van de ov-bedrijven is dolblij. Bashir wil echter verder gaan dan het  
tegenhouden van verslechteringen.

woordvoerder Verkeer van de SP-Tweede 
Kamerfractie Farshad Bashir dat hij samen 
met de PvdA aan een initiatiefwet zou 
werken om de grote steden de keuze te 
geven om het ov níét aan te besteden. De 
wethouders van de grote gemeentes, zelfs de 
VVD-wethouders, wilden namelijk helemaal 
niet aanbesteden. En zo geschiedde. 
Bashir: ‘Het duurt een tijdje voordat zo’n 
initiatiefwet klaar is. Om de kans dat hij 
werd aangenomen zo groot mogelijk te 
maken hebben we onderhandeld met 
GroenLinks en D66 over de tekst. Met 
de steun van die partijen en de PVV is de 
wet uiteindelijk aangenomen. De steden 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht hoeven dankzij de aangenomen 
wet niet per se aan te besteden.’ Over de 
rol van de PVV in dit dossier is veel te doen 
geweest. Bashir: ‘De PVV had fel campagne 
gevoerd tegen aanbesteden. Maar de PVV 
maakte opeens in de gedoogconstructie een 
grote draai op dit punt. Er waren toen wel 
HTM-medewerkers die zeiden dat PVV’ers 
niet meer welkom waren in hun tram – en 
dat was dan nog de aardige versie. Maar 
uiteindelijk hebben de medewerkers en de 
vakbonden de druk zo weten op te voeren, 
dat de wet er in de Tweede en Eerste Kamer 
doorheen is. De werknemers zijn echt dolblij 
met deze aangenomen wet.’ Op de vraag 
waarom alleen de vier grote steden in de 
wet staan, zegt Bashir: ‘Onderhandelingen. 
Voor de steun van D66 was het nodig ons 
hiertoe te beperken. Als het aan mij ligt geldt 
het voor heel Nederland. De argumenten 
waarmee we deze wet ondersteunen 
zijn niet minder geldig in Groningen of 
Maastricht.’

Bashir wil niet alleen de achteruitgang 
stoppen, maar ook werken aan vooruitgang. 
Zijn plan voor de A27 is daar een voorbeeld 

van. Minister Schultz wil de A27 bij Utrecht 
verbreden naar twee keer zeven rijstroken, 
ten koste van het natuur- en recreatiegebied 
Amelisweerd. Er zijn alternatieven, zegt 
Bashir: ‘Je kunt, zonder te verbreden, van 
vijf rijbanen zes maken, mits je de snelheid 
van 100 naar 80 kilometer per uur brengt. 
Een nieuwe spoorlijn langs het traject van 
de A27 tussen Breda en Utrecht ontlast niet 
alleen het spoornet, maar vooral ook het 
autoverkeer op de A27. Door te investeren 
in regionaal vervoer haal je nog meer winst, 
want veel verkeer op de ring van Utrecht 
is regionaal verkeer.’ Deze aanpak is een 
uitwerking van de verkeersstrategie van 
de SP. Bashir: ‘Deze aanpak combineren 
we met het idee van “anders betalen voor 
mobiliteit”. Dan schaf je de wegenbelasting 
af. Vaste vervoerskosten zoals de wegenbe-
lasting worden omgezet in variabele kosten: 
je betaalt per kilometer. Dit plan van ons 
kost de gemiddelde automobilist niets extra. 
Wel maakt dit plan het ov interessanter. Het 
CPB heeft de SP-plannen doorgerekend en 
concludeert dat die voor 20 procent minder 
files zorgen. De tijden dat steeds meer asfalt 
leggen vooruitgang genoemd werd, zijn 
definitief voorbij.’

tekst Diederik Olders
foto Bas Stoffelsen

‘Steeds meer 
asfalt is geen 
vooruitgang’
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In Brussel is afgelopen maand twee keer 
actie gevoerd door honderden vrachtwa-
genchauffeurs. Ze zijn boos omdat de 
bestaande regels over gelijk loon voor 
gelijk werk niet worden gehandhaafd. 
Daardoor verliezen steeds meer Neder-
landse chauffeurs hun baan aan goedko-
pere arbeidskrachten uit met name 
Oost-Europa. Bovendien vrezen ze dat de 
Europese Commissie ook het binnenlands 
wegtransport wil liberaliseren, waardoor 
ook op die ritten Nederlandse chauffeurs 
weggeconcurreerd zullen worden. SP-
Europarlementariër Dennis de Jong was er 
beide keren bij om hen te steunen. 
‘Vakbonden en Europarlementariërs staan 
schouder aan schouder met de vrachtwa-
genchauffeurs om op te komen voor gelijk 
loon voor gelijk werk. In het vrachtvervoer 
vinden schandalige zaken plaats. Oost-
Europese chauffeurs krijgen zo weinig 
betaald dat ze niet eens genoeg geld 
hebben voor warme maaltijden en in hun 
wagen moeten overnachten, wat volstrekt 
in strijd is met de geldende wetgeving. Ook 
Nederlandse bedrijven doen mee aan de 
uitbuitingspraktijken. Ze gaan met een 
postbusfirma in een goedkope Europese 
lidstaat zitten om zo goedkoper personeel 

  > vraChtwagenChauFFeurs tegen uitbuiting

in dienst te kunnen nemen. De Europese 
Commissie moet aan de slag met het 
aanpakken van dergelijke schimmige en 
illegale constructies van bedrijven, in plaats 
van de situatie te verergeren met nog 
verdergaande liberalisatievoorstellen.’ 

Einde Nederlandse transportsector
De vrachtwagenchauffeurs zijn woedend 
omdat de Europese Commissie geadvi-
seerd heeft om het wegvervoer nog verder 
te liberaliseren en doof lijkt te zijn voor hun 
protest. De Jong: ‘Bij verdere liberalisering 
wordt ook het binnenlands wegtransport 
overgenomen door Oost-Europese firma’s. 
Dan kunnen op steeds meer ritten de 
Oost-Europese regels voor pensioenen en 
sociale zekerheid gehanteerd worden. Dat 
zou niets minder dan het einde van de 
Nederlandse transportsector betekenen.’ 
Aangezien onder de huidige regels ook al 
steeds meer vrachtwagenchauffeurs 
uitgebuit worden, pleit De Jong voor betere 
samenwerking van de arbeidsinspecties 
binnen Europa. ‘De malafide bedrijven 
moeten binnen de hele EU opgejaagd en 
aangepakt worden. Ik wil Europese 
uitwisseling van gegevens over malafide 
bedrijven. Daarnaast moeten boetes die 

opgelegd zijn door de ene lidstaat, ook 
door andere lidstaten worden erkend.’ 

Chauffeurs zelf aan het woord
Wat ook meespeelt bij de boosheid van de 
vrachtwagenchauffeurs is dat zij helemaal 
niet betrokken waren bij de totstandkoming 
van de voor hen zo belangrijke plannen van 
de Europese Commissie. De Jong: ‘De 
vakbeweging was nauwelijks vertegen-
woordigd in de werkgroep die de Commis-
sie adviseert. Daarom eisen we nu dat er 
een nieuw advies of een aanvulling komt, 
waarin de chauffeurs zelf aan het woord 
komen.’ Om dit te bereiken heeft De Jong 
een brandbrief aan de Europese Commis-
sie gestuurd, die ook ondertekend is door 
gelijkgezinde Europarlementariërs en de 
Europese vakbond voor vrachtwagen-
chauffeurs. Om het protest nog verder 
kracht bij te zetten en de gevolgen in kaart 
te brengen, roept SP-Tweede Kamerlid 
Paul Ulenbelt afdelingen op in contact te 
komen met vrachtwagenchauffeurs bij 
chauffeurscafés, parkeerplaatsen en 
distributiecentra. Ulenbelt: ‘We gaan een 
krant maken speciaal voor vrachtwagen-
chauffeurs, met daarin een korte vragenlijst 
die we af willen nemen.’
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Brussel: Dennis de Jong spreekt truckers toe.
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  > strijD voor Fatsoenlijke tarieven thuiszorg

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten was 
in Emmen om de thuiszorgwerkers en de 
Abvakabo te steunen in hun strijd voor 
fatsoenlijke thuiszorg. Het gemeentebe-
stuur van PvdA, CDA en VVD in Emmen 
probeert met een aanbesteding de kosten 
van de thuiszorg te drukken. Er worden 
minder uren zorg ingecalculeerd en het 
uurloon van thuiszorgwerkers wordt 
verlaagd. De SP verwacht dat prijsvechters 
de aanbesteding zullen winnen, waardoor 
ook de kwaliteit onder druk komt te staan. 
Een schoonmaakkracht sturen die even 
snel stofzuigt is goedkoper dan een goed 
opgeleide thuiszorgmedewerker die luistert 
naar problemen, signaleert of het wel goed 
gaat met de verzorgde en kan doorverwij-
zen. Leijten is woedend over het veel te 
lage tarief dat de gemeente Emmen heeft 
vastgesteld. Hierdoor worden in Emmen 
per 1 januari 2013 bijna 250 huishoudelijk 
verzorgenden ontslagen, omdat de 
thuiszorgorganisaties de zorg niet kunnen 
uitvoeren tegen het nieuwe en lage tarief 
dat de gemeente Emmen voor de huishou-
delijk verzorging heeft vastgesteld. Sinds  
1 september 2012 is de door de SP 
ingediende initiatiefwet ‘Wijziging van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning’ van 
kracht, waarin is opgenomen dat gemeen-
ten reële basistarieven moeten stellen op 
basis van kwaliteitsnormen. Leijten: 
‘Mensen kunnen geen kwaliteit van zorg 
bieden als de gemeente een te laag tarief 
hanteert.’ De staatssecretaris liet eerder 
weten dat een verordening bij ongeoor-
loofde inkomensgrenzen in de Wmo vernie-
tigd wordt. Leijten: ‘Ik ga ervan uit dat de 
staatssecretaris ook verordeningen bij 
ongeoorloofde basistarieven vernietigt.’
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Leijten: ‘Te laag tarief? Geen kwaliteit!’

  > PvDa Draait nu al in senaat

‘Ik heb er begrip voor wanneer je zegt: in 
de politiek moet je compromissen sluiten’, 
stelt SP-senator Bob Ruers (foto). ‘Het is 
geven en nemen en je kunt aangegeven 
dat een bepaald standpunt een compromis 
is. Maar in plaats daarvan keurt de PvdA in 
de Tweede Kamer een wet af en liet de 
PvdA-Eerste Kamerfractie in schriftelijke 
vragen blijken tegen de wet gekant te zijn, 
om vervolgens na een minimale toezeg-
ging van een staatssecretaris overstag te 
gaan.’ Ruers kan nog steeds niet geloven 
dat de PvdA zo makkelijk draaide in de 
senaat. Het ging nog wel over een wet die 
ertoe leidt dat werknemers zonder vaste 
werkgever en werknemer met een hoog 

ziekterisico er op achteruitgaan in geval 
van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-

heid. Zij worden nu sneller gekort op hun 
uitkering. ‘Het wetsvoorstel was een gevolg 
van de afspraken in de Kunduz-coalitie. 
Het was zowel inhoudelijk als wetstech-
nisch een slechte wet, zoals ook bleek uit 
het advies van de Raad van State. Elke 
sociale partij zou haar steun eraan moeten 
onthouden. GroenLinks deed dat uiteinde-
lijk ook in de Eerste Kamer, waardoor de 
stem van de PvdA doorslaggevend werd. 
En die omarmde de wet plotsklaps. De inkt 
van het herfstakkoord tussen PvdA en VVD 
was nog niet droog of de PvdA viel in de 
Eerste Kamer al van haar geloof. Dat komt 
je politieke geloofwaardigheid niet bepaald 
ten goede.’
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  > aFsCheiD zaanse bajesboot met Dubbel gevoel

In september is voor het laatst een wake 
gehouden bij de Zaanse bajesboten. 
SP’ers en anderen verzamelden zich voor 
de hekken van het lege complex van 
gevangenispontons in Zaanstad. Geen 
gebons op de ramen meer, geen kreten 
meer in antwoord op het wuiven met witte 
zakdoekjes van de betogers. De mensen 
die er opgesloten zaten omdat ze ergens 
zonder geldige papieren waren aangetrof-
fen, waren weg. Aan deze ‘Zaanse 
schande’ was een einde gekomen. De SP 
was zelf nog met tegenzin in 2006 akkoord 
gegaan met de bajesboten, omdat werd 
beloofd dat er geen uitgeprocedeerde 
asielzoekers in zouden worden opgesloten 
en dat het regime menselijker zou zijn dan 
elders. Al snel bleek aan beide voorwaar-
den niet voldaan te worden. De SP trok 
haar steun in. De wake werd georgani-
seerd om de opgesloten mensen een hart 
onder de riem te steken en aandacht te 
vragen voor hun situatie, die door Amnesty 
International een schending van de 
mensenrechten wordt genoemd. Ineens, 
waarschijnlijk door bezuinigingen, werd 
besloten dat de Zaanse bajesboot ging 
verdwijnen. De gevangenen werden 
overgeplaatst of op straat gezet – want 
uitzetten lukt niet. De laatste wake in 
september vierde het verdwijnen van de 
bajesboten – met een dubbel gevoel. Want 
de onmenselijke behandeling is misschien 
weg uit Zaanstad, maar op Schiphol en in 

andere gemeenten gaat het gewoon door. 
In de Tweede Kamer blijft SP-Kamerlid 
Sharon Gesthuizen aandringen op een 
menselijker behandeling. Ook Amnesty 
International vraagt bij de coalitie-onder-
handelaars aandacht voor het keiharde 
detentiebeleid. De afgelopen weken 
ontving SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen 
kaarten van honderden Nederlanders om 
een einde te maken aan het onnodig 
strenge regime in vreemdelingendetentie. 
Gesthuizen: ‘Veel ongedocumenteerde 
vreemdelingen worden onterecht als 
crimineel behandeld in detentiecentra. Ik 
ben blij met al die kaarten van mensen die 
zich het lot van anderen aantrekken. Ik heb 
de initiatiefnemer van de actie, Amnesty 
International, een kaart teruggestuurd.’ In 
2010 is door de Tweede Kamer al de 
motie-Gesthuizen aangenomen, waarin 
wordt gepleit voor onderzoek naar alterna-
tieven voor vreemdelingendetentie. Dit 
onderzoek is gestart en moet zorgen dat 
vreemdelingen kunnen rekenen op betere 
begeleiding in de opvang. Daarnaast maakt 
het snellere terugkeer naar het land van 
herkomst mogelijk.

tekst Carla Schuddeboom

 www.amnesty.nl/vreemdelingendetentie

Witte zakdoeken, waarmee maandelijks naar de gevangenen is gezwaaid, worden in het hek 
gehangen.
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Begin oktober heeft de Eerste Kamer 
ingestemd met de ‘Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetge-
ving’. Daardoor moeten mensen, ook als zij 
zich alleen maar vergist hebben, te veel 
uitgekeerde uitkering dubbel terugbetalen. 
Ook de wet ‘Huisbezoek voor rechtmatig-
heid uitkering’ is door de senaat gekomen. 
De SP-fractie heeft beide keren tegenge-
stemd. SP-senator Tuur Elzinga legt uit: ‘Ik 
vind het werkelijk onbegrijpelijk dat dit 
voorstel het sanctiebeleid in de sociale 
zekerheid voortaan met bestuurlijke boetes 
wil regelen. Daardoor vervalt het onder-
scheid tussen moedwillige fraude en een 
verwijtbare vergissing. Ik vind het prima om 
kwaadwillende oplichters hard aan te 
pakken, maar om mensen die zich vergis-
sen ook als fraudeur te bestempelen en op 
dezelfde wijze te beboeten druist in tegen 
elk rechtvaardigheidsgevoel. Helaas vindt 
een meerderheid in de Eerste Kamer 
stoere taal kennelijk belangrijker dan een 
rechtvaardig sanctiebeleid.’ Over de 
huisbezoeken zegt Elzinga: ‘Je kunt nu 
voortaan zonder enige verdenking een 
“aanbod” krijgen voor een huisbezoek om 
vast te stellen of je woonsituatie overeen-
komt met wat je opgeeft. Het wordt een 
aanbod genoemd, maar je mag het niet 
weigeren. Dat kan je namelijk geheel of 
gedeeltelijk je recht op sociale zekerheid 
kosten. Behalve dat het een inbreuk is op je 
privacy, word je al bij voorbaat verdacht 
gemaakt.’

  > 100 ProCent boete 
voor vergissing

  > stiekem sP

De lokale krant goed lezen hoort bij politiek 
actief zijn. In de SP-afdeling Raalte lezen 
ze ’m wel heel goed, want op hun website 
laten zij zien wat je krijgt als je het logo van 
de Gelders-Overijsselse krant de Stentor 
omdraait. Zou de PVV weer kamervragen 
gaan stellen over de stiekeme invloed van 
de SP op de media?



vroeg oF laat
loonstijging in CrisistijD

Oktober 2011 – In een opinie-artikel op 
joop.nl reageert Harry van Bommel op de 
Europese plannen om in te grijpen in de 
economie van lidstaten, bijvoorbeeld om 
lagere lonen af te dwingen in landen als 
Griekenland, omdat dat hun concurrentie-
positie zou verbeteren. Dat je lagere lonen 
moet invoeren om beter te concurreren in 
Europa lijkt overtuigend, maar Van Bommel 
draait het om.

‘Zo kan het handelstekort in vele zuidelijke 
lidstaten worden geholpen door loonstij-
gingen in overschotlanden als Duitsland en 
Nederland. De export in tekortlanden kan 
dan toenemen.’

SP-senator en econoom Geert Reuten wijst 
de regering er nog geen maand later ook op 
dat er, in plaats van de lonen in de zuide-
lijke lidstaten steeds verder te verlagen, ook 
gekozen kan worden voor wat hogere lonen 
in de noordelijke lidstaten. Reuten: ‘Dat 
is economisch logisch en verantwoord en 
daarbij een stuk geciviliseerder dan mensen 
in Griekenland, Italië, Spanje en Portugal 
langdurig onder de armoedegrens te druk-
ken.’ De SP krijgt geen gehoor. Het rechtse 
kabinet wil juist lonen matigen. Werkgevers-
baas Wientjes pleit begin 2012 zelfs voor de 
nullijn: ‘Die nullijn moet deel uitmaken van 
een Agenda 2012 om Nederland economisch 
krachtig te laten blijven. Het parlement 
moet de redding van de euro voluit steu-
nen, inclusief verdragswijzigingen die een 
vertrouwenwekkend bestuurlijk fundament 
leggen onder Europa en euro. Daarom 
moeten we ook hier, net als de Grieken en 
Spanjaarden, extra bezuinigen.’

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.

Tijdens de verkiezingscampagne in augustus 
slingert De Nederlandsche Bank het nieuws 
de media in dat Noord-Europese loonimpuls 
niet bijdraagt aan herstel van de handelsba-
lans van zuidelijke landen. 

Oktober 2012 – Het Internationaal Mone-
tair Fonds (IMF) staat al jarenlang bekend 
als een van de vehikels van het neolibera-
lisme. ‘Steun’ aan landen gaat gepaard met 
keiharde neoliberale eisen aan die landen. 
Maar zelfs het IMF begint langzaam in te 
zien dat de oude formules niet meer werken. 
In de World Economic Outlook october 2012 
bepleit de organisatie loonstijging in landen 
als Nederland en Duitsland. Het rapport on-
derstreept ‘het belang van aanpassingen van 
lonen en uitgaven in landen met handels-
overschotten [zoals Duitsland en Nederland] 
voor het goed functioneren van de Europese 
Monetaire Unie.’ 

Met ‘aanpassingen’ worden verhogingen be-
doeld. Op deze manier verbetert de concur-
rentiepositie van de zuidelijke landen, zodat 
hun economie beter kan herstellen, aldus 
het IMF. Hoofdeconoom van het IMF Olivier 
Blanchard zegt verder over de snelheid van 
bezuinigingen: ‘Volgens ons is een langza-
me, maar gestage aanpak dan het beste. Op 
die manier zouden landen in staat zijn om in 
economisch slechte tijden de uitgaven aan 
bijvoorbeeld uitkeringen te laten doorlopen, 
zodat de economie niet verder in de put 
wordt gedrukt.’

  > ‘laat Palestijnse ParlementsleDen vrij’

Israël houdt op dit moment meer dan 
twintig gekozen leden van het Palestijnse 
parlement gevangen, stelt SP-senator Tiny 
Kox als speciaal rapporteur voor Palestina 
namens de Raad van Europa. ‘Het 
Palestijnse parlement wordt ernstig 
belemmerd in het nakomen van zijn 
verplichtingen omdat Israël het functione-
ren ervan onmogelijk maakt.’ Kox heeft 
daarom een oproep gedaan aan de 
Israëlische regering om deze parlements-
leden vrij te laten. ‘Parlementariërs horen in 
het parlement, niet in de gevangenis.’ Deze 
maand is door de Raad van Europa 

gesproken over politieke gevangenen in 
lidstaten en partnerstaten van de Raad van 
Europa. Kox, voorzitter van de linkse fractie 
in de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, vindt dat er veel te veel 
politieke gevangenen in te veel lidstaten 
zijn. ‘Dat druist in tegen de essentie van 
democratie. We moeten standvastig eisen 
dat alle burgers in Europa hun politieke 
rechten mogen uitoefenen zonder te 
worden gearresteerd, veroordeeld en in de 
gevangenis gestopt. Lidstaten ontkennen 
politieke gevangenen te hebben, ze 
beweren alleen veroordelingen te hebben 

wegens overtreding van nationale strafwet-
ten. Zo werd de Koerdisch-Turkse Leyla 
Zana in Turkije als terrorist gevangen 
gezet. Ze is door het Europese Mensen-
rechtenhof vrijgesproken en heeft als 
mensenrechtenactivist de prestigieuze 
Sacharov-prijs gekregen van het Europees 
Parlement. Toch is ze sindsdien weer 
verschillende malen veroordeeld door 
Turkse rechters wegens overtreding van 
Turkse terrorismewetten. We weten dat dit 
soort politieke gevangenen bestaat, dus 
moeten we er iets aan doen.’
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IMF-econoom Olivier Blanchard: ‘Langzame, gestage aanpak.’
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  > ‘jeugDzorg moet nu eCht verbeteren’

Hoe is het om als jeugdhulpverlener 
geconfronteerd te worden met de conclu-
sies van de commissie-Samson over 
seksueel misbruik in de jeugdzorg?

SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman (foto) 
was zelf jarenlang gezinsvoogd: ‘Je 
gedachten gaan meteen naar alle kinderen 
die je begeleid hebt. Je wilt kwetsbare 
kinderen juist een veilige plek bieden en 
handelt daarbij naar eer en geweten. Maar 
wat als ik beter opgeleid was of er meer 
over gesproken was in het team? Had ik 
dan bij meer kinderen signalen op kunnen 
pikken?’ De commissie-Samson legt 
volgens Kooiman de vinger op de zere 
plek. ‘Het is belangrijk dat het rapport geen 
papieren werkelijkheid blijft, maar dat de 

jeugdzorg nu werkelijk verbetert.’ Als 
Kamerlid ziet ze het als haar taak om erop 
toe te zien dat de verbetervoorstellen van 
de commissie ook daadwerkelijk uitge-
voerd worden. ‘Ik geloof niet dat hulpverle-
ners opzettelijk wegkijken. Wat ik wel heel 

erg heb gemerkt is dat hulpverleners door 
alle bureaucratie noodgedwongen druk zijn 
met onbelangrijke zaken als het invullen 
van ellenlange vragenlijsten. Daar wordt de 
gezinssituatie echt niet veiliger van. 
Jeugdhulpverleners moeten veel meer tijd 
door kunnen brengen in het gezin. Dat 
kunnen we voor elkaar krijgen door het 
overbodige papierwerk te schrappen.’ 
Papierwerk dat zeker níét overbodig is, is 
de Verklaring Omtrent Gedrag. Dankzij een 
voorstel van Kooiman moeten jeugdhulp-
verleners, ook in de particuliere jeugdzorg, 
deze inmiddels verplicht kunnen overleg-
gen. ‘Dat dit hard nodig was, bleek onder 
meer uit het voorbeeld van een veroordeel-
de zedendelinquent die een-op-een- 
begeleiding gaf aan kinderen.’

  > team-brussel vernieuwD

Sinds de start in 2009 is het team SP’ers in 
Brussel langzaam van samenstelling 
veranderd. In juni 2014 zijn er weer 
Europese verkiezingen, en Dennis de Jong 
stelt graag zijn vernieuwde team voor aan 
de leden: ‘Ik vind het belangrijk dat de 
afstand met Nederland niet betekent dat ik 
en mijn mensen ook nog afstand met de 
andere SP-leden voelen. Afdelingen die het 
team in Brussel willen bezoeken, zijn altijd 
van harte welkom. Over een aantal weken 

komt de afdeling Boxmeer en omstreken 
op bezoek. Voor volgend jaar hebben we 
weer 100 plaatsen in de aanbieding, 
waarbij een deel van de reiskosten vergoed 
kan worden. Dus iedereen is van harte 
welkom! Wie het eerst komt, die het eerst 
maalt.’

Dennis vertelt trots over zijn team: ‘Mach-
teld Velema, die zich vooral bezighoudt met 
het bestrijden van duistere lobbypraktijken 

en met asiel en immigratie, was al in 
Brussel werkzaam en is de rots in de 
branding gebleven die ze al was. Daar-
naast is Machteld actief in de afdeling 
Rotterdam. Femke Reudler Talsma, 
verantwoordelijk voor de onderwerpen 
interne markt en veiligheid en justitie, stond 
nummer 33 op de lijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Ook Niels Jongerius, 
de media- en actiecoördinator van het 
Brusselse team stond op de lijst, op plaats 
39. Voor het campagneteam in Den Haag 
onderhield hij de contacten met internatio-
nale media. De nieuwelingen zijn Bart en 
Ben. Bart Linssen trad al een aantal 
maanden geleden aan als de SP-vertegen-
woordiger binnen het secretariaat van 
Verenigd Links, onze Europese fractie. Bart 
heeft in Nijmegen gestudeerd en gaat in de 
weekends ook weer in Nijmegen wonen. 
Ten slotte is Ben van Gils in september het 
team komen versterken. Ben was de 
superrekenmeester van de Tweede Kamer 
en ze zullen hem ongetwijfeld missen. 
Inmiddels is hij ook in Brussel al behoorlijk 
onmisbaar aan het worden. Hij houdt zich 
met het hele brede veld van sociaal- en 
financieel-economische onderwerpen 
bezig. Van de sociale dumping in het 
wegtransport tot de plannen rondom de 
eurocrisis en alles wat daar tussen ligt.’

 www.sp.nl/europa

Dennis de Jong, Bart Linssen, Machteld Velema, Femke Reudler Talsma, Ben van Gils  
en Niels Jongerius (vlnr).
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 › Wat is het?
‘Tegenlicht is een kritisch, onderzoeks-
journalistiek programma van de VPRO. Het 
zijn prachtige  uitzendingen, over onder-
werpen die we op tv helaas te weinig zien. 
Tegenlicht kijkt verder dan het gemiddelde 
actualiteitenprogramma. Eigenlijk zou elke 
SP’er ernaar moeten kijken. De onderwer-
pen zijn heel breed, van duurzaamheid 
tot sociale vraagstukken en internationale 
thema’s zoals de Arabische lente. Tegenlicht 
heeft een goede redactie, die alles behalve 
oppervlakkig te werk gaat. Aan elke uitzen-
ding gaan maanden voorbereiding vooraf. 
Ze slagen er goed in om zaken van een  
andere kant te bekijken, wat beslist tot 
nieuwe inzichten leidt.’

 › Welke uitzending van Tegenlicht is je 
bijzonder bijgebleven?
‘De afleveringen over de financiële crisis. 
Bijvoorbeeld de aflevering ‘Goldman Sachs 
en de vernietiging van Griekenland’. Die gaat 
over de rol die de Amerikaanse bank Gold-
man Sachs speelt bij het failliet van Grie-
kenland. Te schandalig voor woorden! Of 
de uitzending van afgelopen 17 september, 
waarin duidelijk wordt dat de banken sinds 
de crisis nog maar weinig veranderd zijn.’

 › Recent is er nogal wat commotie geweest 
over Tegenlicht. Hoe zit dat?
‘Dat is een bizarre kwestie. De netmanager 

van de Publieke Omroep heeft gedreigd om 
Tegenlicht te verbannen naar de randen 
van de avond als het programma niet meer 
kijkers trekt. Het is van de zotte dat de 
kijkcijfers zo belangrijk worden gemaakt. Er 
kijken overigens een kwart miljoen mensen 
naar Tegenlicht; mensen die op primetime 
wat anders willen zien dan Strictly Come 
Dancing – en al die andere programma’s die 
je vooral op de commerciële zenders ziet. 
Als je het programma naar de late avond 
verplaatst, houd je nog minder kijkers over. 
De volgende stap is dat Tegenlicht verdwijnt. 
Dat zou doodzonde zijn. 
Een programma als Tegenlicht zal nooit op 
een commerciële zender worden vertoond. 
Het is echt een parel voor de publieke om-
roep. In de Mediawet staat dat de publieke 
omroep een mix moet bieden van zaken als 
educatie, informatie, cultuur en vermaak. 
Daar past Tegenlicht uitstekend in. Onge-
twijfeld let men bij de publieke omroep ook 
op kijkcijfers, maar als de balans doorslaat 
naar plat vermaak, gaat het mis. De ver-
houdingen zijn dan zoek. Als de publieke 
omroep te veel gaat lijken op de commer-
ciële zenders verliest ze haar bestaansrecht. 
Onderzoeksjournalistiek hoort bij uitstek 
thuis bij de publieke omroep. Vergeet niet 
dat de publieke omroep wordt betaald met 
belastinggeld. Dan mag je verwachten dat 
kwaliteit voorop staat en niet kijkcijfers,  
zoals bij de commerciële zenders. We moe-

ten ook niet bang zijn voor programma’s die 
wat meer concentratie vergen. In het onder-
wijs zeg je toch ook niet: leerlingen vinden 
wiskunde zo moeilijk, laten we dat vak maar 
vervangen door iets makkelijks?’

 › Jij hebt er Kamervragen over gesteld.
‘Ik heb aan de minister van OCW gevraagd 
waarom het criterium ‘kwaliteit’ geen 
grotere rol speelt in de programmering. Er 
is aanzienlijke steun voor die opvatting. 
Op internet zijn veel mensen boos over de 
kijkcijferterreur bij de publieke omroep. Zo 
heeft voormalig politiek verslaggever Wouke 
van Scherrenburg een oproep gedaan om 
Tegenlicht op hetzelfde tijdstip te houden. 
Die kreeg direct veel steun op Twitter en de 
reguliere media. Ze heeft groot gelijk, want 
dit programma is veel te mooi om naar de 
marge te verbannen.’

tekst Daniël de Jongh

 

Via de website van Tegenlicht zijn alle  
afleveringen terug te zien:
tegenlicht.vpro.nl/afleveringen.html

jasPer kijkt

WiE: Jasper van Dijk (1971),  
Tweede Kamerlid, SP-woordvoerder Onderwijs, 
Media, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie

KiJKT: Tegenlicht

WaNNEER: maandag 21.01 uur op Nederland 2

‘tegenliCht is een 
Parel voor De 
Publieke omroeP’
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In 1926 kwam de bouw van de volkswijk Van 
der Pek gereed; ontworpen door de beroem-
de architect Jan Ernst van der Pek, in op-
dracht van de nog beroemdere socialis tische 
wethouder Floor Wiebaut. ‘Wie bouwt? 
Wibaut!’, werd er over deze grote kracht 
achter de Amsterdamse volkshuisvesting  
gezegd. Architect Van der Pek overleed in 
1919, tijdens de bouw van de door hem ont-
worpen wijk. Al vrij snel werd besloten de 
wijk naar hem te vernoemen. De architec-
tuur van de woningen is herkenbaar  

amStERdamSE VaN dER PEkbuuRt StRijdt VooR mENSElijkE VolkShuiSVEStiNg

‘De bewoners worDen als   
boekhouDkunDig Probleem gezien’
De Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord gaat op de schop. 
Dat er wat moet gebeuren, daar zijn de bewoners het roerend 
mee eens. Maar sloop van dit prachtige voorbeeld van archi-
tectuur voor arbeiders? Dat pikken ze niet: ‘Wat is er mis met 
een volkswijk in de stad?’

(Amsterdamse School), maar toch anders 
dan de in die tijd gebouwde volkswijken 
rondom Amsterdam Centrum, ten zuiden 
van het IJ. Het grootste verschil is dat er 
minder hoogbouw is. Een echt tuindorp, met 
relatief veel ruimte om de woningen heen.

Bart Stuart is kunstenaar en woont zo’n 
 negen jaar in de Van der Pekbuurt. Hij noemt 
zichzelf kunstenaar-activist, maar vindt het 
belangrijk om duidelijk te maken dat zijn  
betrokkenheid bij de buurt geen kunstpro-

ject is: ‘Het gaat hier om echte mensen-
levens. Ik ben gewoon een van de mensen 
die hier wonen en die, als de plannen van 
Ymere doorgaan, hier niet meer mogen 
wonen.’ Ymere is de woningcorporatie die 
de woningen verhuurt. De corporatie heeft 
plannen om de Van der Pekbuurt op de 
schop te nemen. Stuart: ‘Dat er wat moet 
gebeuren, is duidelijk. Er is veel mis met 
de woningen. Maar er is dan ook al dertig 
jaar amper onderhoud gepleegd. Ymere 
heeft haar bruidsschat verwaarloosd. Toen 
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in 1995 de volkshuisvesting is geprivati-
seerd, kregen corporaties als de onze deze 
woonwijken als bruidsschat. Sindsdien is er 
alleen licht onderhoud gepleegd. Je kunt je 
voorstellen dat keukenblokken en badka-
mers bijvoorbeeld niet meer van deze tijd 
zijn. Er zijn gebreken, maar mensen wonen 
hier graag. Het zijn kleine woningen, mijn 
huisje is 36 vierkante meter. Maar dat hoort 
bij het idee van deze wijk. Het is gebouwd 
om betaalbaar te zijn voor arbeiders. Met 
relatief veel buitenruimte, zodat men elkaar 
daar ontmoeten kan. We wonen hier met 
veel mensen op minder grond, zonder dat 
je flats hebt.’ Van de stelling dat dit soort 
kleine  woningen uit de tijd zijn, wil Stuart 
niets weten: ‘Ook nu nog is dit soort kleine 
woningen in Amsterdam zeer gewild. Je 
moet je voorstellen dat 70 procent van de 
Amsterdammers in een één- of tweeper-
soonshuishouden leeft. De helft is alleen-
staand. Als een kleinere woning betekent 
dat je de huur tenminste nog kan betalen, 
dan is dat voor heel veel mensen een oplos-
sing. Ik moet altijd lachen om de theorieën 

van beleidsmakers over de creatieve stad. 
Dan willen ze galeries en werkruimte voor 
kunstenaars, want uit onderzoek blijkt 
dat kunstenaars in de stad goed voor de 
economie en de leefbaarheid zijn. Zoiets. Ik 
ben kunstenaar. Maar ik kan eigenlijk niet 
in Amsterdam wonen, althans niet binnen 
de ring (de ringweg A10, -red.). Dat kan ik 
niet betalen. De paar betaalbare woningen 
die er nog zijn, zoals die in de Van der Pek-
buurt, moeten ook weg.’

Stuart is geschrokken van de manier 
waarop door ambtenaren, politici en men-
sen van de corporatie over de bewoners 
wordt gedacht: ‘Op een bijeenkomst zei een 
ambtenaar ijskoud dat armoede niet bin-
nen de ring thuishoort. Keihard. In plaats 
van zich zorgen te maken over de crisis, 
over het feit dat de voedselbank bij mij om 
de hoek recordaantallen pakketten uit moet 
delen, worden mensen met minder geld 
als een probleem voor de stad gezien. Dan 
vraag ik: voor wie is de stad? Wat is er mis 
met een volkswijk in de stad? Willen we 

alleen maar overal mensen die voldoen aan 
het zogenaamde ideaal van hippe, cappuc-
cino drinkende stedelingen? De bewoners 
van de Van der Pekbuurt worden niet als 
mensen gezien, maar als een boekhoud-
kundig probleem. Wij hebben de pech dat 
we wonen op een stuk grond dat enorm veel 
waard is geworden. Om ons heen zie je veel 
dure wijken, het nieuwe filmmuseum stuwt 
de waarde nog verder op. We leveren te 
weinig op! Uiteindelijk gaat het hier om voor 
mij: wie denkt nog aan het algemeen be-
lang? Wie beziet volkshuisvesting nog met 
een blik die verder gaat dan hoeveel geld 
het oplevert? Deze wijk is ooit gebouwd met 
het ideaal dat arbeiders het ook verdienen 
om goed te wonen, en dat je dus iets moet 
bouwen wat betaalbaar voor ze is.’ 

In de afgelopen jaren is het verzet van de 
bewoners tegen de plannen langzaam op-
gekomen. Daniël Peters is fractievoorzitter 
voor de SP in de deelraad Noord. Hij vertelt 
dat partijgenoot Erna Berends destijds 
als bewoner van de Van der Pekbuurt een 

Bart Stuart (links) en Bert Cornelisse van het bewonerscomité denken positief mee. Hier leggen zij het voorstel uit om nieuw te bouwen in een 
nabijgelegen ongebruikt terrein (‘zandbak Overhoeks’). ‘Met het geld dat dat oplevert kan de monumentale Van der Pekbuurt behouden en 
opgeknapt worden.’
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verontrustende brief kreeg van Ymere. Ze 
organiseerde een bewonersavond, met 
onder meer een andere kunstenaar-activist 
en toen nog Kamerlid Remi Poppe. Erna en 
Remi hielpen de bewoners met het opzetten 
van een bewonerscomité, dat sindsdien zeer 
actief strijdt tegen de sloopplannen; samen 
met de SP. Peters: ‘De bewoners wilden dat 
er gerenoveerd werd en niet gesloopt. Het 
toenmalige stadsdeelbestuur reageerde 
daar uiteindelijk positief op. Er kwam zelfs 
een sociaal plan, in 2007, voor tijdens de 
renovatie. Maar in de loop van de tijd bleek 
dat Ymere het toch anders zag. Het bewo-
nerscomité zag dat leegkomende woningen 
niet meer verhuurd werden en dat er veel 
meer tijdelijke huur in de buurt was dan 
normaal. De bewoners begonnen zich steeds 
meer zorgen te maken. Het frustrerende is, 
dat Ymere nooit officieel de sloopplannen 
bekend heeft gemaakt. Als reden voor het 
ontbreken van de plannen gaf de corporatie 
dat zij dat eerst met de bewoners willen 
bespreken. Maar de bewoners zagen heel 
goed wat er gebeurde. Zij begonnen actie te 
voeren.’

Een krachtig bewonersprotest opzetten in 
een buurt die al jarenlang verwaarloosd 
wordt, is niet gemakkelijk. Peters: ‘Eigen-
lijk is de sloop al jaren geleden begonnen. 
Niet van de stenen, maar wel van de sociale 
samenhang. Veel mensen hebben het sociale 
plan voor de renovatie aangegrepen om toch 
maar te verhuizen. De langdurige leegstand, 
de vele tijdelijke huurders; dat is allemaal 
funest voor de samenhang. En dus voor de 
kansen op een sterk bewonersprotest. Maar 
het is het bewonerscomité toch heel aardig 
gelukt om mensen mee te krijgen. Bart 
Stuart en de andere bewoners verdienen alle 
lof daarvoor.’

Stuart erkent dat het lastig is geweest: ‘Als je 
voor zo’n buurt strijdt, is het belangrijk dat 
de bewoners meedoen, dat het geen hobby 
is van een paar liefhebbers. We hebben 
geprobeerd om heel serieus met de buurt 
te vergaderen, om te weten wat iedereen 
wil. Dat is ingewikkeld in deze buurt. De 
helft van de mensen heeft geen computer 
en veel mensen spreken beperkt Neder-
lands. Dus zijn we gewoon op huisbezoek 
gegaan. Samen met SP’ers bij iedereen 

aanbellen. We hebben mensen uitgenodigd 
op buurtworkshops, waar we inspirerende 
mensen aan het woord lieten over de buurt; 
een socioloog, een stedenbouwkundige, 
iemand die veel van tuindorpen weet, een 
erfgoedexpert.’ De erfgoedexpert was er 
omdat de woningen op de nominatie staan 
om Rijksbeschermd Stadsgezicht te worden. 
Volgens Stuart ontdekten mensen ineens 
waar ze in wonen: ‘We snappen nu met zijn 
allen dat het niet alleen om de steentjes gaat. 
We huren een ideaal, een geslaagde uitwer-
king van een socialistische opvatting om 
een woonomgeving te maken die prettig en 
betaalbaar is voor arbeiders. We hebben dan 
ook met de bewoners zelf een visie gemaakt, 
waarin die idealen terugkomen. Tegen-
over het denken van buurten als  object 
van speculatie stellen wij een visie van 
volkshuisvesting die gaat over de mensen 
die er wonen. Onze visie gaat niet uit van 
het standpunt dat er niks mag veranderen. 
Maar wel dat het betaalbaar moet blijven. 
Dat het kleine woonoppervlak geen nadeel 
maar een voordeel is – het is bijvoorbeeld 
veel duurzamer. Dat het een tuindorp is, 
met parkjes en speelplaatsen waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten.’ Stuart is vol lof 
over de SP: ‘Echt de enige partij die ons al die 
tijd op allerlei manieren heeft gesteund. En 
het verhaal dat Daniël Peters in de deelraad 
hield, dat volkshuisvesting over mensen 
moet gaan; dat was echt geweldig.’
Er is een mediation (bemiddeling) gestart 
tussen bewoners en Ymere. Inzet is het 
verbeteren van de rechtspositie van de 
over gebleven huurders. Het bewonersomité 
hoopt ook met die mediation ervoor te zor-
gen dat de bewoners weer centraal komen te 
staan in de planvorming. 

is weigeren niet mogelijk. De bewoners en 
de politiek staan dus buitenspel. De vraag 
dringt zich op wie er eigenlijk over volks-
huisvesting gaat in dit land. Er is geen visie 
meer, behalve de blik op hoeveel geld het 
oplevert. Ons Tweede Kamerlid Sadet Kara-
bulut heeft Kamervragen gesteld over deze 
kwestie. De antwoorden van minister Spies 
kwamen erop neer dat het allemaal volgens 
de regels verloopt. Dat valt nog te bezien, 
maar wat vaststaat is dat de bewoners bui-
tenspel staan. Tenzij ze in actie komen.’ En 
dat doen ze. Er is een petitie gestart. De tekst 
daarvan geeft goed weer hoe machteloos 
mensen zich voelen:
‘[Wij] constateren dat de Van der Pek een 
prachtig stukje Amsterdam-Noord is met 
monumentaal karakter, waar mensen met 
plezier wonen; dat sloop desastreus zou zijn 
voor de buurt en de sociale samenhang; dat 
de huurdersvereniging, de meerderheid van 
de deelraad, het stadsdeelbestuur, erfgoed- 
organisaties en Bureau Monumenten & 
Archeologie zich hebben uitgesproken tegen 
sloop in de Van der Pek. [Wij] verzoeken 
Ymere zich niet langer doof te houden voor 
de wensen van bewoners en politiek en af  
te zien van de sloopplannen.’

Stuart roept iedereen op om te tekenen. 
Hij is er trots op dat er zelfs al oud-buurt-
bewoners uit de VS en Argentinië hebben 
getekend: ‘Dat laat zien dat veel mensen dit 
belangrijk vinden. We willen veel hand-
tekeningen verzamelen. Er wordt al in de  
gemeente over gepraat. De bewoners 
gaan álles doen om te voorkomen dat hier 
gesloopt wordt. Een gezamenlijke vijand 
brengt je bij elkaar. Het is moeilijk, want het 
is al zo lang zo somber: mensen zijn murw. 
Maar toch. We nemen het op tegen een 
bedrijf dat 8 miljard waard is, tegen mensen 
die betaald worden om hier dagelijks mee 
bezig te zijn. Een paar lullige huurdertjes 
hebben in hun vrije tijd al heel wat voor 
elkaar gekregen. Vandaag zag ik dat de klein-
dochter en achterkleindochter van Wibaut 
de petitie hebben ondertekend. Dat vind ik 
een heel mooi symbool. Volkshuisvesting 
moet, net als honderd jaar geleden, over 
mensen gaan.’

tekst Diederik Olders
foto’s Bart Stuart

  
De petitie is hier te ondertekenen: sp.nl/9z6ey     

‘Willen we alleen  
maar hippe cappuccino 
drinkende stedelingen?’

‘Wie gaat er eigenlijk 
over volkshuisvesting 
in dit land?’

In de deelraad doet Peters wat hij kan: 
‘Maar het stadsdeel heeft er weinig over te 
zeggen. Wij zitten zelfs in het bestuur van 
het stadsdeel Noord, maar de sloop tegen-
houden kunnen we niet. Inmiddels heeft 
Ymere voor de bouw van een “proefblok” 
een omgevingsvergunning aangevraagd. Op 
een plek waar nu al woningen staan. Maar 
dat vereist geen sloopvergunningsaanvraag 
meer tegenwoordig. De regels lijken nu zo te 
zijn dat Ymere de sloopplannen alleen maar 
hoeft te melden. Zolang zij wat terugbou-
wen wat binnen het bestemmingsplan valt, 
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De petitie is hier te ondertekenen: sp.nl/9z6ey     

De tobintaks komt er niet – nog niet. Eerder 
dit jaar diende Emile Roemer samen met 
GroenLinks en de PvdA een voorstel in om 
een belasting in te voeren op flitshandel. 
Die wordt daardoor minder winstgevend en 
dat is gunstig voor de stabiliteit van het 
financiële stelsel. Het is ook een eenvou-
dige manier om banken en speculanten 
mee te laten betalen aan het herstel van de 
crisis die ze zelf mede veroorzaakt hebben. 
In België is al een tobintaks ingevoerd, 
alleen treedt die pas in werking als meer 
landen hem invoeren. Ook in andere 
Europese landen zijn voorstellen gedaan 
voor een tobintaks; Nederland kan zich 
daarbij aansluiten. Er was voor dit voorstel 
echter geen meerderheid in de Tweede 
Kamer; behalve de indieners stemden 
alleen D66 en PvdD vóór. SP-Tweede 
Kamerlid Arnold Merkies hoopt dat de PvdA 
dit punt aan de onderhandelingstafel 
binnensleept: ‘Een rechtse meerderheid in 
de Kamer steekt de kop in het zand. Het is 
hoopgevend dat de meeste ons omringen-
de landen zich wel constructief opstellen.’

  > nog geen tobintaks

Anderhalf jaar geleden, in april 2011, 
berichtte de Tribune over de Amerikaanse 
staat Wisconsin. Daar waren massale 
protesten gaande tegen een wet die 
verbiedt dat vakbonden collectieve 
onderhandelingen voeren. Althans: er mag 
niet onderhandeld worden over loonstijging 
groter dan de inflatie. Een klap voor de 
vakbonden en voor de rechten van 
werknemers – en een rechts-conservatieve 
dream come true. De protesten hielpen 
niet, maar leidden uiteindelijk wel tot het 
ontstaan van de Occupy-beweging. Ook 
een poging deze zomer om de kwade 
genius achter de wet, de Republikeinse 
gouverneur Scott Walker, af te zetten met 
een tussentijdse verkiezing liep op niets uit. 
Gelukkig is er nu goed nieuws te melden. 
Een rechter in Wisconsin heeft bepaald dat 
de wet de grondwet van zowel de staat 
Wisconsin als die van de VS schendt. Het 
komt er in het kort op neer dat vakbondsle-
den gediscrimineerd worden. Walker riep 
natuurlijk dat de rechter een linkse activist 
was en dat hij zich er niks van aantrekt. De 
bonden zeggen zich daar weer niks van 
aan te trekken en gaan gewoon weer 
collectief onderhandelen. Walker gaat in 
beroep tegen de uitspraak.

  > nieuws uit  
wisConsin

In België heten de sociaaldemocraten SP.A 
(Socialistische Partij Anders). De naam 
PvdA is daar voor de partij links van de 
sociaaldemocraten. Deze Belgische PvdA 
heeft in de verkiezingen van half oktober 

  > PvDa wint in belgië

een mooie verkiezingsuitslag geboekt; 
bijna 40 procent meer stemmen dan tijdens 
de landelijke verkiezingen in 2010. Er 
waren (deel)raadsverkiezingen en provinci-
ale verkiezingen. De PvdA kwam met vier 
mensen in de Antwerpse gemeenteraad. 
PvdA-voorzitter Peter Mertens was het 
boegbeeld van de Antwerpse campagne. In 
drie gemeenten werd de partij tweede. 
Toch valt in de uitslag vooral de overwin-
ning van de Vlaamse rechts-conservatieve 
nationalisten van Bart de Wever op. Zijn 
N-VA haalde 27,8 procent van de stemmen 
in Vlaanderen en werd hiermee de grootste 
partij. 

 De Belgische krant Gazet van antwerpen 
hield een half jaar geleden een dubbelinter-
view met Peter Mertens en Emile Roemer: 
sp.nl/9z6f1 

De ANWB, Rover en de Consumentenbond 
willen dat het papieren treinkaartje blijft 
bestaan. Zij adviseren de NS het systeem 
van papieren kaartjes niet te snel af te 
schaffen. De Tweede Kamer heeft in juli al 
een voorstel aangenomen dat de papieren 
kaartjes niet mogen verdwijnen zolang er 
nog problemen zijn met de ov-chipkaart. 
De NS heeft al besloten om het papieren 
treinkaartje langer te houden, namelijk tot 

  > liever PaPier

najaar 2013. Zo hebben reizigers meer tijd 
om aan de ov-chipkaart te wennen. Het 
volgende bericht toont dat ze die tijd wel 
nodig hebben: ‘Boze man bewerkt ov-chip-
kaartpaal met bijl’. In Ede ging een 
geïrriteerde ov-chipkaartgebruiker de paal 
te lijf omdat die volgens hem niet werkte. 
De man is aangehouden – de afschaffing 
van het papieren kaartje eind 2013 
waarschijnlijk niet. (Bron: ANP) 

Vervanging treinkaartjes door ov-chipkaart: voorlopig van de baan.
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  > van bommel: ‘neDerlanDse trainers  
kunDuz snel naar huis’

De SP is van meet af aan tegen de militaire 
missie in Kunduz geweest. Nu overduidelijk 
is dat de voorwaarden die aan de missie 
zijn gesteld in de praktijk onuitvoerbaar 
zijn, is het volgens Harry van Bommel de 
hoogste tijd om de Nederlandse trainers 
vervroegd terug te trekken. ‘De Comman-
dant der Strijdkrachten heeft laten weten 
dat er in Kunduz inmiddels voldoende 
Afghaanse trainers zijn die zelf de basisop-
leiding aan agenten kunnen geven. De 
Nederlandse trainers richten zich inmiddels 
vooral op de opleiding van nog meer 
Afghaanse trainers die in toenemende 
mate lesgeven aan agenten buiten Kunduz. 
Het is goed mogelijk dat Nederland op 
deze manier meewerkt aan het trainen van 
de semi-militaire grenspolitie. Dat is in strijd 
met de afspraken met de Tweede Kamer. 
En als zelfs de commandant vindt dat de 
Nederlandse trainers niet meer nodig zijn, 

kunnen zij maar beter meteen terug naar 
Nederland komen’, stelt hij. ‘De missie is 
volbracht, want er zijn net zolang agenten 
opgeleid totdat de Afghanen het zelf 
kunnen. Maar het uiteindelijke doel van de 
missie is niet geslaagd, want het is nog 
steeds een oorlogsgebied en die oorlog 
vindt ook plaats binnen de trainingskampen 
van de NAVO. Vorige maand bleek een 
NAVO-commandant een opleiding van 
Afghaanse rekruten stil te hebben gelegd 
vanwege een sterke toename van aanval-
len van Afghaanse militairen en agenten op 
hun bondgenoten van de NAVO. Dit jaar 
zijn al meer dan vijftig NAVO-soldaten op 
deze wijze om het leven gebracht. Het is 
heel belangrijk dat er alles aan gedaan 
wordt om dit soort incidenten in Kunduz te 
voorkomen. De beste manier om dat te 
doen is uiteraard om de Nederlandse 
troepen zo snel mogelijk terug te trekken.’

  > hè hè

De tendentieuze en slecht geïnformeerde 
berichtgeving over de SP is voor veel 
SP-leden ergerniswekkend. Zo schreef 
emeritus hoogleraar Politieke Theorie 
Meindert Fennema in de Volkskrant over 
de misstanden in het openbaar bestuur en 
de penibele situatie van klokkenluiders. Hij 
schreef onder meer: ‘PVV en in mindere 
mate de SP roepen moord en brand maar 
komen niet met concrete plannen.’ Dat 
leverde boze reacties op. Niet alleen wordt 
de SP weer over één kam geschoren met 
de PVV, maar wat nog belangrijker is: de 
SP heeft wél alternatieven. Fennema 
toonde zich de kwaadste niet. Hij infor-
meerde zich en schreef in een volgende 
column in de Volkskrant dat hij voor de 
genoemde zin zijn excuses aanbiedt : ‘In 
de eerste plaats voor de formulering 
“moord en brand schreeuwen” die immers 
suggereert dat genoemde partijen overdrij-
ven. Dat is niet zo. Lees het opiniestuk van 
Leo Hubers (Opinie & Debat 18 oktober) 
over de zaak Hooijmaijers. Maar ik 
beweerde ook dat de PVV en de SP geen 
concrete voorstellen ter verbetering van het 
openbaar bestuur aandragen. Dat is in 
ieder geval voor de SP niet juist.’ Immers, 
SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft een 
initiatiefwet ingediend, opgesteld in 
samenwerking met klokkenluiders (zie 
Tribune april 2011). Fennema hoopt van 
harte dat die wet het haalt en kiest als 

goedmakertje als titel voor zijn column: 
‘Lang leve Ronald van Raak’.

 

 De Volkskrant-column is hier te vinden: 
sp.nl/9z6eb

 Het artikel over Van Raaks wetsvoorstel: 
sp.nl/9z6ee

5 vragen aan:  
renske leijten

Renske Leijten heeft 
voorgesteld dat 
gemeentes organise-
ren dat 70-plussers 
jaarlijks een gesprek 
aangeboden krijgen 
over hoe het met ze 
gaat.

› Gaan ze dan ook controleren of de 
linnenkast wel netjes is?
‘Nee, natuurlijk niet. Preventie is een wet-
telijke taak van gemeentes. Het blijkt dat 
de helft van de gemeentes hier niets mee 
doet. Dit voorstel zorgt ervoor dat het wel 
gaat gebeuren.’

› Maar het is toch heel betuttelend?  
De gemeente komt je vertellen dat je 
zorg nodig hebt.
‘Ten eerste kunnen mensen gewoon nee 
zeggen. Het blijkt dat er veel eenzaam-
heid en zelfs ondervoeding is onder oude-
ren. De gemeente is verplicht actief deze 
problemen te voorkomen. Een bezoekje 
is dan toch het minste? Uit ervaring blijkt 
overigens dat juist vragen rond inkomen 
en wonen leven bij ouderen die bezocht 
worden.’

› Arbeidsintensief klusje. Gemeentes 
hebben daar lekker veel geld voor.
‘Er is berekend dat het 150 miljoen euro 
per jaar kost. Dat geld is er. De zorgver-
zekeraars hebben namelijk zelf toege-
geven dat ze drie miljard op de plank heb-
ben liggen. Dit is een prima investering, 
en grote kans dat preventie en langer 
kunnen thuiswonen zelfs geld oplevert!’

› Doet de thuiszorg dit niet al?
‘De thuiszorg is er voor mensen die zorg 
nodig hebben. Dit is preventie en erachter 
komen of er iets nodig is.’

› Zet je ouderen niet weg als zielig?
‘Helemaal niet. Het gesprek gaat over 
welzijn. Dat kan ook betekenen dat een 
oudere zegt: ik wil graag de mensen in 
mijn buurt meer helpen, of als vrijwilliger 
helpen dit soort gesprekken te voeren. 
Ook daarbij kan de gemeente helpen. 
Wat zegt het over onze samenleving als 
omzien naar onze ouderen betuttelend 
genoemd wordt?’ 

 Meer uitleg hier: sp.nl/9z6f4
foto Bas Stoffelsen
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  > agenten zeggen ‘nee’ tegen wietPas

VVD-bewindslieden Opstelten en Teeven 
willen vanaf 1 januari 2013 de wietpas in 
heel Nederland invoeren. Dan kunnen 

alleen geregistreerde Nederlanders wiet 
kopen in de coffeeshop. Slecht idee, vinden 
veel gebruikers, omwonenden en coffee-
shophouders. SP-Tweede Kamerlid Nine 
Kooiman onderzocht wat politieagenten 
ervan vinden: ‘Als je wilt weten hoe het écht 
zit en wat de gevolgen zijn van het drugs-
beleid van dit kabinet, dan moet je het 
vooral ook de politieagenten vragen. Die 
hebben hier dagelijks op straat mee te 
maken.’ De resultaten? ‘De overgrote 
meerderheid van de ondervraagde agenten 
ziet de illegale straathandel toenemen, 

waardoor de overlast op straat ook 
toeneemt. Straatdealers verkopen ook 
harddrugs en ze verkopen ook net zo 
makkelijk aan jongeren’, aldus Kooiman. 
Bijna 90 procent is tegen landelijke 
invoering van de wietpas. Kooiman: ‘Ik 
hoop dat minister Opstelten niet doof is 
voor de signalen van deze dienders.’

 Een uitgebreid Tribune-artikel (juli-augustus 
jl.) over de problemen met de wietpas is 
hier terug te lezen: sp.nl/9z6ek

  > van Dijk: ‘leenstelsel treFt lagere inkomens’

Op 19 oktober plaatste de Volkskrant een 
opinie-artikel van SP-Tweede Kamerlid 
Jasper van Dijk. Daarin beargumenteert hij 
dat een leenstelsel een tweedeling tussen 
arm en rijk veroorzaakt. Het leenstelsel – 
door voorstanders ‘sociaal leenstelsel’ 
genoemd – gaat in de plannen van PvdA en 
VVD waarschijnlijk de basisbeurs vervan-
gen. Van Dijk: ‘In het plan van PvdA en 
VVD zullen studenten worden opgezadeld 
met minimaal 13.000 euro extra schuld na 
hun studie. Volgens het Centraal Planbu-

reau zullen 15.000 tot 35.000 jongeren 
hierdoor niet gaan studeren of stoppen. 
TNO rekent ons voor dat elke afgestudeer-
de jongere jaarlijks 25.000 euro voor zijn 
regio oplevert. Het vooruitzicht van 
torenhoge schulden zal ertoe leiden dat 
studenten calculerend worden ten aanzien 
van hun studiekeuze. Ongeacht het 
maatschappelijk belang zal eerder worden 
gekozen voor een opleiding die snel geld 
oplevert. Uit berekeningen van de HBO-
raad blijkt dat beginnende verpleegkundi-

ROOD Groningen zette scholieren van het Werkman College en het Praedinius Gymnasium op de foto met ‘hun’ studieschuld.

gen en leraren al snel 10 procent van hun 
salaris moeten inleveren wanneer ze hun 
studieschulden moeten gaan aflossen. Dat 
kun je onmogelijk een sociaal leenstelsel 
noemen; die aanduiding is een gotspe. 
Kortom, niet selecteren op centen maar op 
talenten.’

 Het volledige artikel van Jasper van Dijk 
staat op sp.nl/9z6eh
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in De rij voor 50 ProCent winst
Gadget-liefhebbers over de hele wereld 
wachten in rijen voor de Apple-winkel 
om zo snel mogelijk de nieuwe iPhone 5 
te bemachtigen. De felbegeerde smart- 
phone van Apple wordt gemaakt in 
Taiwan en China door het bedrijf Fox-
conn (dat ook bedrijven als Dell, Sony en 
Hewlett-Packard als klant heeft). Zelf-
moorden door werknemers hebben de 

afgelopen jaren herhaaldelijk de aandacht 
gevestigd op de werkomstandigheden. 
In reactie beloofde Foxconn om hoger 
loon te betalen. Maar het installeerde ook 
netten op hun gebouwen en het dwong 
werknemers een document te onder-
tekenen dat het bedrijf niet aansprakelijk 
gesteld kan worden in zulke gevallen. De 
negatieve aandacht noopte Apple tot een 

onderzoek, waarna de omstandigheden 
iets verbeterden – Apple meldde trots 
dat de werknemers nog maar 60 uur per 
week hoefden te werken; 11 uur meer 
dan wettelijk toegestaan in China. Vol-
gens arbeidsrechtgroepen is de werkdruk 
nog steeds te hoog, worden werknemers 
bedreigd en geslagen door bewakers en 
spelen vakbondsleiders onder één hoedje 
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met het management. De introductie van 
Apple’s iPhone 5 leidde tot een verdere 
stijging van de werkdruk, waarna in de 
stad Taiyuan gevechten ontstonden 
tussen werknemers en de politie. Een on-
derzoeksgroep uit Hong Kong, Students 
& Scholars Against Corporate Misbehavi-
our, beweerde dat werknemers van een  
fabriek in Zhengzhou al 30 dagen geen 
vrije dag gehad hadden. In oktober gaf 
Foxconn bovendien toe dat er bij de 

productie sprake was van illegale kinder-
arbeid. Stageprogramma’s van scholen 
werden misbruikt om veertienjarigen 
aan het werk te zetten. Het (overigens 
slechte) argument ‘Wij willen in het Wes-
ten nu eenmaal te weinig betalen voor 
onze producten’ gaat hier in elk geval niet 
op. De winstmarge op een iPhone is, zo 
bleek uit processtukken van de paten-
tenstrijd met concurrent Samsung, maar 
liefst 49 tot 58 procent. 

Op de foto’s de rij iPhone-liefhebbers 
voor de Apple-store in Amsterdam (foto 
Evert Elzinga / ANP) en de rij oproer-
politieagenten die de boze Foxconn-
werk nemers in toom moeten houden in 
Taiyuan (foto Corbis). 
(bronnen guardian.co.uk, reuters.com en 
news.com.au) 

tekst Diederik Olders 
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linksvoor ‘goeDe vakmensen zijn harD noDig’

Bas Smouter (54) uit Nuenen 
is een bijzondere leraar  
Nederlands. Hij wil dat zijn 
leerlingen minder theore - 
tische lessen krijgen, en 
meteen vanaf het eerste  
jaar meer praktijk.  
Sinds 2007 is Bas lid van de  
SP, samen met plaatsgenoten 
bouwt hij nu een lokale  
afdeling op.

tekst Jola van Dijk
foto Karen Veldkamp

 › Wat is jouw SP-moment?
‘Via de protestantse kerk raakte ik betrok-
ken bij een vluchtelingengezin dat na negen 
jaar het land uitgezet dreigde te worden. 
We hebben toen alle politieke partijen per 
post, e-mail en telefoon benaderd. Tot mijn 
stomme verbazing was er geen enkele partij 
die reageerde, behalve de SP.’

 › Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik ben docent Nederlands en zorgcoördi-
nator op een school voor vmbo-basis en 
-kader, de vroegere ambachtsschool.’

 › Zorgcoördinator? Op een school wordt 
toch onderwijs gegeven, geen zorg?
‘Kinderen kunnen leerproblemen hebben, of 
sociale problemen waardoor leren moeilijk 
gaat. Wij proberen dan een oplossing te 
bedenken zodat het leren weer voorrang 
kan krijgen. Door alle bezuinigingen op deze 
kwetsbare leerlingen wordt dat wel steeds 
moeilijker.’ 

 › En jij vindt niet dat ze meer lessen  
Nederlands zouden moeten krijgen?
‘Nee, beslist niet! Deze leerlingen werken 
liever met hun handen dan met hun hoofd. 
We hebben in Nederland zulke vakmensen 
hard nodig, maar nu worden ze gedwongen 
om de eerste twee jaar bijna alleen maar 
 theoretische vakken te volgen. Hoe goed 
ze hun vak ook beheersen, ze zakken als 
ze niet een voldoende staan voor Neder-
lands, Engels en wiskunde. Volgens mij is 
het belangrijkste dat ze goede vakmensen 
zijn, daar hoef je de grammaticaregels niet 
perfect voor te beheersen.’ 

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Het ruige en desolate landschap van Schot-
land en Noorwegen. Daar moet je echt de 
natuur trotseren. Dan voel je dat je echt op 
jezelf bent aangewezen – en hoe klein we als 
mensen zijn.’
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  > vliegenDe start merkies in tweeDe kamer

Arnold Merkies is zijn nieuwe functie als 
SP-Tweede Kamerlid met een vliegende 
start begonnen. Omdat hij als fractiemede-
werker al zes jaar ervaring heeft met het 
politieke handwerk, slaagde Merkies erin 
van zijn maidenspeech een vlammend 
betoog over de crisis te maken. Hij sprak 
het kabinet aan op de verantwoordelijkheid 
voor de kredietcrisis. ‘Laat ik het nog maar 
eens voor de zoveelste maal herhalen: dit 
is geen natuurramp. Het financiële stelsel 
en de manier waarop wij onze economie 
organiseren is door ons zelf bedacht.’ 
Merkies sprak niet bij een willekeurig 

debat. Hij kon direct laten zien waar hij als 
Kamerlid voor staat, aangezien hij debu-
teerde tijdens de Algemene Financiële 
Beschouwingen. Dit is een van de belang-
rijkste vergaderingen voor financiële 
woordvoerders in het jaar. En tijdens deze 
vergadering werden ook nog eens het 
Kunduz-akkoord en het Deelakkoord van 
VVD en PvdA besproken. Een uitgelezen 
kans dus om de toekomstige regeringspar-
tijen te wijzen op de sociale uitweg uit de 
crisis. Merkies: ‘De rekening hoeft niet 
neergelegd te worden bij ziek, arm of oud. 
Dat zijn politieke keuzes.’ Ook pleit Merkies 

voor een duurzame uitweg uit de crisis. ‘Ja, 
dat kost geld. En nee, de voordelen ervan 
zijn niet goed in geld uit te drukken en 
worden daarom nogal eens door econo-
men en financieel specialisten onderschat. 
Maar iets wat je afbreekt, krijg je niet 
gemakkelijk meer terug. En dat geldt zeker 
voor onze leefomgeving. Ik zie er dan ook 
naar uit om de komende jaren samen met 
mijn collega’s hier in de Tweede Kamer 
keihard voor het behoud daarvan te 
knokken.’
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  > ieDereen moet bezuinigen, behalve brussel?

‘Wereldvreemd’, noemt SP-Europarlemen-
tariër Dennis de Jong het gedrag van de 
begrotingscommissie van het Europees 
Parlement. ‘Voor gewone mensen in 
Nederland, die zelf geconfronteerd worden 
met de gevolgen van de bezuinigingen, is 
het uiterst frustrerend om te zien dat alle 
lidstaten gedwongen worden om te 
bezuinigen maar dat in het Europees 
Parlement het idee leeft dat de EU-begro-
ting juist zou moeten stijgen. Met maar 
liefst 6,8 procent nog wel.’ Volgens De 
Jong is dit het zoveelste voorbeeld van het 
ivoren torengedrag van het parlement. De 
Jong heeft al geprobeerd om 1,5 miljoen te 

laten bezuinigingen op het uitvoeren van 
allerlei studies. ‘Tevergeefs. Het geld blijft 
gereserveerd, ook al kon de Europese 
Commissie pas op het laatste moment een 
slecht onderbouwd lijstje met mogelijke 
studies geven als argument.’ Via meer van 
dit soort gerichte wijzigingsvoorstellen 
probeert de SP alsnog stijgingen van de 
begroting ongedaan te maken of zoveel 
mogelijk te beperken. De ervaring leert 
volgens De Jong dat dit soort voorstellen 
niet veel kans maakt om aangenomen te 
worden. ‘Maar ik wil in ieder geval laten 
zien dat niet alle Europarlementariërs in 
een ivoren toren leven.’

‘goeDe vakmensen zijn harD noDig’
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De winnaar van oktober is Jelle Schunselaar uit Arnhem. Stuur uw oplossing vóór 28 november 2012 naar de puzzelredactie van de  

Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een  

gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CryPtogram

oPlossing sePtember

horizontaal
6 Bladblazer is high. (6)
8 Van Scandinavische vrouw gewicht bepalen. (4,5 en 9)
10 The Good Sause, The Bad Pasta and the Ugly Chef. (16)
12 Verscholen tuinslang kan nadelig uitwerken. (5)
13 Vruchtbare bouwgrond in de natie. (9)
14 Verdwijn, vrouw! (2)
16 Hip soort schoen (voor beginners). (2,7 en 9)
20 Hier draait het om, Drenthe. (5)
21 Meneer pastoor gaat voor de mis op vakantie. (10)
22 Pontschipper is ‘n beetje een lichtgewicht. (7)

Verticaal
1 in ‘het Engelse’ intiem dichtbij. (5)
2 aanstoot nemen aan veel vertoon van respect. (7)
3 is in de woestijn ongehoord spraakzaam. (8)
4 Oud-strijder is dikker geworden. (8 en 3,5)
5 Relatie kent veel weetjes. (12)
7 Verdwenen vrachtwagen. (3,9 en 12)
9 Fatsoenlijk zijn, of bv. asociaal, in de file. (8)
11 Nuttige aversie tegen bacteriën. (9)
15 De verkoop vermindert. (6)
17 Venster heeft wiskundig figuurtje. (4)
18 Gestrand zeezoogdier niet in zijn element. (6)
19 (g)Een oceaan van koude lekkernijen. (5)

CryPtogram
horizontaal 1) Sok 3) Pier 6) Blijspelen 8) Zilvermeeuw 10) Pijpenla 12) Wijkagent 14) Paardentuig 16) Kast 18) Echtelieden 19) Pakhuis 20) Hut 21) Knol 
23) Wijsmaken.  
Verticaal 1) Stilleven 2) Korps 4) Regenwouden 5) Gelukkig 7) Ligplaats 9) angsthaas 11) aandeel13) Gokbaas 14) Pickup 15) Dalen 17) Eicel 22) Op  
23) WG (Was Getekend).

mengletters
Geloof een gerucht pas als het officieel ontkend wordt. (Otto von Bismarck)

1 2

3 4 5 6  7  

8 9 

10 11 

12 13  

14 15 16  17 

18 19

20 21  

22 

nummerPlaatje
De puzzel bevat een aantal ‘cellen’ in een tabel, 
en een aantal vragen die naar getallen (ook 
jaartallen, tel. nummers etc.) verwijzen. Slechts 
een deel van alle getallen is nodig om de puzzel 
op te lossen: maak de cellen van de correcte 
getallen zwart, en uiteindelijk zal een symbool 
verschijnen. Dit symbool vormt de oplossing.
Omschrijvingen zijn veelal opzettelijk beperkt, en 
het zwartmaken van de verkeerde cellen zal het 
nóg lastiger maken. Veel plezier!

007 -12, 
328 1969 2001 56 57 75 

118. 
000 404 #13 2011 < 11 42 .50 

232 20:00 10-4 1504 250. 
000 50/50 1984

1999 666 9-9-9 401 7-11 327 9 to 5

0 -272, 
12 1-1-2 /0 101 1024 09/11

8.8 -273, 
15 3,141 13 747 5-7-

1886 997

 

opdracht
Jumbo gaat vliegen
Double-plus-bad politics
Kaliber van een Pak 43 (in cm)
Seriële communicatie standaard: RS-(?)
Grootste priemgetal onder de 1000
Pi
Niet gevonden (linkrot…)
Geboorte ‘Vadertje Drees’
Een Ruimte-Odyssee
De agent van Martin Lodewijk
aanduiding van een begincursus in the VS
atoomnummer van Barium
1ste bemande maanlanding
0 Kelvin is hoeveel graden Celsius?
Het Getal van het Beest
Douglas adams’ ‘ultieme antwoord’
Daar red je Europeanen mee

tabel
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kansloos
Onze regering en onze uitkeringsin-
stanties, inclusief artsen, laten chro-
nisch zieke, arbeidsongeschikte  
mensen of mensen die nergens wor-
den aangenomen wegens gebrek  
aan arbeidsplaatsen of wegens 
leeftijds- of rassendiscriminatie aan 
hun lot over. We gaan terug naar 
het Nederland van voor de Tweede 
 Wereldoorlog. Omdat het moet sol-
liciteer je je suf, maar als 45-jarige 
kom je echt nergens aan de bak, zelfs 
niet als je gezond bent. Er is gewoon-
weg een tekort aan arbeidsplaatsen, 
ook al wil Kamp dat niet weten. 
Ondertussen harken mensen aan 
de rechterkant verschrikkelijk veel 
geld binnen en laten ze zich allerlei 
privileges, ook financiële privileges, 
welgevallen. Gelukkig is men elders 
in Europa zo snugger om steeds fel-
ler en massaler te protesteren tegen 
het feit dat 1 tot 5 procent van de 
bevolking het overgrote deel van het 
kapitaal in handen heeft.
 
Roland Danckaert, Herkenbosch

tijDgeest
Graag wil ik reageren op het artikel 40 
jaar SP (Tribune oktober). Ik denk dat 
Willem Paquay de huidige tijdgeest 
onderschat, als hij stelt dat ‘de tijd heel 
anders was’ in de periode dat de SP 
werd opgericht. Denk aan de Arabische 
lente die doorbroeit, waar dictaturen wel 
zijn weggejaagd maar waar de leefom-
standigheden nauwelijks zijn verbeterd 
(er is nog steeds grote werkloosheid in 
Tunesië en in Egypte leven miljoenen 
mensen rond de armoedegrens). Denk 
aan de maanden aanhoudende studen-
tenprotesten in Chili en Mexico en de 
fantastische overwinning van studenten 
in Quebec (waar bezuinigingen zijn 
teruggedraaid na studentenstakingen). 
Denk aan forse stakingen die worden 
gewonnen, de Marikana-mijnwerkers 
in Zuid-Afrika, de leraren in Chicago in 
de VS en niet te vergeten de briljante 
schoonmakersstaking in eigen land. 
Om maar niet te spreken over de talloze 
massaprotesten in Portugal, Spanje, 
Italië en Griekenland... Deze komende 
tijd gaat zeer interessant en belangrijk 
worden voor linkse activisten. 
 
Janneke Prins, Heerlen

what’s in a name
Interessant, dat artikel over 40 jaar 
SP. Ik heb nooit geweten dat er toen 
een Kommunistiese Partij Nederland 
(ML) bestond én een Communistische 
Partij Nederland. Ook wist ik niet dat de 
naamswijziging ingegeven was door de 
negatieve bijklank die ‘communistisch’ 
gekregen had. Wat dat betreft heeft 
de CPN zich nog beter van die smet 
bevrijd, want terwijl je als SP’er nog wel 
eens geconfronteerd wordt met het feit 
dat je partij uit marxisten en leninisten 
voortkomt (bijv. door columnist Jerry 
Goossens), hoor je nooit iemand  
GroenLinks verwijten dat ze oude  
communisten zijn. Opmerkelijk ook, dat 
het verwijt dat de PvdA een slap aftrek-
sel is van de oude arbeidersbeweging, 
nog steeds opgaat – sommige dingen 
veranderen blijkbaar niet.

Martin van Raay, Culemborg

brieven

PrikborD@sP.nl
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bon om liD te worDen

Tribune
november 2012

wel tribunelezer,  
geen sP-lid?
dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
als SP-lid ontvangt u de tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

Emile  
Roemer

Wilt u ook reageren? Stuur een  
mailtje naar prikbord@sp.nl of een 
brief naar:

Redactie Tribune 
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort 
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Hollandse Groene stroom? GraaG! 

rutte en samsom op ramkoers

acties zorG
‘We Worden verGiftiGd met Het idee dat zorG te duur is’
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inspirerend rood-Weekend
Ben je pas lid geworden van ROOD of wil 
je ROOD beter leren kennen? Kom dan 
naar de ROOD Basisscholing op 2 en 3 
februari 2013 in Den Haag. Tijdens het 
tweedaagse scholingsweekend kom je 
alles te weten over ROOD en de SP. We 
gaan dieper in op de geschiedenis van 
de SP en onze vereniging, leren over de 
ideologie van de SP en over hoe je een 
goede actie voert. Want waarom voeren 
we actie? En waarvoor? En hoe kunnen 

we daadwerkelijk veranderingen teweeg-
brengen? Met diverse gasten belooft het 
een leerzaam en inspirerend weekend te 
worden. 

Aanmelden kan door 25 euro over te  
maken op gironummer 3158651 t.n.v. 
ROOD onder vermelding van je naam, 
lidnummer en ‘basisscholing’.  
Hopelijk tot dan! 

spnet  
voor leden
Voor leden van de SP is er een speciale web-
site: SPnet. Daar is nieuws te vinden over 
lokale successen, tips voor actief worden, 
informatie over scholingen en nog veel 
meer. Heeft u het al eens bekeken? Om de 
website te bekijken kunt u inloggen met uw 
lidnummer.

        

ROOD ‘uitgekleed’ in de Tweede Kamer.

2 tribune december 2012

www.spnet.nl



Israël/Palestina
‘Zoveel doden en gewonden;  
voor de zoveelste keer’

4

in dit nummer

Jan Marijnissen en  
Corine de Ruiter
‘Vrije wil vind ik een onzinbegrip’

6

Zuid-Holland
Het licht aan het eind van de tunnel 

12

Renske Leijten
‘De zorg is geen probleem,  
maar de oplossing’

26

Kabinetsbeleid 
Hoe kapitein Mark door wilde  
wateren laveert

22

column

Hoop en  
perspectief
Nu het kabinet er een paar maanden zit, 
wordt stukje bij beetje duidelijk wat ons 
de komende jaren te wachten staat. Dat 
is geen fraai plaatje. De sociale zekerheid 
gaat eraan, de zorg wordt uitgekleed en 
Rutte kan gewoon doorgaan met zijn  
keiharde bezuinigingen. De PvdA heeft  
in de campagne veel punten uit ons  
programma  geleend, maar erg zuinig  
zijn ze niet op onze ideeën.

Veel mensen maken zich grote zorgen. 
Over het inkorten van de WW, juist nu  
zoveel mensen die hard nodig hebben. 
Over het afschaffen van goede zorg thuis, 
terwijl we juist goed voor elkaar willen  
zorgen. Mensen vrezen voor hogere  
huren, minder werk en een verlaging van 
hun inkomen. Terechte zorgen, waar wij 
niet zozeer boos maar vooral strijdvaardig 
van moeten worden.

Boze mensen schreeuwen vanaf de kant: 
strijdvaardige mensen zorgen dat ze met 
 betere plannen het tij keren. Wij kiezen 
daarom voor het laatste. Als het kabi-
net  banen schrapt, komen wij met plan-
nen voor extra banen. Als minister Blok 
huurders en corporaties opjaagt, komen 
wij in beweging voor goede huisvesting en 
 betaalbare huren.

Zo gaan wij dat de komende tijd doen. 
 Aanklagen wat niet deugt, maar nooit  
zonder een goed alternatief. Dat is de  
manier waarop de SP groot is geworden. 
Hoop geven en perspectief bieden: dat is 
wat wij gaan doen!

Emile Roemer
fractievoorzitter SP19 Uitgelicht: Obama en Sandy  20 Vroeg of laat: Senaat 

constateert ‘geen samenhang’ bij beleid privatiseringen

28 Groene stroom: WISE-campagne stimuleert, helpt en 

ondersteunt  30 LinksVoor: Katinka Jarabik helpt bij kiezen 

van kleding en make-up

16, 17, 18, 31, 32, 33 Nieuws 34 Brieven 35 Brieven  

36 Theo de buurtconciërge 

DE ASIELZOEKER
✔  Kinderpardon.

✖  Illegaliteit wordt strafbaar.

✖  Nog steeds geen noodopvang 
     voor uitgeprocedeerde 
     asielzoekers.

DE KLEINE ONDERNEMER
✖  BTW-verhoging naar 21% blijft.

✖  Zelfstandigenaftrek wordt versoberd.

✖  Niet investeren in de economie; 
     de consument zal de hand op 
     de knip houden. 

DE HUISEIGENAAR
✔  De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt 
      (maar niet zoals de SP wil door deze
      af te toppen op 350.000 euro).

✔  Rente op restschuld kan
      5 jaar worden afgetrokken.

✔  De rijksmiddelen voor de starters-
      lening worden uitgebreid (al is hier 
      nog geen budget voor opgenomen).

DE HUURDER
✔  Woningcorporaties worden aangestuurd
      door gemeenten, de schaal wordt kleiner.

✖  De huren mogen enorm worden verhoogd 
      en snel ook. Bij 2,5% inflatie stijgt een huur 
      van €450 tot tussen de €523 en €635.

✖  De beperking van de hypotheekrente-aftrek
      wordt volledig gecompenseerd door de hoogste
      belastingschijven te verlagen; de huurverhoging 
      leidt niet tot verlaging van de laagste schijven.

✖  Er komt een extra verhuurdersheffing; corporaties 
     kunnen nu ongeveer tien miljard per jaar minder 
     investeren in onderhoud, renovatie en 
     energiebesparende voorzieningen.

HET INTERNET
✖  Geen visie op privacy
      en ICT-veiligheid.

DE NATUURLIEFHEBBER
✔ De ecologische hoofdstructuur en 
     verbindingszones worden toch gerealiseerd.

✖  Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moe-
      ten meer afhankelijk worden van privaat geld.

✖  Geen concrete voorstellen om 
      megastallen tegen te houden.

✖  De Blankenburgtunnel bij Vlaardingen 
     die niemand wil, komt er toch.

✖  De A15 wordt doorgetrokken naar de A12.

DE KINDEREN
✖  Bezuiniging op kinderbijslag.

✖  Met een half miljard bezuinigt
     dit kabinet de jeugdzorg kapot.

DE WIETGEBRUIKER
✔ De wietpas is weg. Registratie is niet meer nodig.

✖  In plaats van een pas heb je nu een id-bewijs én 
      een uittreksel van het bevolkingsregister nodig. 

✖  Toeristen worden nog steeds geweerd, 
      illegale handel zal blijven toenemen.

KABINET OP
RAMKOERS DE ZORG

✔  Meer investeren in wijkverpleegkundigen.

✖  Thuiszorg wordt voor honderdduizenden 
     ouderen en gehandicapten afgeschaft.

✖  Dagbesteding, waardoor mantelzorgers 
      het vol kunnen houden, wordt afgeschaft.

✖  De vrije specialistenkeuze vervalt.

✖  De commerciële zorgverzekeraars mogen 
     bepalen waar je zorg krijgt én zelf eigenaar 
     worden van een zorginstelling.

DE STUDENT
✖  De studiefinanciering
      wordt afgeschaft.

✖  De ov-kaart voor studenten
      wordt wegbezuinigd.

Emile Roemer zei op 13 november in het debat over de 
regeringsverklaring: ‘De verzorgingsstaat is geen probleem; 
het is een oplossing voor problemen, om te voorkomen dat 
de tegenstellingen te groot worden en de samenleving uit 
elkaar valt. Een sociale samenleving is beter voorbereid op 
economische schokken en herstelt zich daarvan sneller. 
Een samenleving waarin naar elkaar wordt omgekeken 
is veiliger en prettiger om in te leven.
Die solidariteit en de bereidheid om samen iets 
moois van het land te maken, moeten wij juist 
versterken en niet, zoals ik in het regeerakkoord 
pagina na pagina lees, verder afbreken.’
Waar sturen Rutte en Samsom eigenlijk op aan?
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Het recente conflict in Gaza heeft ruim duizend gewonden 
en meer dan honderdvijftig doden gekost. Duurzame vrede 
tussen Israël en Palestina lijkt verder weg dan ooit, terwijl de 
Palestijnse gemeenschap diep verdeeld blijft. Hopeloosheid 
slaat toe, ziet Tiny Kox.

‘palestijnen niet Weer in de steek laten’

SP-senator Tiny Kox is voor de Raad van 
 Europa Speciaal Rapporteur voor Palestina 
en maakte het land tot officieel partner van 
Europa’s grootste verdragsrechtelijke orga-
nisatie. Zijn voorstel daartoe werd eind 2011 
met applaus goedgekeurd door de Parle-
mentaire Assemblee van die Raad. Palestina 
werd een van de eerste ‘partners voor demo-
cratie’ van de Raad van Europa. Maar amper 
een jaar later werd Gaza door Israël gebom-
bardeerd, schoot Hamas raketten af op Israël 
en leek een nieuwe grondoorlog aanstaande. 
Internationale bemiddeling voorkwam dat 
op het allerlaatste moment. Na meer dan 
duizend gewonden en honderdvijftig doden 
werd op 21 november een bestand afgekon-

Tiny Kox  en de Palestijnse president Abbas in Ramallah, 2011.

digd. Maar de vijandschap is alleen maar 
verder toegenomen en de verdeeldheid van 
de Palestijnen nog even groot. 
‘Het is om hopeloos van te worden’, zegt 
Kox. ‘Dat heb ik ook gemerkt tijdens een 
bezoek deze zomer aan Palestina. Zonder 
vrede wordt alles geblokkeerd, ook een 
Palestijnse staat. Maar Israël lijkt geen 
behoefte te hebben aan vredesonderhande-
lingen, zeker niet tot de parlementsverkie-
zingen van januari. De clash met Gaza werd 
voor een deel beïnvloed door die vervroegde 
verkiezingen. Premier Netanyahu wilde 
spierballen tonen. Door het vermoorden van 
een van de machtigste figuren in Gaza, die 
althans leek te proberen radicaal islamiti-

sche groepen juist van raketbeschietingen 
op Israël af te houden, sloeg de vlam volledig 
in de pan en leek oorlog onvermijdelijk. Veel 
Israëli’s voelen zich nu opnieuw in hun be-
staan bedreigd. Dat leidt de aandacht af van 
de grote sociaal-economische problemen 
waarmee ook Israël kampt.’ 
Ook Hamas is verantwoordelijk voor het 
recente geweld, benadrukt Kox. ‘Sinds de 
gewelddadige machtsovername in Gaza 
maakt Hamas daar de dienst uit en laat 
radicaal islamitische strijdgroepen bij tijd en 
wijle raketten op Israël afschieten, zoals in 
november. Zo toont Hamas zijn spier ballen, 
vooral tegenover de officiële Palestijnse 
regering van president Abbas die, welhaast 
tegen beter weten in, blijft streven naar vre-
de met  Israël en internationaal- rechtelijke 
erkenning van een Palestijnse staat. Hamas 
ziet daar niets in. Kortom: zowel de Israë-
lische regering als de Hamasleiding leken de 
afgelopen weken vooral uit op versterking 
van de eigen positie tegenover hun politieke 
concurrenten. Ook al kost dat doden en  
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Doet u mee?

In de aanloop naar de verkiezingen en in 
de weken daarna hebben we duizenden 
nieuwe leden ingeschreven. Dat maakt 
de partij krachtiger: meer mensen, meer 
ideeën, meer mogelijkheden om de daad 
bij het woord te voegen. 
De meeste mensen melden zich aan 
omdat ze onze opstelling in de landelijke 
politiek willen ondersteunen. Logisch, 
want dat trekt ook de meeste aandacht. 
Maar ik hoop dat onze nieuwkomers 
ook interesse hebben of krijgen in onze 
opstelling in de lokale politiek. Want om 
de hoek worden de gevolgen zichtbaar 
van wat landelijk in Den Haag wordt 
besloten. Wat voor soort woningen 
worden er gebouwd; is er wel of niet 
voldoende speelruimte; hoe staat het 
met de veiligheid op straat; rijdt de bus 
wel voldoende en op tijd; hoe duur valt 
de bibliotheek uit; is er iets te doen voor 
jongeren; hoe staat het met de thuiszorg 
en zijn er wel of niet voldoende plaatsen 
in het verpleeghuis? Als SP willen we 
daar, in de concrete werkelijkheid, 
iets betekenen. Iets, dat wil zeggen: 
een middel voor mensen om op te 
komen voor verandering, verbetering 
van wat niet deugt, en waardering en 
bescherming van wat goed is. We leggen 
concrete situaties langs onze politieke 
meetlat van menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit – en gaan 
dan samen met zoveel mogelijk mensen 
aan de slag. Precies zo ook kunnen we 
meer mensen overtuigen van het feit dat 
we zelf onze toekomst maken. 
In de komende tijd gaan we veel aandacht 
besteden aan het effectiever maken van 
dat deel van ons politieke werk in de 
steden en dorpen van ons land. We willen 
onze bestaande afdelingen versterken, 
en daar waar er nog geen is zorgen dat 
er een komt. Het zou fantastisch zijn 
als u daaraan mee zou willen werken. U 
bent van harte uitgenodigd, ook door uw 
afdeling.

Jan Marijnissen

gewonden aan weerskanten. Voor de zoveel-
ste keer.’
Terug bij af dus? ‘Waar vorig jaar hoop 
gloorde, op samenwerking met Europa, op 
erkenning door de Verenigde Naties, op 
nieuwe parlements- en presidentsverkie-
zingen, zien steeds meer Palestijnen het nu 
helemaal niet meer zitten. Hamas weigert 
mee te werken aan nieuwe verkiezingen en 
Israël schoffeert de Palestijnse regering keer 
op keer. Ondertussen gaat de landroof van 
Palestijnse gebieden voor nieuwe Israëlische 
nederzettingen genadeloos door en daar-

door wordt een twee-statenoplossing steeds 
minder mogelijk. Toch deed de Palestijnse 
regering een nieuwe poging tot statusver-
hoging in de Verenigde Naties. Noem het 
met de moed der wanhoop. We mogen ze nu 
niet weer in de steek laten.’ 

Het feit dat minister Timmermans tijdens 
het conflict terughoudendheid bepleitte 
aangaande die statusverhoging van de 
 Palestijnse Autoriteit bij de VN, noemt Kox 
een buitengewoon slechte zaak. ‘President 
Abbas heeft inmiddels aan de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties toela-
ting gevraagd en gekregen als non member 
observer state. Een volwaardig lidmaat-
schap werd eerder steeds door de Verenigde 
Staten geblokkeerd. Kijk, als Kamerlid heeft 
Timmermans altijd geijverd voor het geven 
van die statusverhoging aan de Palestijnen. 
Zijn plotselinge draai is een klap in het 
gezicht van de Palestijnse autoriteiten. Die 
rekenden op een andere wind na het vertrek 
van de ontzettend pro-Israëlische minister 
Rosenthal, hebben ze mij verteld. Ik had 
gehoopt dat Timmermans daarom op zijn 
beslissing zou terugkeren en ons land een 
blamage in de Verenigde Naties en in Pa-
lestina zou besparen. Nederland en Europa 
moeten er juist alles aan doen om mee te 
helpen om het vredesproces weer op gang 
te krijgen. Europa heeft te lang weggekeken 
van het Midden-Oosten. Laat Timmermans 
zich inzetten om daar verandering in te 
brengen.’

Op 29 november stemde een ruime meer-
derheid van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in met genoemde 
statusverhoging. Maar Nederland stemde 
blanco... 

De SP heeft president Abbas gefeliciteerd 
met het verwerven van de statusverhoging 
en de hoop uitgesproken dat die bijdraagt 
aan de opbouw van een democratische en 
levensvatbare Palestijnse staat.

tekst Rob Janssen
foto Archief SP

‘palestijnen niet Weer in de steek laten’

De Raad van Europa is een organisatie van alle Europese landen, met uitzondering van 
Wit-Rusland. Met het afsluiten van conventies probeert de Raad van Europa de democra-
tie te bevorderen, de mensenrechten te beschermen en de rechtsstaat te ontwikkelen. De 
Raad van Europa, gevestigd in Straatsburg, wordt geleid door een Comité van Ministers; 
daarnaast is er een Parlementaire Assemblee die wordt gevormd door gekozen delega-
ties van alle parlementen van de lidstaten. De senatoren Tiny Kox en Tuur Elzinga maken 
namens de SP deel uit van de Nederlandse delegatie. De Assemblee kent vijf politieke 
fracties. Tiny Kox leidt sinds 2007 de fractie van Verenigd Europees Links.
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Waarom zijn die campussen van onze 
hogescholen en universiteiten toch vaak van 
die kille, kale plekken? Op zoek naar mijn 
gesprekspartner zag ik ergens The Maas-
tricht Forensic Institute staan. Daar moet 
het zijn, dacht ik. Ik werd ontvangen door 
een beeldscherm, een touchscreen. Ik tikte, 
tikte nog eens, geen reactie. Ik besloot zelf 
maar het gebouw te gaan verkennen. Op de 
tweede verdieping bood iemand aan me te 
wijzen waar ik moest zijn. Het was honderd 
meter verderop.
Even later word ik door Corine de Ruiter 
opgehaald in de hal van het universiteitsge-
bouw. Ze neemt me mee naar haar kamer. 
Ook daar weer die verbazing: wat is ze klein 
gehuisvest. Een kille campus, een klein 
kamertje voor de hoogleraar, maar een warm 
en diepgaand gesprek.

 › Wat is forensische psychologie?
‘Letterlijk komt het van Forum. Op het Fo-
rum Romanum in Rome werd vroeger onder 
andere recht gesproken. Het is de psycho-
logie die zich bezighoudt met alles wat met 
recht te maken heeft. Ik houd me vooral 
bezig met de oorzaken van crimineel gedrag 
en, heel specifiek, met mensen die een 
psychische afwijking hebben en crimineel 
gedrag vertonen. En dan vooral de ernstiger 
zaken, vaak met geweld.’

 › Praten we dan niet per definitie over 
psychiatrie?
‘Nee, het kan ook iemand met een per-
soonlijkheidsstoornis zijn, of iemand met 
pedofiele neigingen. Bij psychiatrie denk 
je toch meer aan mensen die bijvoorbeeld 
schizofreen zijn.’

 › We gaan meteen op het doel af. Je bent 
geen voorstander van strenger straffen.
‘Nee, nee.’

CoriNe de ruiter over StraffeN eN beloNeN, oPvoediNg eN wilSkraCht, jeugdzorg eN gevaNgeNiSSeN

De roep om strenger straffen klinkt nog steeds, hoewel  
wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het niet effectief is. 
Hoogleraar Corine de Ruiter heeft de moed luid en duidelijk te 
zeggen wat anderen ook weten, maar slechts achter een hand 
durven te fluisteren.

‘verantWoordelijkHeid nemen, verantWoordinG 
afleGGen, dat maakt ons tot mensen’

 › Dat wordt niet door iedereen begrepen. 
‘Klopt.’

 › Wat motiveert je om daar zo tegen ten 
strijde te trekken?
‘Ik ben een onderzoeker en een wetenschap-
per. Ik laat me leiden door de inzichten die 
de wetenschap mij verschaft, en vooral op 
de vraag: wat werkt en wat werkt niet in de 
strijd tegen de criminaliteit? En wat blijkt? 
Streng straffen is bewezen niet effectief. 
Opsluiten van mensen leidt op de korte 
termijn tot minder criminaliteit. Je zag dat 
bijvoorbeeld in New York bij de start van de 
zero-tolerance-aanpak. Maar al die mensen 
die werden opgepakt, kwamen natuurlijk 
ook weer een keer terug in de maatschap-
pij. En omdat ze in de gevangenis niet 
beter werden – eerder slechter, want in de 
gevangenis leren ze bij over criminaliteit 
– blijven de problemen bestaan. Tijdens 
de detentie wordt er niets gedaan aan de 
oorzaken van dat criminele gedrag. En hier 
komt voor mij een humaan aspect om de 
hoek kijken. Tachtig procent van de mensen 
in onze gevangenissen heeft een psychische 
aandoening. Je moet dan denken aan een 
verslavingsprobleem, een psychose, een de-
pressie, noem maar op. Veel van die mensen 
zitten vaak zó in de problemen dat ze niet 
eens in staat zijn om hulp te zoeken. Op een 
gegeven moment plegen ze een delict en dan 
komen ze in het circuit terecht. Veel van die 
mensen heb ik bezocht in de gevangenis-
sen. Als je je dan verdiept in hun leven, dan 
zie je vooral hoeveel ze geleden hebben. Dat 
verblijf in de gevangenis doet daar nog een 
schepje bovenop. Detentie alleen is geen 
fundamentele oplossing voor het probleem 
van de criminaliteit.’ 

 › Is één van de bases onder het strafrecht 
niet de vergelding?

‘Als gedragswetenschapper, als niet-juriste 
dus, zet ik vraagtekens bij overwaarde-
ring van het begrip vergelding in onze 
maatschappij. Daar lijden we uiteindelijk 
allemaal onder, dader én slachtoffer en/of 
nabestaanden. Want het strafrecht heeft de 
pretentie dat het ook een oplossing biedt 
voor het slachtoffer. Maar in mijn optiek – en 
ik heb daarbij wederom de wetenschap aan 
mijn kant – levert het strafrecht die oplos-
sing niet. Het is een schijnvertoning, omdat 
vaak gedacht wordt dat slachtoffers en/of 
nabestaanden verder kunnen met hun leven 
als ze maar weten dat de dader achter slot en 
grendel zit. Maar de praktijk laat juist vaak 
zien dat mensen níet verder kunnen met hun 
leven. Immers, de straf is nooit hoog genoeg, 
en bovendien neemt de straf voor de dader 
niet hun eigen pijn weg.’

 › Maar zijn er andere vormen van genoeg
doening?
‘De genoegdoening nu is dat de crimineel bij-
voorbeeld acht jaar moet zitten. Ik denk nog 
steeds dat een verblijf in een gesloten setting 
nodig is, maar dan moet die tijd gebruikt 
worden om die persoon klaar te stomen voor 
de maatschappij. Daarnaast moet je kijken 
naar de schade die iemand heeft aangericht, 
en moet je je afvragen hoe die persoon die 
schade kan herstellen. Natuurlijk kun je 
een dode niet meer tot leven wekken, maar 
je kunt bijvoorbeeld wel ervoor zorgen dat 
mensen elkaar ontmoeten. Zo heb ik mee-
gemaakt dat iemand, verslaafd aan de speed, 
tijdens een psychose iemand anders had 
omgebracht. De dader had vreselijke spijt en 
een groot schuldgevoel. Hij kreeg achttien 
jaar gevangenisstraf. De man zei: “Het liefste 
wil ik een website opzetten waarop ik mijn 
verhaal kan vertellen; en ik wil voorlich-
ting geven op scholen om de gevaren van 
dit soort middelen onder de aandacht te 
brengen.” De man zat vol ideeën over wat 
hij terug kon doen voor de maatschappij. En 
als het gaat om de slachtoffers, dan weten 
we wat écht helpt: mediation, in een bepaald 
stadium van het strafproces. Slachtoffers 
hebben nu spreekrecht, en dat is een goede 
zaak. Maar het is niet genoeg, want er vindt 
geen gesprek plaats, het blijft bij een slacht-
offerverklaring. En voor beide partijen geldt: 
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‘In de jeugdzorg gaan te vaak de proto- 
collen voor op de belangen van het kind’

om verder te kunnen is communicatie nodig. 
Kijk naar wat Desmond Tutu in Zuid-Afrika 
gedaan heeft met zijn Waarheidscommissie. 
Vergelding vind ik een heel oud idee dat echt 
niet klopt met de psychologische inzichten 
van vandaag.’

 › Maar veronderstelt jouw idee niet een 
heel andere maatschappij? Hoe wil je de 
publieke moraal handhaven?
‘Maar je kunt dan toch nog steeds grenzen 
stellen en mensen berechten.’

 › De straffen niet omhoog, maar het op
sporingspercentage wel, lijkt me.
‘Dat is inderdaad nog steeds dramatisch 
laag, minder dan twintig procent. Net als de 
pakkans is dat erg bepalend voor de dader 
in spe die afweegt of hij het risico zal nemen 
of niet.’

 › Hoe hoog ligt het gemiddelde recidive
cijfer nu?
‘Zeventig tot tachtig procent: een cijfer dat 
bewijst dat deze aanpak niet werkt.’

 › Hoe zou je dat cijfer omlaag kunnen 
brengen?
‘Door behandeling. In Canada moeten alle 
mensen die langer dan een half jaar moeten 
zitten een programma uitvoeren, met het 
doel ze beter te maken dan toen ze bin-
nenkwamen. Om te beginnen worden de 
criminogene factoren opgespoord: waarom is 
deze persoon ontspoord? Afhankelijk van de 
uitkomst wordt de individuele behandeling 
vastgesteld.’

 › Hier doen we dat allemaal niet?
‘Nee, niet zo intensief en ook niet zo syste-
matisch.’

 › Hoe motiveer je een crimineel het goede 
pad op te gaan?
‘Daar heb je nou psychologen voor: die men-
sen zijn daarin geschoold.’

 › Geef me eens een inkijkje. Hoe pak je zo’n 
gesprek met een crimineel aan?
‘Oké, een voorbeeld. We hebben te maken 
met een antisociale jongen, die nog nooit 
gewerkt heeft. Hij is nu achter in de twintig 
en hij zit regelmatig vast. Misschien is hij ook 
nog wel verslaafd. 
Je vraagt:
- “Ken jij nog vrienden uit je tijd op de basis-
school?” - “Ja, een paar.”
- “Hoe gaat het daar mee?” - “Die ene is goed 
terechtgekomen; heeft een vrouw en kinde-
ren, een mooie auto en een redelijke baan. 
Straks gaat ie zijn eerste huis kopen.” 
- “Wat vind jij daarvan? Hoe is dat voor jou?”

Als je zo met mensen praat en vooral goed 
luistert, zal je altijd zien dat er onder die 
harde buitenkant een zachte binnenkant zit. 
Alle mensen hebben een levensverhaal, een 
wordingsgeschiedenis. Daarbij aansluiten 
kan veel in beweging brengen.’

 › Kan het DNA ook een criminogene factor 
zijn?
‘Sommige mensen zijn van nature impul-
siever dan andere mensen. De ander heeft 
weer een overmatige honger naar prikkels. 
Mensen met een diagnose ADHD lopen meer 
kans verslaafd te worden en daardoor mis-
schien met verkeerde vrienden in aanraking 
komen. Het is altijd en-en, én de genen én de 
omstandigheden. Er zijn mensen met prima 
genen die zulke verschrikkelijke dingen 
hebben meegemaakt, die zulke trauma’s 
hebben opgelopen, dat ze helemaal ‘koud’ 
zijn geworden en zich hebben afgesloten van 
de wereld. En als er dan nooit iemand eens 
vraagt: “Goh, hoe gaat het met jou?”’

 › Wanneer wordt TBS opgelegd?
‘Het kan alleen bij delicten waar straffen van 

vier jaar of meer op staan, ernstige delicten 
dus. Meestal geweld of zeden. Daarnaast 
moet er een advies liggen van een psychiater 
en een psycholoog dat zegt dat de persoon 
behandeling nodig heeft voordat hij velig 
terug kan naar de samenleving. De resultaten 
van de behandeling worden in een TBS-
kliniek elk half jaar geëvalueerd. Om de twee 
jaar, en soms om het jaar, beoordeelt  
de rechter of er verlengd wordt of niet.’

 › Maar als ik TBS opgelegd heb gekregen, 
dan zorg ik toch dat ik er na vier jaar uit 
kan?
‘Ja, dat denkt iedereen, maar de gemiddelde 
behandelduur is inmiddels opgelopen naar 
negen jaar. De kliniek adviseert de rechter 
over een eventuele verlenging. Zelfs als  
jij je voorbeeldig hebt gedragen en er geen 
incidenten zijn geweest kan de inrichting 
nog gronden denken te hebben om jou lan-
ger vast te houden.’

 › Hoe zou je ons rechtssysteem  
kwali ficeren?
‘Heel traditioneel. Wij staan in de continen-
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‘Die managers verdienen tweehonderd- 
vijftigduizend euro, waar slaat dat op?’

tale traditie en hebben dus een inquisitoir 
systeem. Dat wil zeggen dat de rechter een 
heel voorname, doorslaggevende rol speelt 
in het strafproces. Zo worden er – als je het 
vergelijkt met bijvoorbeeld het Amerikaanse 
systeem – relatief weinig deskundigen en 
weinig getuigen gehoord in een strafrechts-
zaak.
Ons systeem leunt sterk op de onafhan-
kelijkheid van de rechter. Daar schuilt een 
gevaar in. Zo ken ik rechters die weigeren 
een gevangenis te bezoeken, omdat ze bang 
zijn beïnvloed te worden door wat ze daar te 
zien en te horen krijgen. Ik vind dat dat niet 
kan. Die blinddoek van Vrouwe Justitia moet 
er zijn ten aanzien van de persoon maar niet 
ten aanzien van het hele strafrechtssysteem.’

 › Neemt het huiselijk geweld af of toe?
‘Dat weten we niet. We weten alleen dat er 
nu meer aandacht voor is dan vroeger. We 
weten wel dat heel veel problemen worden 
veroorzaakt door stress. En we weten ook 
dat ons tijdsgewricht – en dan doel ik niet 
specifiek op de crisis, die doet er alleen een 
schepje bovenop – veel stress kent. Neder-

land kent een high stress society: het is vol, 
het is druk, er zijn veel prikkels. Als je het 
niet kunt bijbenen, dan heb je het moeilijk. 
Het draagt er allemaal aan bij dat mensen 
zichzelf soms niet in de hand kunnen 
houden.’

 › Vind je dat alles achter de voordeur  
behoort tot het privédomein? Waar begint 
de verantwoordelijkheid van de samen
leving en van de overheid? 
‘Ik vind – ook als de ouders het niet aankun-
nen en hun kinderen slaan – dat we te allen 
tijde naast de ouders moeten blijven staan. 
Te vaak worden kinderen zomaar uit huis 
weggehaald, en dan ook nog plotseling in 
plaats van in overleg. Ook is het raar dat de 
rechter de kinderen onder toezicht stelt en 
niet de ouders. Zou je het laatste doen dan 
kun je met die ouders aan de slag en samen 
kijken hoe je de omgang kunt verbeteren, 
hoe je hen in hun ouderrol kunt verster-
ken. Belangrijk daarbij is: respect en altijd 
goed blijven luisteren. Uiteindelijk kun je 
iedereen mee krijgen. Die ouders zijn zelf 
ook niet blij dat ze dit hun kind aandoen, 

iedere ouder wil goed voor zijn of haar kind 
zorgen.’

 › Hoe goed of slecht is de jeugdzorg in ons 
land georganiseerd?
‘Abominabel.’

 › Hoe heeft het zover kunnen komen?
‘Het is zoals het is doordat het zo gegroeid is. 
Ik ben geen historica, maar ik weet wel dat 
als er hier iets niet goed functioneert dan 
komt er altijd een nieuw instituut bij en gaat 
er nooit wat weg. 
We hebben een fantastisch systeem voor de 
jeugdgezondheidszorg, en het heeft ook nog 
eens een bereik van bijna honderd procent 
van de kinderen. Maar wat we slecht hebben 
georganiseerd is de zorg voor kinderen, voor 
gezinnen die het moeilijk hebben. Die zorg 
is enorm versnipperd. Die hele organisatie 
zou helemaal opnieuw en volgens de laatste 
stand van de wetenschap moeten worden 
opgebouwd. Er kan met minder geld een 
betere kwaliteit geleverd worden. De profes-
sionele verantwoordelijkheid hoort bij één 
organisatie te liggen. Nu wordt veel te vaak 
de hete aardappel doorgeschoven. Ik krijg 
nu al jarenlang wekelijks twee à drie mails 
van ouders die ten einde raad zijn omdat hun 
kinderen zijn afgepakt en ergens zijn onder-
gebracht op een plek waar het niet veilig is. 
Na de katholieke kerk wordt nu het misbruik 
in jeugdinstellingen onderzocht. Dat is heel 
ernstig.
En het trieste is dat de kennis en de mid-
delen er zijn er om het goed te doen. Maar 
de directeuren van al die verschillende 
jeugdzorgorganisaties hebben zo hun eigen 
agenda.’

 › Maar hoe valt het te verklaren dat de 
mensen die er middenin zitten en waar
schijnlijk met de beste bedoelingen 
werken het toch allemaal hebben laten 
gebeuren?
‘Te vaak gaan de protocollen voor op de  
belangen van het kind. Het lijkt erop dat 
sommige gezinsvoogden niet van “hun” 
kinderen houden. Soms, bijvoorbeeld bij de 
gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinder-
bescherming, hebben de medewerkers een  
te laag opleidingsniveau. Te vaak vallen 
kinderen tussen de wal en het schip omdat 
mensen hun professionele verantwoordelijk-
heid niet nemen. Ik heb het idee dat de men-
sen die echt het werk doen in de jeugdzorg 
mijn opvattingen delen. Maar dat geldt niet 
voor de managers. Ik ben hoogleraar en ver-
dien goed, maar als je ziet wat die managers 
in die instellingen verdienen: tweehonderd-
vijftigduizend euro. Waar slaat dat op?’
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Professor Corine de Ruiter is in 1960 geboren 
in Varsseveld. Ze studeerde psychologie aan de 
universiteiten van Utrecht en Oregon. In 1989 
promoveerde ze aan de Universiteit van Am-
sterdam met een dissertatie over paniekstoor-
nis. Van 1992 tot 2005 was zij als postdoc en 
hoogleraar verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam; van 1995 tot 2002 werkte ze ook 
in de Dr. Henri van der Hoevenkliniek in Utrecht. 
Van 2002 tot 2010 was ze als onderzoeker 
verbonden aan het Trimbos-instituut.
Vanaf 2006 is ze als hoogleraar Forensische 
Psychologie werkzaam aan de Universiteit 
Maastricht. Mevrouw De Ruiter treedt regel-
matig op als getuige-deskundige in strafzaken. 
Ook in de media geeft ze vaak haar vakkundige 
oordeel. Ze heeft een lange lijst publicaties 
op haar naam staan. Haar eigen website is te 
vinden onder www.corinederuiter.eu

 › Ook hier: Hoe heeft het zover kunnen 
komen? Zoveel gebrek aan moraal en aan 
schaamte?
‘Ik vind ook dat een lid van het college van 
bestuur van een universiteit niet meer zou 
moeten verdienen dan een hoogleraar. Want 
daar is namelijk geen enkele inhoudelijke 
rechtvaardiging voor. Zij zijn niet belangrij-
ker voor de organisatie dan de mensen die 
de colleges geven en het onderzoek doen. 
De mensen die het handwerk doen vormen 
de kurk waar alles op drijft. Het signaal dat 
de managers afgeven aan onze jongeren is 
verkeerd; die gaan denken dat het zo hoort.’

 › Klopt het dat het leren van empathie 
hoort bij een bepaalde leeftijd?
‘Ja en nee. De eerste vier jaar van een leven 
zijn voor de sociaal-emotionele ontwikke-
ling het belangrijkste. Empathie begint al 
bij de baby, de ouder spiegelt de emoties, de 
baby reageert, en zo gaat het over en weer. 
Onderzoek laat zien dat wanneer ouders 
niet reageren op het contact zoeken van hun 
baby, het kind daar helemaal van in de stress 
schiet. Op die heel jonge leeftijd worden 
allerlei belangrijke verbindingen in het brein 
gelegd. Zeker. Maar ons brein is óók enorm 
plastisch. Op zes-, zevenjarige leeftijd kun je 
detecteren of kinderen empathie ontwikkeld 
hebben. Kinderen die zich niet of nauwelijks 

konden inleven in de ander is bij een onder-
zoek gevraagd vooral de ogen van de ander 
in de gaten te houden. Je zag onmiddellijk 
verbetering in hun vermogen emoties in 
gezichten te herkennen. Met zo iets eenvou-
digs kan dus al vooruitgang geboekt worden. 
We weten ook dat mensen die een beroerte 
hebben gehad en al aardig op leeftijd zijn 
toch nog nieuwe dingen kunnen leren. 
Vast staat ook dat als je ervoor zorgt dat je 
lichaam fit blijft ook je hersenen fit blijven 
en de kans op dementie vermindert.’

 › Hoe erg is het voor een kind wanneer de 
ouders overbezorgd zijn?
‘Elk kind wil de wereld verkennen en dingen 
ondernemen. Al is een kind qua motoriek 
nog niet voldoende ontwikkeld, het wil het 
liefst zelf die lepel in zijn mond steken. Als 
ouder moet je dat juist stimuleren en zeker 
niet afremmen. Overbezorgdheid kan ang-
sten kweken bij kinderen en hun zelfvertrou-
wen ondermijnen.’

 › Zouden aankomende ouders les moeten 
krijgen in de basale dingen die bij de op
voeding van hun kind belangrijk zijn?
‘TNO heeft onlangs een nieuwe manier van 
zwangerschapsbegeleiding geïntroduceerd. 
In plaats van een op een vijftien-minuten-
gesprekken tussen de verloskundige en de 
aanstaande moeder, zetten ze zwangeren die 
in dezelfde fase zitten bij elkaar in een groep. 
Twee uur lang. Zo kan er langer en met meer 
mensen gesproken worden. En het is goed-
koper, en het werkt ook nog eens als een 
tierelier. Het begint met wegen en naar de 
harttonen luisteren en daarna praten ze met 
elkaar over hun angsten en alle andere zaken 
die samenhangen met een zwangerschap en 
de periode van de opvoeding daarna. Ze heb-
ben duidelijk steun aan elkaar.
Er zijn inderdaad van die basale dingen die 
je als ouder moet weten. ‘Vijf keer belonen, 
één keer straffen’ is er zo een. Dat heeft een 
positief effect op het gedrag van het kind. Als 
je wilt dat je kind een opdracht uitvoert, kijk 
’m dan aan, geef aandacht.’

 › Is onze samenleving goed ingericht als 
het gaat om het belang van het kind?
‘De moderne tijd geeft kinderen onbe-
grensde mogelijkheden in de zin van contact 
met de hele wereld en heel veel kennis. Het 
is vooral voor de ouders moeilijker gewor-
den, zeker in de puberteit. Wil je contact 
houden met je kind in die periode, dan zul 
je in de jaren daaraan voorafgaand de basis 
moeten hebben gelegd. Vroeger was het 
overzichtelijk: moeder was thuis en deed 
het huishouden en de opvoeding; vader 
zorgde voor de inkomsten door middel van 

werk buitenshuis. Ik wil niet terug naar die 
tijd, maar het had onmiskenbaar voordelen, 
bijvoorbeeld dat er meer rust in de tent was. 
Als ouder anno nu moet je veel ballen in de 
lucht houden, en dan is het extra moeilijk 
als de kinderopvang zo slecht geregeld is. 
Laat kinderen allemaal op school overblijven 
en regel een goede naschoolse opvang. In 
de Scandinavische landen hebben ze een 
rustiger samenleving omdat ze dit soort 
zaken beter voor elkaar hebben dan wij: 
ouders worden meer en beter ondersteund 
in het combineren van zorg en werk. En ook 
hier, ik ben er niet van overtuigd dat dat de 
samenleving meer gaat kosten. Het aantal 
opgebrande moeders zou er door kunnen 
verminderen.’

 › Wat is de invloed van die buitensporig 
gewelddadige games op kinderen?
‘Het gaat om de vraag: wíe gebruikt ze? 
Wíe zit er aan de knoppen? We weten uit 
onderzoek dat die games inderdaad kunnen 
leiden tot een verhoogde neiging om geweld 
te gebruiken. Maar dat geldt dan alleen voor  
de jongeren die al een sterkere aanleg heb-
ben voor het gebruik van geweld, vijandiger 
zijn, een kort lontje hebben.’

 › Nature or nurture? Aanleg of opvoeding?
‘Het is nog steeds gewoon beide. Het is 
aangetoond met MRI-scans dat bij men-
sen die psychotherapie hebben gevolgd er 
veranderingen in het brein optreden. Dus 
niet alles ligt al vast in de baarmoeder, zoals 
Dick Swaab beweert. Natuurlijk, aanleg is 
heel belangrijk. Maar wat er met die aanleg 
gebeurt, is afhankelijk van een omgeving die 
wel of niet bepaalde prikkels biedt. Je kent 
de verhalen van de wolfskinderen: geboren 
met een brein, maar omdat er geen prikkels 
waren ontwikkelde het brein zich niet.’

 › Toch zegt professor De Ruiter: ‘Hoezo 
vrije wil? Die bestaat niet.’
‘Vrije wil vind ik inderdaad een onzinbegrip. 
Daar kunnen we niets mee. Het is leuk voor 
filosofen, maar bewijzen dat er zoiets als een 
vrije wil bestaat is onmogelijk. We moeten 
het hebben over verantwoordelijkheid. Dat 
is een veel mooier begrip. Verantwoordelijk 
zijn, verantwoordelijkheid nemen, ver-
antwoording afleggen, dat maakt ons tot 
mensen.’

 › Je noemt jezelf spiritueel. Kun je uitleg
gen wat je daaronder verstaat?
‘Ik heb me beziggehouden met de funda-
mentele vragen. Wat is bewustzijn? Wat is 
liefde? What makes people tick? Wat gebeurt 
er als je doodgaat? Voor mij was dat echt een 
soort queeste, een zoektocht. Inmiddels is 
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 ‘Een recidivecijfer van 70-80 procent 
toont aan dat deze aanpak niet werkt’

die wel voorbij, want ik heb het gevoel dat ik 
het wel gevonden heb inmiddels.’

 › Wat heb je gevonden?
‘De essentie? Mijn essentie en dé essentie.’

 › Daar heb ik vanmiddag een en ander  
van gehoord?
‘Ja.’

 › Maar waarom dat spiritueel genoemd?
‘Ik hoef het ook niet zo te noemen.’

 › In Trouw noemde je Wilders gewelddadig. 
Kun je dat toelichten, want bij mijn weten 
wijst hij geweld juist af.
‘Toch vind ik dat nog steeds. Hij is verbaal 
gewelddadig, al heb ik het idee dat hij de 
laatste tijd wat gematigder is geworden. 
Bovendien lijkt hij de islam als centrale 
thema te hebben verruild voor Europa. De 
man boeit me verder niet, maar ik vind het 
belangrijk dat iemand die groepen mensen 
respectloos wegzet ter verantwoording moet 
worden geroepen. Uitschelden van mensen 
is verbaal geweld, dat is per definitie zo.  
Bovendien is al lang aangetoond dat er een 
correlatie bestaat tussen mensen die schel-
den en zij die fysiek geweld gebruiken.’

 › Wat vind je van het wetenschappelijk 
klimaat in Nederland?
‘Beroerd. De wetenschap geniet in ons land 
weinig aanzien. Kijk aan tafel bij Pauw & 
Witteman: je zit daar als deskundige met  
verstand van zaken maar je wordt behandeld 
als iemand met een mening zoals ook de  
andere gasten een mening hebben. Mede 
door het geringe aanzien dat de weten-
schap geniet, gaat er ook relatief weinig geld 
naartoe. Ik vind ook dat wetenschappelijk 
onderzoek veel te sterk gestuurd wordt 
vanuit Den Haag. Het is om te huilen, want 
wetenschappers weten zelf heel erg goed 
wat de stand van de kennis is, wat nieuw is, 
en waar de mogelijkheden liggen om bij te 
dragen aan de maatschappij. Net als in de 
jeugdzorg wordt ook hier veel geld verkwan-
seld, aan nutteloos onderzoek.’

 › Vind je dat beleidsmakers voldoende  
rekening houden met de wetenschap
pelijke inzichten?
‘Nee. Justitie maakt liever geen gebruik van 
mijn diensten omdat er een handig alterna-
tief is: de kleine commerciële onderzoeks-
bureautjes. Die kunnen ze namelijk manipu-
leren. Wetenschappers zijn kritisch, en dat 
willen ze niet.’

 › Geldt dit ook in z’n algemeenheid?
‘Als ik een medicijn slik dan wil ik ervan uit 

kunnen gaan dat het ook werkt. Zo hoort 
het ook te werken op de andere terreinen 
waar de overheid zich mee bemoeit. Ik vind 
het bijvoorbeeld raar dat de overheid geen 
geld steekt in onderzoek naar de effectiviteit 
van TBS. En dan onafhankelijk onderzoek, 
hè. Geen slager die zijn eigen vlees keurt. 
Zo’n Inspectie voor de Gezondheidszorg valt 
onder het ministerie van VWS. Maar dat is 
toch niet onafhankelijk. De Onderzoeks-
raad voor de Veiligheid – opgericht door mr. 
Pieter van Vollenhoven – en de Nationale 
Ombudsman, díe zijn onafhankelijk. Daar 
zitten mensen aan het hoofd die het lef en 
de moed hebben om hun mond open te doen 
als er misstanden binnen overheidsappara-
ten zijn. Dom als politici die instanties lastig 
noemen, want het beste komt boven in de 
dialectiek van these–antithese naar syn-
these. Door tegenspraak komen we verder. 
De wereld verandert continu. Ideeën van vijf 
jaar geleden kunnen nu al verouderd zijn. We 
moeten allemaal kritisch zijn, simpelweg om 
bij de tijd te blijven.’

 › Welk nieuw inzicht in de werking van  
de psyche gaat binnen vijf jaar de tongen 
in beweging brengen?
‘Ik vind het heel belangrijk dat we meer 
te weten komen over wilskracht. Wat is 
doorzettingsvermogen? En hoe kun je het 
versterken, bij kinderen en bij volwassenen? 
Jij bent onlangs gestopt met roken; dat kost 
veel wilskracht en daarmee veel mentale 
energie. Hoe meer we weten over wilskracht, 
hoe meer we die kunnen stimuleren en 
factoren die een negatief effect hebben, zoals 
stress, kunnen bestrijden.’

 › Komt er ooit een pilletje ‘slik mij,  
voor meer wilskracht’?
‘Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar 
zeg nooit nooit.’

tekst Jan Marijnissen  
foto’s Suzanne van de Kerk
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hoe de SP zuid-hollaNd haar ziN kreeg 

Goed nieuWs over  
de rijnlandroute
In Zuid-Holland is de kogel door de kerk: op 1 november heeft de provincie groen 
licht gegeven voor de Rijnlandroute, die Leiden en de noordelijke regio van Zuid-
Holland verkeerstechnisch moet ontlasten. Maar niet bovengronds, want de weg 
wordt in een geboorde tunnel aangelegd. Samen met inwoners en belangenvereni-
gingen maakte de SP zich als collegepartij sterk voor de ondertunneling van een 
weg waartegen de partij zelf actie had gevoerd. 
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‘Gisteren had ik een huilende mevrouw aan 
de lijn. Ze vertelde dat ze zich nog nooit zo 
bedonderd had gevoeld als anderhalf jaar 
geleden, maar dat ze nu blijer was dan ooit 
tevoren. En van iemand anders kreeg ik van-
morgen nog een bos bloemen.’ Het is vrijdag 
2 november, een dag na het besluit van de 
Provincie Zuid-Holland om een boortun-
nel aan te leggen onder Voorschoten door. 
Harre van der Nat, SP-fractievoorzitter in 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland, is 
een opgelucht man. En dat is dan nog zacht 
uitgedrukt. 
Want hoe anders was dat anderhalf jaar  
geleden. Toen werd de Zuid-Hollandse SP 
nog door de inwoners verguisd. Aanleiding 
voor die storm aan kritiek was het coalitie-
akkoord dat in april 2011 werd gepresen-
teerd. ‘Nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP 
en D66 durft te kiezen’, stond er boven het 

betreffende persbericht van de provincie. 
Een kop die voor de Zuid-Hollandse SP een 
dubbele lading had, want gekozen werd in 
dat akkoord voor de aanleg van de zoge-
naamde Rijnlandroute, een verbindingsweg 
tussen de snelwegen A44 en A4. Dwars door 
Voorschoten welteverstaan. En dat was 
precies waar de SP samen met inwoners 
en belangengroepen keihard actie tegen 
had gevoerd. Want de weg zou onder meer 
sloop van zo’n zeventig huizen betekenen 
en zorgen dat een aantal sportvelden en een 
volkstuinencomplex zouden worden door-
sneden door een open tunnelbak. 
Harre van der Nat: ‘Wij zagen niets in die 
weg. Wij vonden dat de bestaande verkeers-
problematiek beter opgelost kon worden 
met een pakket aan kleinere verkeersoplos-
singen, zoals vergroting van kruispunten en 
verbreding van het bestaande wegennet.’ 

Maar in april 2011 stond het plan al een heel 
eind in de bestuurlijke steigers. Het vorige 
college van Gedeputeerde Staten had de 
wissels al dusdanig gesteld dat de Rijn-
landroute, deels in een open bak, deels op 
maaiveldhoogte, dwars door Voorschoten 
aangelegd zou worden. ‘Decennialang was 
dit onderwerp voorbereid. En dus lag de weg 
ook op tafel om te worden besproken door 
een nieuw college’, verduidelijkt Van der Nat 
de situatie waarin zijn partij zich bevond. 
De SP was op dat moment immers beoogd 
coalitiepartner. ‘Coalitie-onderhandelingen 
kun je alleen voeren als je afspreekt dat er 
geen breekpunten zijn; en de Rijnlandroute 
was het zwaarste punt op de onderhande-
lingsagenda.’ Tijdens die onderhandelingen 
haalde de SP belangrijke punten binnen, 
zoals geen bezuinigingen op de jeugdzorg, 
een stop op opgelegde herindelingen van 
gemeenten, meer ruimte voor de bin-
nenvaart en het bestuurlijke unicum dat 
dieren-welzijn op de agenda van een pro-
vinciale coalitie kwam. Ook werd het zwaar 
omstreden tramproject dwars door Leiden, 
de RijnGouweLijn, geschrapt ten gunste van 
een grotendeels door de SP ontwikkeld ov- 
alternatief. Maar meer en meer werd duide-
lijk dat de partij geen andere keus meer had 
dan instemmen met de Rijnlandroute. Van 
der Nat: ‘Ik zou kunnen zeggen: besturen 
is ook politieke keuzes maken en naast 
belangrijke en herkenbare punten binnen-
halen ook inleveren. Ondanks het feit dat 
we in het coalitieakkoord wel 100 miljoen 
euro extra voor een goede inpassing van de 
Rijnlandroute hadden gerealiseerd, wist ik 
dat het een niet uit te leggen keus zou zijn.’

‘hoe konden we de politieke 
werkelijkheid het beste inpassen?’
Dat werd al snel voelbaar in Voorschoten 
zelf, waar de plaatselijke SP het flink op haar 
bord kreeg. Afdelingsvoorzitter Erik Maas-
sen: ‘We kregen veel boze reacties in het 
dorp. Logisch, want wij waren degenen die 
het hardst campagne hadden gevoerd tegen 
de weg. Gelukkig kwam Harre na de presen-
tatie van het coalitie-akkoord meteen naar 
ons toe om te overleggen. We besloten twee 
dingen: ten eerste dat wij als SP Voorschoten 

Harre van der Nat in Voorschoten.
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ons publiekelijk zouden distantiëren van de 
politieke keuze van de Statenfractie en ten 
tweede dat de afdeling in overleg zou blijven 
met diezelfde Statenfractie. Niet makkelijk, 
nee. Zelfs bij de laatste Kamerverkiezingen 
kwamen mensen nog naar ons toe om te 
vragen hoe het nou zit en of de standpunten 
van de SP nu wel kloppen.’ 

De lokale SP, tal van inwoners van Voorscho-
ten en belangenverenigingen zetten de strijd 
voort, maar voor Harre van der Nat begon 
het gevecht nu pas echt. ‘Ik kreeg talloze 
telefoontjes en mails. Ik heb ze allemaal 
zelf beantwoord. Sommige mensen waren 
ongelooflijk kwaad op mij en de fractie. Ze 
hadden gelijk. Ze mochten zich bedonderd 
voelen. Zij hadden geen boodschap aan het 
feit dat we op andere gebieden goede zaken 
voor elkaar gekregen hadden. Tijdens de 
uiteindelijke behandeling van de Rijnland-
route (in juni van dit jaar –red.) had ik kun-
nen zeggen dat de weg ook wel voordelen 
had: doorstroming, vermindering van de 
files en winst voor de lokale en regionale 
economie, dat soort dingen. Maar dat deed 
ik niet. Ik zei waar het op stond: dat het een 
politieke keuze was geweest en dat ik de weg 
nog steeds niet zag zitten. Het voelde als 
een steen in mijn maag. Nooit voelde iets zo 
verkeerd. Naast het incasseren van de woede 

en boosheid moest ik wel blijven werken 
aan een betere inpassing van deze weg. Vele 
gesprekken met coalitie en gedeputeerde 
volgden en natuurlijk ook met de achterban 
en de SP Voorschoten. Het was schaken op 
veel borden.’ 
De SP hield een slag om de arm, door te 
stellen dat de partij ontevreden was met 
de inpassing van het plan dat voorlag en 
door samen met de coalitiepartners in te 
zetten op een onderzoek naar de moge-
lijkheden voor een geboorde tunnel onder 
Voorschoten door, een alternatief dat tot 
dan toe eigenlijk nooit serieus bekeken 
was. Dat wil zeggen: de politiék had er nooit 
naar gekeken, want het Team Compromis 
Rijnlandroute (TCRLR) hield de optie van 
een tunnel wél onder de loep. Dit Voorscho-
tense burgerinitiatief had sterke twijfels bij 
de weg en het bijbehorende inpassingsplan 
en ging aan het rekenen en tekenen. Esther 
Rijken van het TCRLR vertelt hoe het ging: 
‘Het algemene beeld was dat ondertunne-
ling te duur zou zijn. Wij vroegen ons af: 
hoezo te duur? Er is op het gebied van boren 
zoveel expertise in ons land, de techniek 
ontwikkelt zich bovendien erg snel. We zijn 
toen aan de slag gegaan met het idee: hoe 
kun je de politieke werkelijkheid, die weg 
dus, het beste inpassen? Daarbij moest het 
financieel natuurlijk haalbaar zijn, anders 

zouden we een modderfiguur slaan.’ Uit 
de berekeningen van TCRLR bleek dat een 
boortunnel heel goed binnen de provinciale 
projectbegroting van de Rijnlandroute past, 

tunnelvisie?
Harre van der Nat kreeg een aantal 
brieven van mensen die blij zijn dat de 
waarde van hun woning niet keldert 
door de komst van de weg in een open 
bak. Maar sommigen kijken anders aan 
tegen dat stukje zekerheid.
‘Hartstikke fijn voor Voorschoten, minder 
leuk voor mij’, zegt bijvoorbeeld Corina 
Steenbergen van Verkeersschool Corina 
te Voorschoten. Het bedrijf is gevestigd 
aan de Hofweg, de straat waar dankzij 
de tunnel geen huizen gesloopt hoe-
ven te worden. ‘Ik wil al heel lang gaan 
verhuizen, maar wie wil er nou een 
pand kopen waar een tunnel onderdoor 
loopt?’ Ook de kapsalon van Linda van 
Ipenburg, Linda’s Hairstyle, ligt aan de 
Hofweg. ‘Goed dat er nu zekerheid is. 
Maar dat betekent wel dat ik nu ineens 
veel aan mijn pand moet gaan opknap-
pen. Door de jarenlange onzekerheid 
heb ik dat niet gedaan.’

Voorschoten

de rijnlandroute
De paarse lijn geeft aan waar de tunnel komt.
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en de coalitie stellen zich daarentegen open 
en transparant op’

‘ze hadden kunnen zeggen  
dat ik een klootviool was’
De provincie onderzocht de voorgestelde 
ondertunneling en concludeerde dat die 
zowel technisch als financieel haalbaar 
is. En dus ging op 1 november het licht 
op groen en reageerden de deelnemende 
gemeenten Leiden, waar de SP eveneens in 
het college zit, en Voorschoten tevreden. 
‘Veel voordelen voor mens en milieu’, aldus 
de betreffende wethouders. En het meest 
gehoorde woord onder de Voorschotenaren? 
Opluchting. Opluchting alom. ‘Iedereen in 
het dorp is opgelucht’, meldt Erik Maassen. 
En op de voorpagina van het Leidsch Dag-
blad: ‘Voorschoten kan opgelucht ademha-
len.’ SP-Kamerlid Farshad Bashir, die Den 
Haag warm maakte voor de ondertunneling, 
spreekt van geweldig goed nieuws voor de 
inwoners: ‘Van ons mocht immers niemand 
de weg horen, ruiken of zien.’ Met dat laatste 
citeert het Kamerlid letterlijk de belofte die 
de Zuid-Hollandse SP vóór de Statenver-
kiezingen van 2011 deed. De belofte die in 
november 2012 is nagekomen. 

Met uitzondering van de GroenLinks- 
Statenfractie en de Milieufederatie, die  
vrezen dat de tunnel juist negatieve  
effecten op natuur en milieu zal hebben, 
lijkt iedereen dus tevreden. De ovatie 
waarop inwoners van Voorschoten de 
provincie trakteerden tijdens de perscon-
ferentie op 2 november spreekt boekdelen. 
Toch gaat Harre van der Nat niet juichend en 
feestend over straat om het resultaat rond 
te toeteren. Zeker, ook hij is opgelucht: ‘Het 
is een pak van mijn hart. Maar toch sta ik 
inderdaad niet te juichen. Want nog steeds 
denk ik dat de weg, ondertunneld of niet, 
niet de oplossing van het verkeersprobleem 
is. Nog steeds denk ik dat verbreding van be-
staande wegen en verkeerspleinen beter was 
geweest. De Rijnlandroute is en blijft een po-
litieke keuze. Die extra 100 miljoen en onze 
wil en interne strijd om een betere inpassing 
te krijgen hebben het mogelijk gemaakt om 
de tunnel te kunnen realiseren. Anders was 
de weg waarschijnlijk in een open bak door 
Voorschoten gelegd en op maaiveldhoogte 
door de polders gegaan. Dat was immers het 
voorkeurstracé van het vorige college.’

Anderhalf jaar heeft het hele gebeuren 
geduurd. De tijd heeft hem naar eigen zeg-
gen gesterkt in zijn opvatting dat eerlijk 
het langst duurt. ‘Het was gemakkelijker 
geweest om onze visie over de Rijnlandroute 
te wijzigen, zodra we in de coalitie kwamen’, 
illustreert Harre van der Nat de verleiding. 
De verleiding van de makkelijke weg lag ook 
op de loer toen het ging om de verstandhou-
ding met de afdeling Voorschoten. ‘De afde-
ling had kunnen zeggen dat ik een kloot- 
viool was en we hadden elkaar verder kun-
nen negeren. Ik ben heel blij dat dat niet  
gebeurd is, dat we met elkaar in contact en 
in overleg zijn gebleven. Kijk, een Staten-
fractie heeft feitelijk geen zelfreinigend 
vermogen omdat ze niet over een directe 
achterban beschikt zoals een kritisch af-
delingsbestuur die heeft. Alleen dat is al 
reden genoeg om de afstand met de lokale 
afdelingen niet groter te laten worden.’
Esther Rijken hoopt dat het burgerinitiatief 
TCRLR andere burgers kan inspireren. ‘We 
wilden de politiek helpen met ons rapport 
en we zijn heel blij met wat we nu al bereikt 
hebben. We zijn vrijwilligers en hebben 
gebruik gemaakt van ons eigen netwerk. Een 
onderzoeksbureau zou zich hier flink voor 
hebben laten betalen.’ 

tekst Rob Janssen en Diederik Olders
foto’s Suzanne van de Kerk 

in totaliteit zelfs goedkoper is. ‘We zijn toen 
met de provincie gaan praten en gedepu-
teerde Ingrid de Bondt (Verkeer en Vervoer, 
VVD –red.) bleek bereid om er serieus naar 
te gaan kijken. Kortom: de politiek had wel 
oren naar ons initiatief.’ 
Dat mag op zichzelf al bijzonder heten. 
Want wie de lokale en provinciale politiek 
kent, weet hoe het vaak gaat met burgerini-
tiatieven. Vijf of tien minuten spreektijd in 
een commissievergadering, een net bedank-
je voor de ‘geluiden uit de samenleving’ en 
met een beetje geluk de constatering dat er 
nog koffie is. Maar ditmaal ging het anders 
en stelde de provincie zich open op. ‘Meestal 
worden burgerinitiatieven min of meer aan 
de zijkant geparkeerd. Dat dat in dit geval 
niet gebeurde komt door de coalitie die er nu 
zit’, zegt Erik Maassen. 
Maar toch... waarom moet er een burger-
initiatief aan te pas komen om een toch niet 
zo heel revolutionair idee van een tunnel 
in beeld te krijgen bij bestuurders? Maas-
sen schiet in de lach. ‘Ja, goeie vraag. Tot 
nu toe werd een tunnel gewoon als te duur 
afgedaan. De vorige gedeputeerde had altijd 
maar die ene mogelijkheid voor ogen: een 
weg dwars door Voorschoten. Hij zag uitslui-
tend dát eindbeeld. De huidige gedeputeerde 

Van der Nat: ‘Opgelucht, maar geen feestje.’
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5 vraGen aan:  
ruud lapré

Ruud Lapré, voorzitter van 
de Vereniging van bestuur-
ders in de zorg NVZD, heeft 
de Eerste Kamer een brief 
gestuurd. Hij wil de Wet 
Normering Topinkomens 
tegenhouden, die bepaalt 
dat zorgbestuurders niet 
meer mogen verdienen dan 

een minister (140.000 euro per jaar).

› Op zorgvisie.nl noemt u de wet erger 
‘dan we in onze ergste nachtmerries 
konden vermoeden’.
‘Ach ja, dat is literaire vrijheid. Er valt met 
ons te praten over de soms rare inko-
mens, maar het oorspronkelijke wetsvoor-
stel is zonder enig overleg aangescherpt. 
Dit kan per persoon om tienduizenden 
euro’s gaan.’ 

› U heeft principiële bezwaren? 
‘Voorheen is sterk ingezet op marktwer-
king. Nu wordt de zorg gelijkgesteld aan 
de publieke sector, terwijl dat principi-
eel niet zo is. Bovendien hebben we al 
vrijwillig een code vastgesteld, vrijwel alle 
werkgevers houden zich daaraan. De wet 
zou daarop aan moeten sluiten.’

› Wat is volgens die code een redelijk 
inkomen voor zorgbestuurders?
‘Dat hangt van de complexiteit van de 
organisatie af; 70.000 euro voor kleine 
instellingen, tot 250.000 euro per jaar in 
uitzonderingsgevallen. Die gelaagdheid 
is nu door het wetsvoorstel totaal verdwe-
nen.’

› Waarom zou een zorgbestuurder 
zoveel meer moeten verdienen dan een 
minister die het hele land bestuurt?
‘Voor ministers zijn er allerlei bescher-
mingsmaatregelen als ze stoppen met 
dat werk. Er zijn inkomensverschillen, ook 
tussen een bestuurder en de verpleegkun-
dige, dat kan ik niet wegpraten. Maar wat 
is redelijk? Die discussie is nu helemaal 
niet gevoerd. Op deze manier is het  
disproportioneel.’

› Heeft u ook een protestbrief gestuurd 
over de bezuinigingen op de zorg?
‘Nee, wij zijn de beroepsvereniging van de 
bestuurders. We kunnen ons niet overal 
mee bemoeien, dan zouden we op het ter-
rein van andere mensen komen. Ik denk 
dat de brancheorganisaties en de zorg-
instellingen dat wel zullen doen.’
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Op 10 november was het weer tijd voor de 
jaarlijkse nieuwe-ledendag op het Binnen-
hof. Vijfhonderd nieuwe SP-leden zijn 
tijdens een speciale kennismakingsdag 
getrakteerd op muziek, een rondleiding, 
discussies en toespraken van Emile 
Roemer en Jan Marijnissen. 

Alle nieuwe leden van het afgelopen jaar, 
maar liefst tweeënhalfduizend, waren 

  > tjokvolle nieuWe-ledendaG

hiervoor uitgenodigd. De vijfhonderd 
beschikbare plaatsen in het Tweede 
Kamergebouw waren dan ook al snel 
volgeboekt. Maar, alle (nieuwe) leden die 
ook graag een bezoek hadden willen 
brengen aan de SP-fractie in Den Haag 
maar er op 10 november niet bij konden 
zijn: weest niet getreurd. Elke SP-afdeling 
kan met een groep leden op bezoek gaan 
bij de fractie.

SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt is 
tijdens een werkbezoek aan zorginstelling 
Pleyade samen met enkele leden van 
vakbond AbvaKabo weggestuurd door de 
politie. Er zou sprake zijn van lokaalvrede-
breuk. ‘Volkomen verwerpelijk’, zegt 
Ulenbelt hierover. ‘Wij komen hier om ons 
werk te doen. Uit een dagboek dat het 
personeel bijhoudt, blijkt dat de werkdruk 
ontoelaatbaar hoog is. Zelf krijg ik ook 
steeds vaker verhalen te horen van 
intimidatie op de werkvloer. We wilden 
daarom met het personeel praten over de 
werkomstandigheden.’ De vakbond heeft 
een wettelijk recht om zich op de werkvloer 
te begeven. Toch belde de manager van 

  > vakbond en politiek Wordt  
Werken onmoGelijk Gemaakt

Pleyade direct de politie. Het Kamerlid en 
de vakbondsleden zijn aangehouden en 
buiten het pand direct weer vrijgelaten. 
Ulenbelt: ‘Ons wordt dus gewoon het recht 
ontnomen om op de werkvloer te praten 
met al die mensen die dit mooie werk doen 
in de zorg. Dat gesprek is mij meer waard 
dan welke dikke beleidsnotitie dan ook, 
waarin ik zou moeten lezen hoe het met de 
mensen gaat. Ik heb minister Asscher, van 
Sociale Zaken, dan ook direct gevraagd 
wat hij gaat doen om dit soort schendingen 
van fundamentele rechten in de toekomst 
te voorkomen. Zorgpersoneel dat in actie 
wil komen wordt keihard geïntimideerd.’

foto © Bureau NVZD - VHMZ - Nestores



nieuWs
fo

to
 fl

ic
kr

.c
om

‘De winter staat voor de deur. Er moet 
opvang geregeld worden voor de uitgepro-
cedeerde asielzoekers die in Den Haag en 
Amsterdam in tentenkampen verblijven 
omdat ze nergens anders terecht kunnen,’ 
stelt SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthui-
zen (foto). Een meerderheid van de 
Tweede Kamer, inclusief regeringspartij 
PvdA, steunde het voorstel van Gesthuizen 
om menswaardige opvang te regelen voor 
vreemdelingen die niet terug kunnen (zie 
ook Tribune, januari 2012). Toch verandert 
er niets aan de schrijnende situatie van 
deze mensen. Gesthuizen op 29 novem-

  > ondanks kamermeerderHeid Geen noodopvanG voor vreemdelinGen

ber: ‘Sommige mensen zijn uitgeproce-
deerd, maar hebben simpelweg geen 
keuze. Dan werkt bijvoorbeeld een 
herkomstland niet mee of zijn mensen te 
ziek om terug te keren. We dachten dat er 
eindelijk aan een structurele oplossing voor 
deze mensen gewerkt zou worden, maar 
staatssecretaris Teeven lapt de motie aan 
zijn laars. En de PvdA neemt genoegen 
met zijn verklaring. Ik voel me beetgeno-
men door de PvdA, met wie we eerder altijd 
optrokken op dit onderwerp. Er wordt zelfs 
geen noodopvang via de gemeentes 
geregeld.’ Een dag later startte de politie 

met de ontruiming van tentenkamp Osdorp; 
waarschijnlijk volgt voor een deel van de 
mensen vreemdelingendetentie.
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  > rijkelui?

Het is een bekend verschijnsel: mensen die 
op een mooie zondagmiddag in een Austin 
of MG cabriolet door het platteland karren, 
dat als recreatie beschouwen en zichzelf 
als ‘liefhebber’ zien. Het kabinet wilde de 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor 
auto’s ouder dan vijfentwintig jaar opheffen, 
waardoor deze liefhebbers het volle pond 
zouden moeten gaan betalen. Misschien 
zult u zeggen: ‘Nou en? Als die rijkelui 
anderen zo nodig de ogen willen uitsteken 
met hun milieuvervuilende speeltjes, dan 
betalen ze er ook maar voor.’ We legden 
die zienswijze voor aan SP-Kamerlid 
Farshad Bashir. Zijn reactie: ‘Om te 
beginnen hebben wij niks tegen rijkelui. Ten 
tweede hebben oldtimerbezitters zo’n auto 
veelal als hobby en rijden de meeste er am-

per mee. Wat wij willen is dat alleen het 
dagelijks gebruik van oldtimers wordt 
ontmoedigd. Voor de hobbyisten moet de 
vrijstelling overeind blijven. Anders wordt 
het voor veel van hen te duur en gaan de 
voertuigen wellicht verloren.’ Weer de 
vraag: nou en? ‘In veel gevallen gaat het 
om een stukje historisch en cultureel 
erfgoed, bijvoorbeeld om auto’s uit de 
Tweede Wereldoorlog. Die wagens moet je 
proberen te behouden’, aldus Bashir die 
met zijn visie een Kamermeerderheid 
achter zich kreeg. Gevolg: het kabinet moet 
met een nieuw plan komen waarin veelvul-
dig gebruik van oldtimers wordt ontmoe-
digd, maar waarin de liefhebbers worden 
ontzien. 

MG cabrio: voor liefhebbers.

‘Dat het rijk op het laatste moment een 
onbehoorlijke, onverstandige en onfat-
soenlijke bezuiniging op de jeugdzorg 
doorvoert, is één ding. Maar dat betekent 
niet dat wij als provincie hetzelfde moeten 
doen’, vindt SP’er Rik Janssen. Het college 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land, waarbinnen Janssen verantwoorde-
lijk is voor jeugdzorg, heeft daarom in 
allerijl geld bij elkaar geschraapt om in 
ieder geval in 2013 niet te hoeven bezuini-
gen. PvdA-staatssecretaris Van Rijn geeft 
vlak voor het nieuwe jaar ineens 32 miljoen 
euro minder aan de provincies voor het 
regelen van de jeugdzorg in 2013.  
Voor Zuid-Holland komt dat neer op  
2,5 miljoen euro, maar Janssen weigert  
die rekening door te schuiven naar de 
kinderen die hulp nodig hebben. ‘Deze 
bezuiniging is onbehoorlijk, want het gaat 
tegen de afspraken in. Er zou alleen 
bezuinigd worden als er minder vraag naar 
jeugdzorg zou zijn. Het is onverstandig, 
want de vraag neemt juist toe, en deze 
bezuiniging komt bovenop een al eerder 
aangekondigde bezuiniging vanaf 2015. 

Zo hebben we nog weer minder geld om 
een steeds groter wordende groep te 
helpen. En het is onacceptabel, omdat de 
kinderen hier de dupe van worden. De 
Zuid-Hollandse jeugdzorgorganisaties 
doen er al alles aan om met hetzelfde geld 
meer kinderen te kunnen helpen. Zo kort 
voor 1 januari ineens bezuinigen betekent 
dat de wachtlijsten voor de jeugdzorg weer  
langer zullen worden en de kwaliteit van  
de zorg wellicht ook minder wordt.  
Daar werken wij niet aan mee.’ 

  > sp-Gedeputeerde  
voert bezuiniGinG 
jeuGdzorG niet door
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Schoonmakers met Roemer in actie voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.
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  > exit sociale WoninGbouW dreiGt

‘Dit zou het einde zijn van de sociale 
woningbouw in Nederland. Een sociaal 
drama’, zegt SP-Tweede Kamerlid Paulus 
Jansen (foto) in reactie op het rapport van 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 
dat op 20 november is gepubliceerd. Als 
gevolg van een nieuwe belasting, de 
zogenaamde verhuurdersheffing, dreigt 10 
procent van de woningcorporaties failliet te 
gaan, zo becijferde het CFV. Jansen: ‘Als 
een woningcorporatie failliet gaat, betalen 
andere corporaties mee om de rommel op 
te ruimen. Maar de overgebleven corpora-
ties kunnen het nooit betalen als 41 van de 
388 corporaties daadwerkelijk failliet gaan. 

Minister Blok moet zijn plannen radicaal 
aanpassen.’ 
Voor de heffing, die twee miljard moet 
opleveren, heeft Jansen een alternatief: in 
ruil voor het afblazen van de verhuurders-
heffing worden investeringsafspraken 
(nieuwbouw, renovatie, energiebesparing) 
gemaakt met de corporaties. De btw- 
opbrengst over die investeringen is in 
Jansens plan zelfs hoger dan de opbrengst 
van de verhuurdersheffing. ‘Daarnaast zijn 
er nog grote inverdieneffecten op ww- en 
bijstandsuitkeringen van bouwvakkers en 
werknemers in gerelateerde bedrijfstak-
ken’, stelt Jansen. 

  > Quote 500

De Quote 500 is deze maand weer 
uitgekomen, de jaarlijkse lijst met de 500 
allerrijksten van Nederland. Als we een lijst 
zouden maken van de 500 armsten, 
zouden daar natuurlijk onder meer 
daklozen, mensen met chronische ziekten 
en uitgeprocedeerde asielzoekers bij zitten. 
Maar volgens de Bijstandsbond Amster-
dam, Stichting Budget Support Assen en 
de Voedselbank Haaglanden kunnen we 
door het kabinetsbeleid zo onderhand 
steeds meer werkende armen nomineren 
voor een plaatsje op die lijst. Jacques 
Peeters van de Bijstandsbond Amsterdam, 
een vereniging waarin mensen met een 
uitkering of een laag inkomen elkaar met 
raad en daad bijstaan: ‘We komen mensen 

tegen die jarenlang keihard gewerkt 
hebben met een minimum inkomen of net 
daarboven. Vaak zonder vast contract. Dan 
moet je bijvoorbeeld denken aan schoon-
makers of thuiszorgmedewerkers, maar 
tegenwoordig ook buschauffeurs. Ze 
verdienen net te veel om voor steun in 
aanmerking te komen, maar te weinig om 
een gezonde financiële buffer op te kunnen 
bouwen. Als ze dan ontslagen worden, 
gaat het heel hard. Ze zijn er ook niet aan 
gewend dat een uitkering een soort 
noodrantsoen is geworden. Net voldoende 
voor je huur, zorgverzekering en de 
allernoodzakelijkste kosten voor levenson-
derhoud. Maar soms lukt dat ook al niet 
meer.’ Marjan IJzerman van Budget 

Support Assen (een stichting die mensen 
met financiële problemen persoonlijk 
begeleidt en een weggeefwinkel heeft), vult 
hem aan: ‘Om een uitkering aan te kunnen 
vragen, moet je heel veel papieren 
aanleveren. Dat kan niet iedereen meteen, 
waardoor je vrij snel drie weken lang 
zonder geld zit. Als je niet hebt kunnen 
sparen, heb je direct een probleem. 
Eenmaal in de schulden wordt het steeds 
moeilijker om daaruit te komen. Schuld-
eisers willen steeds minder vaak meewer-
ken aan betalingsregelingen.’ Ook komt 
IJzerman mensen tegen die ondanks een 
goedbetaalde baan niet rond kunnen 
komen. ‘Niet omdat het geld opgaat aan 
auto’s of Nintendo’s, maar bijvoorbeeld aan 
alimentatie en een restschuld van de 
woning na een scheiding. Of ze hebben 
dubbele woonlasten.’ Ton van Schie van de 
Voedselbank Haaglanden komt het ook 
tegen. ‘Zoals heel lang gebruikelijk was, 
kochten mensen bijvoorbeeld een nieuw-
bouwhuis op de tekening terwijl het oude 
huis nog niet verkocht was. Nu zitten ze 
door de ingezakte woningmarkt vast aan 
dubbele woonlasten. Ze kunnen geen kant 
meer op. Het is zelfs geen optie om de 
oude woning onder de marktwaarde te 
verkopen en de restschuld maar te 
accepteren, want dan krijgen ze een fikse 
naheffing van de belasting. Die ziet dat als 
een schenking van een deel van de waarde 
van het huis. Verder bezuinigen kunnen ze 
niet. De auto hebben ze al weggedaan, het 
spaargeld is al opgegeten. Huishoudens 
met twee goede inkomens, maar wel 
afhankelijk van de voedselbank.’ Zijn dit de 
hardwerkende Nederlanders waar Mark 
Rutte voor zegt op te komen? Of richt hij 
zich meer op die mensen uit de Quote 500?
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nek aan nek

President Obama knuffelt een 
inwoonster van New Jersey, de 
staat waar orkaan Sandy hard heeft 
toegeslagen. Enkele dagen later 
wint de Democraat de verkiezingen. 
De voorspelde nek-aan-nekrace 
met Republikein Romney blijft uit; 
Obama wint uiteindelijk vrij ruim. 

foto © Doug Mills/ HH

uitGelicHt
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2009: SPcampagne tegen verkoop van Nuon en Essent.

Privatiseringen in nederland onder de loeP

‘een Heldere 
visie ontbrak’ 

Privatisering was dé trend in het 
openbaar bestuur
De senaatscommissie – voluit: Parlemen-
taire Onderzoekscommissie Privatisering/
Verzelfstandiging Overheidsdiensten 
– werkte een jaar aan het rapport, dat zij 
beschouwt als ‘wetgevingsonderzoek’. 
SP-senator Arjan Vliegenthart trad daarbij 
op als ondervoorzitter. ‘Privatisering en 
verzelfstandiging waren de afgelopen 
decennia zo’n beetje dé grote trends in 
het Nederlandse openbaar bestuur’, zegt 
 Vliegenthart. ‘Zowel in de politiek als de 
maatschappij bestond daar groot draag-
vlak voor. De overheid moest simpeler en 
efficiënter gaan werken, was de heersende 
opvatting. In de jaren tachtig zag men 
het vooral als middel om de staatsschuld 

en het financieringstekort terug te drin-
gen, als een manier om geld te verdienen 
dus. In de jaren negentig echter won de 
ideologische component steeds meer aan 
kracht en raakte het marktdenken in een 
stroomversnelling. Pas na de eeuwwis-
seling begon men zich serieus af te vragen: 
werken die privatiseringen en verzelfstan-
digingen eigenlijk wel? Wat bleek was dat 
de verhoudingen compleet uit het lood 
geslagen waren.’ De commissie concludeert 
in haar rapport dat: ‘de rijksoverheid wel 
vereenvoudiging en een kleinere rijksdienst 
nastreefde, maar dat in plaats daarvan de 
bestuurlijke compexiteit is toegenomen. 
Er was geen samenhang in beleid, geen 
 gemeenschappelijke “road map” en uitein-
delijk zaten ook departementale verschil-
len in aanpak de doelstelling in de weg.’ 

het parlement beet nooit echt door
Interessant daarbij is de rol van het parle-
ment. In het rapport: ‘Kenmerkend voor 
de besluitvorming is dat het parlement in 
iedere volgende fase correcties aanbrengt 
op de – kennelijk incomplete – besluitvor-
ming in een eerdere fase. Zo is de introduc-
tie van marktwerking mede een antwoord 
op ongeleide privatiseringen uit de fase 
daarvoor (toen geprivatiseerde bedrijven in 
markten werden gezet die het strikt geno-
men niet waren). Vervolgens is de aandacht 
voor publieke belangen na 2000 weer een 
aanvulling op het marktwerkingsbeleid dat 
deze aspecten achteraf bezien onvoldoende 
heeft meegewogen. Hieruit ontstaat een 
beeld van een parlement dat steeds terug-
komt op eerdere besluiten.’ 
Vliegenthart: ‘Wat je ziet is dat het par-
lement zich er wel mee bemoeide en ook 
regelmatig kritische geluiden heeft laten 
horen, maar nooit echt heeft doorgebeten. 
Wat ook meespeelde was dat het ging om 
uitermate complexe materie en niet zelden 
hadden de beide Kamers een grote informa-
tie-afstand ten opzichte van de regering.’
‘Het idee dat je terugkomt op eerdere 
besluiten kan op zichzelf heel wijs zijn’, 
vervolgt Vliegenthart. ‘Maar die manier 
van handelen toont des te meer aan dat 
de doorvoering van de privatiseringen en 
verzelfstandigingen veel te hap-snap is ver-
lopen. Wat ontbrak was een heldere visie.’

‘Sorry, daar gaan wij niet meer over’
En zo buitelden de Kamerfracties jaren-
lang over elkaar heen. Terwijl met name 
liberalen in de regel het standpunt huldig-
den van ‘gewoon doorliberaliseren en niet 
zeuren als er iets fout gaat’, hamerde een 
partij als de SP op de vraag: waaróm gaat 
het dan steeds mis? Het rapport neemt 

Verbinding verbroken? Dat is de titel van 
het ruim honderd pagina’s tellende rap-
port. Bij het lezen blijkt al snel de dub-
bele betekenis. Aan de ene kant leidde 
de privatisering en verzelfstandiging van 
overheidsdiensten ertoe dat de politiek 
de kennis en controle kwijtraakte. ‘Het op 
afstand plaatsen van de uitvoering beperkt 
de ministeriële verantwoordelijkheid en 
daarmee de parlementaire zeggenschap’, 
aldus het rapport. Aan de andere kant slaat 
de titel ook op de verbinding tussen over-
heid en burger. Volgens het rapport is voor 
burgers ‘de overheid ook op afstand komen 
te staan. Het is niet altijd duidelijk wie kan 
worden aangesproken op de gevolgen van 
de gemaakte keuzes.’ 

Een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer bekeek de 
privatiseringen en verzelfstandigingen in de publieke sector 
van de afgelopen decennia. Het resultaat: een onthullend 
rapport, dat menig SP’er een déjà vu zal bezorgen. 
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vroeG of laat
1996 -‘Privatiseringen (...) ontnemen de 
overheid de vrijheid integrale afwegingen te 
maken en beleid te ontwikkelen in een rich-
ting die maatschappelijk wenselijk wordt 
geacht.’ – Jan Marijnissen in  Tegenstemmen

1998  ‘Mijn conclusie is dat het verstandig 
is te stoppen met de privatisering van de 
uitvoering (van de sociale zekerheid -red.). 
Dan hoeven ook al die commerciële be-
drijven niet meer aan te schurken tegen de 
uitvoeringsinstellingen.’ – Jan de Wit in een 
opinie-artikel in daglad De Limburger

2000 ‘De regering zegt dat privatisering 
voor haar geen doel is, maar een middel 
om tot concurrentie te komen. En daarmee 
moeten we blij zijn, omdat de dienstverle-
ning er beter van wordt. Volgens mij is dat 
pure onzin.’ – Harry van Bommel in  
de Tribune

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren.  
Andere partijen in de Tweede Kamer komen er 
vroeg of laat achter dat onze analyse klopte. 2010: SP’ers voorop in protest tegen de liberalisering van de postmarkt.

hierin geen stelling, maar stelt: ‘Terwijl 
sommigen menen dat bezinning moet gaan 
over het terugdraaien van privatiseringen 
en verzelfstandigingen, menen anderen dat 
ontwikkelingen meer tijd moeten krijgen 
en hanteren het principe “voltooit wat is 
ontplooid”. De commissie constateert dat 
er niet één optimale vorm van (nieuwe) 
sturing bestaat.’ 
Arjan Viegenthart verduidelijkt: ‘Het is 
niet zo dat de overheid het altijd beter kan. 
Waar het om gaat is dat je uitvindt hoe de 
overheid beter kan functioneren als het om 
publieke taken en belangen gaat.’ Daarover 
is het rapport duidelijk: ‘De privatiserings- 
en verzelfstandigingsontwikkeling in de 
afgelopen twee decennia (...) misten een 
bredere oriëntatie op publieke belangen.’ 
En vervolgens: ‘De commissie constateert 
dat bij alle aandacht voor de burger als 
klant en belastingbetaler geen bredere 
weging van publieke belangen heeft  
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meegeprivatiseerd met de telefonie – mede 
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Wanneer de burger geconfronteerd 
wordt met gebrekkige dienstverlening 
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en streekvervoer hebben; alles staat of 
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vervoersbedrijven. En dus loopt de burger 
een frustrerend blauwtje als hij van de 
overheid te horen krijgt: ‘Sorrie, maar daar 
gaan wij niet meer over.’ 
Zo wordt pijnlijk duidelijk waar het in veel 
gevallen op uitgedraaid is: een publieke 
sector zonder publieke verantwoordelijk-
heid.  

De commissie doet in haar rapport tal van 
aanbevelingen voor de toekomst, zoals het 
vooraf invenstariseren van de publieke be-
langen, verbetering van de informatievoor-
ziening en klachtmogelijkheden van de 
burger, een sterkere informatiepositie van 
het parlement, betere sturingselementen 
op het gebied van toezicht, verantwoording 
en sturing van de uitvoering en sterkere 
regierol door het kabinet. Want: ‘De com-
missie constateert dat het het privatise-
rings- en verzelfstandigingsbeleid van de 
afgelopen twintig jaar heeft ontbroken aan 
een samenhangende visie op rijksoverheid 
en publiek belang.’

‘Verbinding verbroken?’ is inmiddels naar 
het kabinet gestuurd en de senaatscommis-
sie is in afwachting van de reactie. Ook de 
Tweede Kamer zal zich binnenkort erover 
buigen.

tekst Rob Janssen
foto’s Bas Stoffelsen

Het rapport ‘Verbinding verbroken?’  
is hier te downloaden: sp.nl/9z6ls
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DE ASIELZOEKER
✔  Kinderpardon.

✖  Illegaliteit wordt strafbaar.

✖  Nog steeds geen noodopvang 
     voor uitgeprocedeerde 
     asielzoekers.

DE KLEINE ONDERNEMER
✖  BTW-verhoging naar 21% blijft.

✖  Zelfstandigenaftrek wordt versoberd.

✖  Niet investeren in de economie; 
     de consument zal de hand op 
     de knip houden. 

DE HUISEIGENAAR
✔  De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt 
      (maar niet zoals de SP wil door deze
      af te toppen op 350.000 euro).

✔  Rente op restschuld kan
      5 jaar worden afgetrokken.

✔  De rijksmiddelen voor de starters-
      lening worden uitgebreid (al is hier 
      nog geen budget voor opgenomen).

DE HUURDER
✔  Woningcorporaties worden aangestuurd
      door gemeenten, de schaal wordt kleiner.

✖  De huren mogen enorm worden verhoogd 
      en snel ook. Bij 2,5% inflatie stijgt een huur 
      van €450 tot tussen de €523 en €635.

✖  De beperking van de hypotheekrente-aftrek
      wordt volledig gecompenseerd door de hoogste
      belastingschijven te verlagen; de huurverhoging 
      leidt niet tot verlaging van de laagste schijven.

✖  Er komt een extra verhuurdersheffing; corporaties 
     kunnen nu ongeveer tien miljard per jaar minder 
     investeren in onderhoud, renovatie en 
     energiebesparende voorzieningen.

HET INTERNET
✖  Geen visie op privacy
      en ICT-veiligheid.

DE NATUURLIEFHEBBER
✔ De ecologische hoofdstructuur en 
     verbindingszones worden toch gerealiseerd.

✖  Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moe-
      ten meer afhankelijk worden van privaat geld.

✖  Geen concrete voorstellen om 
      megastallen tegen te houden.

✖  De Blankenburgtunnel bij Vlaardingen 
     die niemand wil, komt er toch.

✖  De A15 wordt doorgetrokken naar de A12.

DE KINDEREN
✖  Bezuiniging op kinderbijslag.

✖  Met een half miljard bezuinigt
     dit kabinet de jeugdzorg kapot.

DE WIETGEBRUIKER
✔ De wietpas is weg. Registratie is niet meer nodig.

✖  In plaats van een pas heb je nu een id-bewijs én 
      een uittreksel van het bevolkingsregister nodig. 

✖  Toeristen worden nog steeds geweerd, 
      illegale handel zal blijven toenemen.

KABINET OP
RAMKOERS DE ZORG

✔  Meer investeren in wijkverpleegkundigen.

✖  Thuiszorg wordt voor honderdduizenden 
     ouderen en gehandicapten afgeschaft.

✖  Dagbesteding, waardoor mantelzorgers 
      het vol kunnen houden, wordt afgeschaft.

✖  De vrije specialistenkeuze vervalt.

✖  De commerciële zorgverzekeraars mogen 
     bepalen waar je zorg krijgt én zelf eigenaar 
     worden van een zorginstelling.

DE STUDENT
✖  De studiefinanciering
      wordt afgeschaft.

✖  De ov-kaart voor studenten
      wordt wegbezuinigd.

Emile Roemer zei op 13 november in het debat over de 
regeringsverklaring: ‘De verzorgingsstaat is geen probleem; 
het is een oplossing voor problemen, om te voorkomen dat 
de tegenstellingen te groot worden en de samenleving uit 
elkaar valt. Een sociale samenleving is beter voorbereid op 
economische schokken en herstelt zich daarvan sneller. 
Een samenleving waarin naar elkaar wordt omgekeken 
is veiliger en prettiger om in te leven.
Die solidariteit en de bereidheid om samen iets 
moois van het land te maken, moeten wij juist 
versterken en niet, zoals ik in het regeerakkoord 
pagina na pagina lees, verder afbreken.’
Waar sturen Rutte en Samsom eigenlijk op aan?



nieuWs

23tribune december 2012

DE ASIELZOEKER
✔  Kinderpardon.

✖  Illegaliteit wordt strafbaar.

✖  Nog steeds geen noodopvang 
     voor uitgeprocedeerde 
     asielzoekers.

DE KLEINE ONDERNEMER
✖  BTW-verhoging naar 21% blijft.

✖  Zelfstandigenaftrek wordt versoberd.

✖  Niet investeren in de economie; 
     de consument zal de hand op 
     de knip houden. 

DE HUISEIGENAAR
✔  De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt 
      (maar niet zoals de SP wil door deze
      af te toppen op 350.000 euro).

✔  Rente op restschuld kan
      5 jaar worden afgetrokken.

✔  De rijksmiddelen voor de starters-
      lening worden uitgebreid (al is hier 
      nog geen budget voor opgenomen).

DE HUURDER
✔  Woningcorporaties worden aangestuurd
      door gemeenten, de schaal wordt kleiner.

✖  De huren mogen enorm worden verhoogd 
      en snel ook. Bij 2,5% inflatie stijgt een huur 
      van €450 tot tussen de €523 en €635.

✖  De beperking van de hypotheekrente-aftrek
      wordt volledig gecompenseerd door de hoogste
      belastingschijven te verlagen; de huurverhoging 
      leidt niet tot verlaging van de laagste schijven.

✖  Er komt een extra verhuurdersheffing; corporaties 
     kunnen nu ongeveer tien miljard per jaar minder 
     investeren in onderhoud, renovatie en 
     energiebesparende voorzieningen.

HET INTERNET
✖  Geen visie op privacy
      en ICT-veiligheid.

DE NATUURLIEFHEBBER
✔ De ecologische hoofdstructuur en 
     verbindingszones worden toch gerealiseerd.

✖  Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moe-
      ten meer afhankelijk worden van privaat geld.

✖  Geen concrete voorstellen om 
      megastallen tegen te houden.

✖  De Blankenburgtunnel bij Vlaardingen 
     die niemand wil, komt er toch.

✖  De A15 wordt doorgetrokken naar de A12.

DE KINDEREN
✖  Bezuiniging op kinderbijslag.

✖  Met een half miljard bezuinigt
     dit kabinet de jeugdzorg kapot.

DE WIETGEBRUIKER
✔ De wietpas is weg. Registratie is niet meer nodig.

✖  In plaats van een pas heb je nu een id-bewijs én 
      een uittreksel van het bevolkingsregister nodig. 

✖  Toeristen worden nog steeds geweerd, 
      illegale handel zal blijven toenemen.

KABINET OP
RAMKOERS DE ZORG

✔  Meer investeren in wijkverpleegkundigen.

✖  Thuiszorg wordt voor honderdduizenden 
     ouderen en gehandicapten afgeschaft.

✖  Dagbesteding, waardoor mantelzorgers 
      het vol kunnen houden, wordt afgeschaft.

✖  De vrije specialistenkeuze vervalt.

✖  De commerciële zorgverzekeraars mogen 
     bepalen waar je zorg krijgt én zelf eigenaar 
     worden van een zorginstelling.

DE STUDENT
✖  De studiefinanciering
      wordt afgeschaft.

✖  De ov-kaart voor studenten
      wordt wegbezuinigd.

Emile Roemer zei op 13 november in het debat over de 
regeringsverklaring: ‘De verzorgingsstaat is geen probleem; 
het is een oplossing voor problemen, om te voorkomen dat 
de tegenstellingen te groot worden en de samenleving uit 
elkaar valt. Een sociale samenleving is beter voorbereid op 
economische schokken en herstelt zich daarvan sneller. 
Een samenleving waarin naar elkaar wordt omgekeken 
is veiliger en prettiger om in te leven.
Die solidariteit en de bereidheid om samen iets 
moois van het land te maken, moeten wij juist 
versterken en niet, zoals ik in het regeerakkoord 
pagina na pagina lees, verder afbreken.’
Waar sturen Rutte en Samsom eigenlijk op aan?



24 tribune december 2012

DE WERKLOZE
✖  Geen plan tegen (jeugd)werkloosheid.

✖  Kortere WW; na een jaar al op slechts 70% van het minimumloon.

✖  Categoriale bijstand wordt afgeschaft (zoals langdurigheidstoeslag).

✖  Eén keer niet voldoen aan sollicitatieplicht: drie maanden geen bijstand.

DE POLITIE
✖  Er wordt meer blauw op straat beloofd, 
      maar geen cent voor uitgetrokken.

DE WERKNEMER
✔ Al is het wat vaag, er zijn plannen om
     de positie van flexwerkers te verbeteren.

✖  65plus-gat door verhoging AOW-leeftijd.

✖ Het wordt moeilijker voor jongeren 
     om pensioen op te bouwen.

✖ Ontslagbescherming wordt verslechterd.

✖ Werken onder het minimumloon is mogelijk.

HET STRAFRECHT
✔ Speciaal strafrecht voor jeugdigen (16-18 jaar).

✖  Direct de cel in als je verdachte bent van 
     delicten met een straf van 2 jaar of meer.

✖  Gedetineerden moeten een eigen 
     bijdrage gaan betalen in de gevangenis.

DE ARBEIDSGEHANDICAPTE
✔ Een verplicht quotum voor middelgrote en grote bedrijven.

✖  1,8 miljard euro bezuinigd op Sociale Werkvoorziening, Wajong en bijstand.

✖  60.000 werkplekken in Sociale Werkplaats weg.

DE ECONOMIE
✔  Financiële transactietaks kalmeert enigszins de financiële markten.

✖  De economie wordt niet gestimuleerd; de koopkracht wordt afgeknepen.

✖  We leggen ons vast op Europese afspraken over bezuinigingen.

✖  Verder privatiseren van het spoor is een optie.

DE GEMEENTEN
✖  390 van de 415 gemeenten zullen moeten fuseren 
     totdat ze meer dan 100.000 inwoners hebben.

✖  Meer verantwoordelijkheid van gemeenten voor 
     jeugdzorg en AWBZ (wat goed is), maar met veel 
     minder geld – een ordinaire bezuiniging.

DE BESTUURDER
✔ De norm voor bestuurders in de (semi)publieke sector 
     wordt verlaagd tot het niveau van een minister.

INTERNATIONAAL
✔ De regering wil ‘goede banden met zowel Israël als de 
     Palestijnse autoriteit’; er is hoop op een minder 
     eenzijdige stellingname in dit conflict.

✔ Nederland zal de Europese Commissie vragen om 
     beleidsterreinen over te dragen aan nationale overheden.

✖  De missie in Afghanistan (Kunduz) wordt volgens planning 
     pas in 2014 afgerond.

✖  JSF nog steeds niet van de baan.

✖  Bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking, 
      waardoor Nederland ver onder de 0,7%-norm komt.

DE DUURZAAMHEID
✔ Kleinschalige opwekking van duurzame energie voor eigen 
     gebruik komt in een goedkoper energiebelastingtarief.

✖  Die lagere energiebelasting voor kleinschalige opwekking wordt 
     betaald door verhoging van de kleinverbruikersschijf in de energie- 
     belasting – terwijl die al 200* keer zo veel betalen als grootverbruikers.

✖  Geld bedoeld voor duurzaamheid wordt gebruikt om bedrijven 
      te compenseren voor stijgende elektriciteitsprijzen.

✖  Geen harde normen voor bijvoorbeeld gebruik 
      restwarmte en isolatie; alleen maar vrijwillige 
      afspraken, de zogenoemde Green Deals.

*Energiebelasting op elektriciteit
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 › De zorg komt er bekaaid af in het  
nieuwe regeerakkoord.
‘Ik maak me zeer grote zorgen over de  
gevolgen van de plannen van PvdA en VVD. 
Er wordt kei- en keihard bezuinigd op de 
zorg en de solidariteit wordt eruit gesloopt. 
De lijst met slechte plannen is eindeloos.’

 › Nou begin maar…
‘Laten we beginnen met de zorgverzeke-
raars: die krijgen van dit kabinet alle macht. 
Zij mogen nog meer zelf bepalen bij welke 
zorgaanbieders ze contracten afsluiten. 
Daarnaast mogen diezelfde verzekeraars 
ook nog eens zelf aandeelhouder zijn van 
zorgaanbieders. Wie zegt mij dat verzeke-
raars mensen niet gaan verplichten naar een 
ziekenhuis te gaan waar de verzekeraar zelf 
winst mee maakt? De restitutiepolis wordt 
afgeschaft; daardoor konden mensen tot nu 
toe gewoon zelf een specialist uitkiezen en 
dan achteraf de kosten claimen bij de ver-
zekeraar. Dat kan straks niet meer –  vaarwel 
vrije artsenkeuze. Weet je nog dat de ver-
markting van de zorg werd verkocht met het 
argument dat we meer keuzevrijheid zouden 
krijgen? En verder: het a-segment van 
behandelingen wordt véél kleiner. Dat zijn 
de behandelingen waarvan de overheid zegt 
dat de verzekeraar niet over de prijs mag  
onderhandelen. Dat is om ervoor te zorgen 
dat belangrijke behandelingen die relatief 
duur zijn nog wel plaatsvinden. Hierdoor 
neemt de zorgverzekeraar meer risico – en 
zij zullen dat oplossen door nog meer dan 

‘solidariteit  
in de zorG 
Wordt 
afGebroken’
SP-Kamerlid Renske Leijten roept SP’ers op om in opstand te 
komen tegen de plannen van PvdA en VVD. ‘We worden in 
Nederland vergiftigd met het idee dat de zorg te duur is.’

nu te proberen mensen met veel risico’s niet 
als klant te krijgen. Ze mogen ze niet wei-
geren. Maar verzekeraars richten zich met 
reclames nu al steeds meer op hoogopgelei-
den – die zijn immers gemiddeld gezonder. 
Ook de reclames waarin mensen worden 
gestimuleerd te kiezen wat ze wel en niet 
willen verzekeren zijn een manier om het 
risico bij de mensen te leggen.’

 › Het basispakket wordt toch ook weer 
kleiner?
‘Ja, dat is al een tijdje gaande. Dat is een  
handige manier voor zorgverzekeraars 
om toch mensen te weigeren. Want voor 
aan vullende pakketten mogen ze wél nee 
zeggen, of ze maken het pakket heel duur. 
Bijvoorbeeld fysiotherapie voor reuma-
patiënten is uit het basispakket. Ze kunnen 
niet zonder, dus ze móéten zich bijverzeke-

 › Wat vond je van de commotie rondom de 
inkomensafhankelijke zorgpremie?
‘Het is een goed idee om de zorgkosten eer-
lijker te verdelen, alleen de manier waarop 
PvdA en VVD dit hadden uitgevoerd sloeg 
nergens op. De inkomensafhankelijke pre-
mie stopte met stijgen bij 70.000 euro.  
De rijksten betaalden dus relatief heel 
weinig! Daardoor moesten de wat hogere 
middeninkomens de klap opvangen. Dat is 
jammer, want de goede ideeën lagen voor 
het oprapen. De SP heeft vorig jaar drie 
goede alternatieven laten doorrekenen.  
Alledrie beter dan het slechte plannetje van 
de regering. Maar goed, de inkomensafhan-
kelijke zorgpremie is alweer van de baan. 
Kijk, wat je het allerbeste kunt doen is het 
geld voor de zorg via de belastingen laten 
lopen. De belastingen zijn al progressief en 
dus inkomensafhankelijk. Het scheelt ook 
een boel bureaucratie. En dan ben je meteen 
van de zorgverzekeraars af.’

 › Er gebeurt ook nogal wat met de AWBZ?
‘De AWBZ is een mooi voorbeeld van 
 georganiseerde solidariteit. We betalen met 
zijn allen, via de overheid, niet-curatieve 
zorg voor iedereen. Wat dat is? Dat is een 
technische term voor zorg die wel nodig 
is, maar niet per se ertoe leidt dat je beter 
wordt. Bejaardenzorg en zorg voor verstan-
delijk gehandicapten zijn daar goede voor-
beelden van. PvdA en VVD willen nu veel 
AWBZ-zorg overhevelen naar de  gemeenten, 
en er natuurlijk flink op bezuinigen. De 
overheid is dan niet meer verplicht om 
voorzieningen op maat te leveren. Op maat 
betekent bijvoorbeeld dagactiviteiten voor 
ouderen, met aandacht voor geheugen-
spelletjes en voeding, of activiteiten voor 
gehandicapten, met logopedie. Dat hoeft 
de gemeente niet meer te doen. Een loods 
aan de rand van de stad met minimale 
begeleiding is dan voor veel gemeenten een 

‘Stoppen met de marktwerking 
levert al 2 miljard per jaar op’

ren en dat is dan heel duur. PvdA en VVD 
willen nog eens anderhalf miljard bezuini-
gen op het basispakket. Volgens iedereen die 
er verstand van heeft, kan dat niet zonder 
schade aan de volksgezondheid. En dan te 
bedenken dat de zorgverzekeraars dit jaar  
1,1 miljard euro winst maken.’

aantrekkelijke invulling van dagactiviteiten; 
geld voor veel meer hebben ze niet. Daar 
komt bij dat de huishoudelijke verzorging 
bijna helemaal wordt wegbezuinigd, met 
het bekende verhaal dat mantelzorgers dat 
maar op moeten vangen. Alsof mensen hun 
verantwoordelijkheid nu niet nemen. Er 
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wordt even vergeten dat er op dit moment 
tweeënhalf miljoen mantelzorgers zijn, 
waarvan er een half miljoen mantelzorgers 
zegt overbelast te zijn. Die houden dat niet 
vol. En laat nou bijvoorbeeld die dagbeste-
ding voor gehandicapten een mooie manier 
zijn om mantelzorgers wat lucht te geven, 
zodat ze het kunnen volhouden. En die 
wordt wegbezuinigd.’

 › Slaap je nog wel goed?
‘Ik moet zeggen dat ik er wel eens slecht van 
slaap. We worden in Nederland vergiftigd 
met het idee dat de zorg te duur is. Ver-
spilling in de zorg: dát is duur. Maar als je 
zegt dat de zorg te duur is, dan zeg je dat 
zieken een probleem zijn, in plaats van een 
probleem hebben. De AWBZ is een oplossing 
voor een probleem, namelijk dat we allemaal 

(hopelijk) oud worden, en niemand voor 
een handicap kiest. Met een solidaire AWBZ 
zeggen we tegen mensen die pech hebben: 
natuurlijk heb je recht op een menswaardig 
leven. We leggen allemaal wat bij om dat 
mogelijk te maken. Dat díé solidariteit nu 
afgebroken wordt, daar kan ik van wakker 
liggen.’

 › Laat je woede hand in hand gaan met het 
goede dat je doet?
‘Inderdaad! Het is duidelijk geworden dat de 
PvdA vrolijk meewerkt aan het afbreken van 
de solidariteit. Het is dus aan de SP om met 
de mensen deze afbraak te stoppen: 770.000 
mensen worden erdoor getroffen – en dan 
heb ik de mantelzorgers nog niet meegeteld; 
100.000 thuiszorgwerkers zullen hun baan 
verliezen. En tegen mensen die zeggen: “Ja, 
maar er moet toch bezuinigd worden,” zeg 
ik: de SP heeft prima ideeën om geldverspil-
ling in de zorg tegen te gaan. Stoppen met de 
marktwerking levert al 2 miljard per jaar op. 
Maar we kunnen daarmee pas beginnen als 
de huidige plannen van tafel zijn. In maart 
worden de zorgplannen in de Tweede Kamer 
behandeld. Ik roep iedereen op mee te hel-
pen met het organiseren van verzet. Nu aan 
de slag betekent straks in maart een massale 
demonstratie en flinke druk op de regering 
om van deze slechte plannen af te zien. De 
vakbonden voeren al actie. De Telegraaf en 
de VVD hebben laten zien dat het kan, toen 
zij de inkomensafhankelijke premie van tafel 
kregen. Ik roep PvdA’ers op om zich te roe-
ren – of kan alleen de VVD de onderhande-
lingen openbreken? SP-leden kunnen zich 
nu al melden bij hun afdelingsvoorzitter als 
zij mee willen helpen. We moeten nu laten 
zien dat zorg en solidariteit bij elkaar horen.’

tekst Diederik Olders
foto Sander van Oorspronk

SPKamerlid Renske Leijten op de thuiszorgactiebijeenkomst van Abvakabo op 27 november: 
‘Er wordt al jaren op de huishoudelijke zorg bezuinigd. En nu dit weer. Als ze zo door blijven 
gaan houden we een hele kille samenleving over.’

‘Nu laten zien 
dat zorg en  
solidariteit bij 
elkaar horen’



Hollandse Groene stroom?  
ja GraaG!
28 tribune december 2012



Veel energieleveranciers wijzigen hun tarieven op 1 januari. En dus zitten 
veel bedrijven en huishoudens deze maand te kijken en te vergelijken. 
Een WISE-campagne voor duurzame energie van eigen bodem helpt 
graag een handje. 

Wie herinnert zich niet de sticker uit de ja-
ren zeventig met de tekst ‘Kernenergie? Nee 
bedankt’? Het lachende rode zonnetje op de 
gele achtergrond was het handelsmerk van 
WISE, World Information Service on Energy. 
Sinds afgelopen zomer heeft WISE Neder-
land een campagne lopen met een variant 
op die klassieke slogan: ‘Hollandse Groene 
Stroom? Ja graag!’ Aan het woord is Peer de 
Rijk, directeur van WISE: ‘WISE werd in 1978 
opgericht als organisatie tegen kernenergie 
en activiteiten op dat vlak ontplooien we 
nog steeds. Met de campagne Hollandse 
Groene stroom? Ja Graag! wilden we ook 
laten zien hoe het wél moet.’ 

 › En hoe moet het dan?
‘Wij vinden dat elk land de verplichting 
heeft om meer groene stroom te produce-
ren. Maar als je kijkt naar andere landen in 
Europa, dan zie je dat Nederland zo’n beetje 
onderaan bungelt qua productie van groene 
stroom. Vorig jaar was 30 procent van de in 
Nederland verkochte stroom groen. Toch is 
maar 10 procent van de elektriciteit die in 
Nederland wordt geproduceerd afkomstig 
uit duurzame bronnen. En de import van 
groene stroom is lang niet zo groen als velen 
denken (zie kader ‘Sjoemelstroom’ –red.). 
Ongeveer 55 procent van de Nederlandse 
huishoudens heeft momenteel groene 
stroom, maar bedrijven lopen daar nog ver 
bij achter. Daar is nog een wereld te winnen 
en daarom willen wij bedrijven een duwtje 
in de rug geven om Nederlandse groene 
stroom te kopen. Dit om de eigen, lokale 
economie te steunen, een signaal af te geven 
richting bedrijven en om de markt in Neder-
landse groene energie meer in beweging te 
krijgen.’ 

 › Hoe geven jullie die duwtjes in de rug?
‘Door direct contact te leggen met de bestu-
ren en directies van bedrijven en instellin-
gen. Dat gaat tot nu toe heel goed. Zo heb-
ben we al een keten van biologische winkels 
en een groot festival weten te overtuigen. 
In het kader van deze campagne roepen we 
nu ook werknemers op om bij hun bedrijf 
aandacht vragen voor groene stroom van 
eigen bodem.’ 

 › Is het niet heel moeilijk om bedrijven 
afstand te laten nemen van het oude en 
vertrouwde?

‘Bij de afweging om over te stappen spelen 
onwetendheid en angst mee. Natuurlijk is 
het niet zo dat zomaar ineens de stroom kan 
uitvallen als je overstapt. Kijk, vaak is het 
een kwestie van de zaken één op één zien. 
We laten bedrijven zien hoe het werkt om 
over te stappen op echt in Nederland gepro-
duceerde groene stroom en wat de kosten 
zijn en vervolgens gaan ze offertes aanvra-
gen. Dan zien ze zelf dat het bij bijvoorbeeld 
Greenchoice of de Windunie niet alleen qua 
duurzaamheid, maar ook qua prijs heel goed 
zit. Ook ontdekken bedrijven dat het pret-
tig werken is met een kleinschalig bedrijf, 
dat snel kan schakelen en weinig overhead 
heeft. Iets anders is dat we merken dat veel 
bedrijven het ook gewoon leuk vinden om 
een bijdrage te leveren aan de productie van 
groene stroom in Nederland.’ 

 › Greenchoice en de Windunie staan 
bovenaan in de Groene Top 3 van de cam
pagne. Is u ooit gevraagd of u toevallig bij 
die bedrijven op de loonlijst staat?
‘Haha, nee. Ons oordeel is gebaseerd op 
volstrekt onafhankelijk onderzoek dat wij al 
vele jaren doen.’

 › Op uw persoonlijke website staat de 
slogan: If you think you are too small to be 
effective you have never slept with a  
mosquito  – Als je denkt dat je te klein 
bent om invloed te hebben, heb je nooit 
een mug in je slaapkamer gehad. Is dat uw 
lijfspreuk? 
‘Zoiets, ja. Kijk, wat wij met deze cam-
pagne doen is kietelen en porren om de 

Nederlandse productie van groene stroom 
omhoog te tillen. Wij willen de gedachte 
stimuleren dat iedereen in beweging kan 
komen en dat je niet hoeft te gaan zitten 
wachten op de grote instituten als je vindt 
dat er iets moet veranderen. Waarom zou je 
in je eentje of met een kleine groep mensen 
niks kunnen? Ik geloof heilig in de kracht 
van burgerbeweging. Kijk eens naar al die 
lokale energiecorporaties die in Nederland 
al actief zijn. Geweldig vind ik dat. En ik kan 
je zeggen dat de grote energiereuzen daar 
knap zenuwachtig van worden.’ 

 › Heel wat bedrijven en huishoudens ver
gelijken momenteel energieleveranciers, 
omdat veel energiebedrijven hun tarieven 
per 1 januari wijzigen. Wat raadt u aan?
‘Als je bij een bedrijf werkt dat volgens jou 
wel wat hulp kan gebruiken bij de keus 
voor Nederlandse groene energie, of als je 
vermoedt dat je werkgever wel oren heeft 
naar ons verhaal, sein ons dan in, tip ons. 
Wij helpen, we hebben bergen materiaal, 
we komen langs en bieden ondersteuning. 
Individuele huishoudens kunnen natuurlijk 
al overstappen. Voor hen is overstappen heel 
simpel. Maar het mooie is dat de effecten 
van die stap heel groot kunnen zijn.’

 
 

tekst Rob Janssen
foto Ingrid de Groot

In Nederland is de vraag naar groene stroom groot en veel groene-stroomproducten 
zijn ‘helemaal in orde’, stelt Hollandse Groene Stroom? Ja Graag! Maar op de 
campagnewebsite is te lezen hoe Nederlandse stroomleveranciers door het systeem 
van handel in zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s – een soort certificaten 
van echtheid –red.) het tekort aan groene stroom-productie kunnen opvangen door 
GvO’s uit het buitenland te kopen. ‘Omdat de bijbehorende stroom – voornamelijk uit 
al lang bestaande Noorse waterkrachtcentrales - in het land van herkomst niet als 
groen wordt verkocht zijn die certificaten voor een habbekrats te koop in bijvoorbeeld 
Nederland. Een bedrijf als Essent kan zo voor een euro per jaar een klant zogenaamd 
‘vergroenen’. En er wordt dus geen nieuwe productie van groene stroom gestimu-
leerd. Door te kiezen voor echt in Nederland geproduceerde groene stroom gaat de 
waarde van de bijbehorende Nederlands certificaten omhoog. En dan stimuleer je 
echt nieuwe productie van duurzame stroom’, aldus Peer de Rijk.

sjoemelstroom

 
 http://groenestroomjagraag.nl/

 WISE: http://www.wisenederland.nl/     
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Op de website van Hollandse groene stroom? Ja 
Graag! vind je feiten en cijfers, achtergronden, 
campagnemateriaal, tips, de Groene Top 3, lokale 
initiatieven bij u in de buurt, de ‘stroometiketten’ 
van uw huidige leverancier en nog veel meer. 
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linksvoor ‘een duidelijk en standvastiG Geluid’

Katinka Jarabik (43) uit Sittard 
helpt als visagiste en styliste 
mensen met het kiezen van 
kleding en make-up die hun 
sterke punten benadrukt. In 
2002 werd ze lid van de SP en 
sindsdien hielp ze onder meer 
met flyeren tijdens campagnes. 
In maart nam ze deel aan de 
MKB-dag van de SP.

tekst Jola van Dijk
foto Karen Veldkamp

 › Je bent zelf ondernemer?
‘In dit vak heb je geen keus. De enige andere 
optie is om via opdrachtgevers in een winkel 
te werken. Het is best moeilijk om je als 
zelfstandig ondernemer staande te houden 
in deze markt. Elk jaar studeren er nieuwe 
visagistes af, die bereid zijn gratis te werken 
omdat ze hun portfolio nog moeten vullen.’

 › Doe je dit werk al lang?
‘Een aantal jaren, waarvan de laatste als 
zelfstandig ondernemer. Ik werkte eerst 
als chemisch laborante, tot ik als fietser 
aangereden werd door een vrachtwagen. Na 
dat ongeluk kon ik niet meer nauwkeurig 
genoeg met een pipet werken en geen hitte 
meer voelen. Het UWV vond dat ik wel 
administratief werk op kantoor kon doen, 
maar mijn opleiding was zo specialistisch 
dat ik dat helemaal niet kon. Toen heb ik 
zelf maar voor mijn omscholing tot visagiste 
gespaard. Dit werk is veel creatiever, ik voel 
me hier beter op m’n plek.’

 › Waarom ben je lid geworden van de SP?
‘Er wordt zoveel tweedeling gecreëerd in 
onze maatschappij. Oud en jong worden 
tegen elkaar opgezet, rijk tegenover arm. De 
SP laat juist een duidelijk en standvastig ge-
luid van betrokkenheid, eerlijkheid en saam-
horigheid horen. Ook richting ondernemers. 
Dat merkte ik meteen tijdens mijn eerste 
SP-bijeenkomst. Riet de Wit vertelde hoe 
ze als wethouder in Heerlen de opvang van 
drugsverslaafden verbeterd heeft. Onder-
nemers in het centrum hadden ook veel last 
van de drugsoverlast. Zij pakte het probleem 
aan en regelde meteen ondersteuning voor 
de kleine ondernemers.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Boedapest, een tante van me woonde daar. 
Het is een mooie stad en ik voel me er thuis. 
Mijn vader komt ook uit Hongarije, hij is in 
1956 gevlucht voor de burgeroorlog en het 
communistisch regime.’
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Het net opgerichte comité stelt zichzelf voor.

De wetsvoorstellen waarmee voormalig 
minister Ter Horst de afdrachtregeling van 
de SP wilde verbieden, zijn door de 
regering ingetrokken. Volgens Ronald van 
Raak is hiermee een einde gekomen aan 
een bedenkelijk politiek spel.
De afdrachtregeling is de afspraak binnen 
de partij dat SP-politici een fors deel van de 
vergoeding die ze als volksvertegenwoordi-
ger ontvangen, afdragen aan de partij. 
SP’ers vinden dat politiek bedrijven niet 
bedoeld is om er zelf beter van te worden; 
of iemand nou actief is op straat of in de 
gemeenteraad. Wel krijgen SP-politici een 
onkostenvergoeding, want het is niet de 
bedoeling dat ze er financieel op achteruit-
gaan. Door de afdrachtregeling kan de 

  > afdracHtreGelinG sp staat als een Huis

partij onafhankelijk blijven; wij zijn niet 
afhankelijk van giften door bedrijven of 
andere organisaties. Want wie betaalt, 
bepaalt. En bij de SP bepalen de leden de 
koers. Op deze manier houdt de SP 
mensen buiten de deur die de politiek 
ingaan om het geld.

In 2011 diende toenmalig PvdA-minister 
Ter Horst twee wetsvoorstellen in die 
specifiek gericht waren op de manier 
waarop de SP de regeling organiseert. 
‘Bestuurders die graaien worden niet 
aangepakt, politici die hun geld willen delen 
worden verdacht gemaakt’, zo vat Van 
Raak de mislukte pogingen van andere 
partijen samen. Nadat eerder al de Raad 

van State kritisch bleek op de wetten, zijn 
ze nu eindelijk van de baan.
Binnen de partij kan de afdrachtregeling 
rekenen op een breed draagvlak, zo bleek 
tijdens de Partijraad op 24 november. Een 
commissie heeft de regeling geanalyseerd 
op basis van een enquête en gesprekken 
met allerlei SP’ers. Voorstellen van de 
commissie om de uitvoering van de 
regeling te verbeteren zijn, evenals de 
conclusie dat er brede steun is voor de 
afdrachtregeling, door de aanwezige 
afdelingsvoorzitters en leden van het 
partijbestuur omarmd. Van Raak: ‘De 
afdracht is een vorm van solidariteit in de 
praktijk. Dat doen we niet alleen met 
woorden, maar ook met daden.’ 
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Juist de mensen die dachten alles 
goed geregeld te hebben om eerder 
te kunnen stoppen met werken, vallen 
vanaf volgend jaar in het 65plus-gat. 
SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘De 
regering heeft er bewust voor gekozen 
deze mensen op te zadelen met een 
financieel probleem vanwege de  
verhoging van de pensioenleeftijd.’  
Op 19 november richtten gedupeerden 
in het SP-partijkantoor De Moed het 
comité ‘Dicht het 65plus-gat’ op.

› Wat is het 65plus-gat?
‘Het gaat om mensen die met de VUT of 
prepensioen zijn gegaan, of zelf met 
verzekeraars of pensioenfondsen geregeld 
hadden dat ze eerder konden stoppen met 
werken. Die hebben vrijwel allemaal een 
regeling waarvan de betaling stopt op hun 
vijfenzestigste. Doordat pensioen en AOW 

vanaf 2013 niet meer op je vijfenzestigste 
beginnen, hebben zij maanden – of zelfs 
meer dan een jaar – geen inkomen.’

› De regering heeft helemaal niets  
geregeld voor deze mensen?
‘Uitkeringen zoals de WAO, Wajong en de 
bijstand blijven wel langer doorlopen en 
PvdA en VVD hebben een overbruggings-
regeling voor mensen met VUT of pre-
pensioen voorgesteld. Maar met een 
inkomensgrens van 150 procent van het 
minimumloon, en omdat er maar zeer 
beperkt budget voor is, kunnen grote 
groepen mensen hier geen gebruik van 
maken. Voor mensen met een private 
verzekering is zelfs helemaal niets 
geregeld. Ik heb dit tijdens de debatten 
over de verhoging van de pensioenleeftijd 
al aangekaart. De regering doet dit dus 
bewust.’

  > 65plus-Gat: mensen terecHt Woedend
› Om welke groep gaat het eigenlijk?
‘Mensen met een VUT of prepensioen 
vormen de grootste groep. Op de bijeen-
komst was iemand die van Defensie 
verplicht vroeg met pensioen moest. Hij 
werd daarvoor netjes gecompenseerd – tot 
zijn vijfenzestigste. Zijn vroegere werkge-
ver – de overheid – zorgt nu voor een 
65plus-gat van vele duizenden euro’s. Een 
ander voorbeeld zijn de zogenaamde 
ANW-hiaatverzekeringen, waar weduwen 
die stoppen op hun vijfenzestigste vaak 
van leven. Het is onmogelijk om op zo’n 
korte termijn nog zulke grote bedragen te 
sparen; en voor de bijstand moeten ze 
eerst hun huis en hun spaargeld opeten.’

›  Is er een oplossing?
‘Bijvoorbeeld de AOW-uitkering in laten 
gaan bij 65 jaar, als iemand kan aantonen 
dat het inkomen wegvalt en de regeling al 
was afgesloten voordat de AOW-leeftijd 
versneld omhoog ging. Het comité komt 
binnenkort bij elkaar om oplossingen en 
acties te bedenken voor het dichten van het 
65plus-gat.’

Wilt u op de hoogte houden worden en meedoen 
met het comité, mail dan naar 65plusgat@sp.nl

 Het tv-programma Kassa besteedt ook 
aandacht aan het 65plus-gat: bekijk het op 
sp.nl/9z6kk

 Schema voorgenomen verhoging AOW-
leeftijd: goo.gl/MVmxJ
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‘Door systematisch aandacht te blijven 
vragen voor de overvolle treinen en vele 
vertragingen op het spoor tussen Roer-
mond en Nijmegen, wordt ons actieplan 
voor dubbelspoor op de Maaslijn nu echt 
opgepakt,’ vertelt Ben Rewinkel van de 
SP-fractie Limburg. Afgelopen jaar voerden 
alle afdelingen tussen Roermond en 
Nijmegen en de Statenfracties van 
Limburg, Brabant en Gelderland samen 
actie. Met resultaat, want de gehele 
Limburgse Provinciale Staten heeft zich 

  > brede steun sp-plan maaslijn

  > jan de veerman

afgelopen maand achter het plan ge-
schaard. Rewinkel: ‘Limburg gaat nu 
waarschijnlijk geld uittrekken voor het 
oplossen van de problemen op dit stuk 
enkelspoor en in ieder geval lobbyen bij de 
minister en ProRail.’ Ook SP-Tweede 
Kamerlid Farshad Bashir heeft toegezegd 
het actieplan Maaslijn voor te stellen aan 
de minister, aangezien er ook landelijk geld 
voor nodig zal zijn. Rewinkel: ‘De gedepu-
teerde is al eens tijdens de ochtendspits de 

Maaslijn afgereisd. In Nijmegen aangeko-
men tekende hij samen met de directeur 
van Veolia onze handtekeningenlijst.’ Die 
reis is gefilmd en samen met een ander 
filmpje over de problemen op de Maaslijn 
vertoond aan de Limburgse statenfracties. 
‘We hoefden verder geen gebruik meer te 
maken van ons spreekrecht tijdens die 
vergadering want ons actieplan werd 
meteen gesteund.’

Het eerste succes van SP Castricum is 
binnen en smaakt naar meer. Petra 
Gazendam van de afdeling in oprichting: 
‘Een groepje oudere dames wordt iedere 
week opgehaald door vrijwilligers voor een 
uitje. Omdat hun rollators niet in de auto 
passen, moesten ze staand wachten. Een 
zware opgave op hun leeftijd. De gemeente 
had geen geld voor een bankje. Toen 
hebben we handtekeningen opgehaald. 
Daarmee hebben we de woningcorporatie 
over de streep getrokken om een bankje te 
plaatsen. En het leverde meteen nieuwe 
leden op.’ Sinds maart is in Castricum een 
groepje SP-leden voortvarend aan de slag. 
Het eerste punt van hun actielijstje is nu 
binnengehaald. Gazendam: ‘Dit is ons 
eerste kleine succesje. Erg leuk, want het 
inspireert om vol te houden. We strijden 
bijvoorbeeld ook met SP-Tweede Kamerlid 
Farshad Bashir voor een tunnel, omdat de 
ambulances gevaarlijk lang moeten 
wachten bij het spoor.’

  > eerste succes sp castricum

Jan Marijnissen figureert als veerman tijdens de intocht van Sinterklaas.‘Het paard van Sinterklaas? Ik zie helemaal geen paard.’

 sp.nl/9z6lv
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SP’ers Petra Gazendam en Berdien Admiraal poseren op het bankje.
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  > ratinGbureaus onder vuur 

Onder het motto Kredietbeoordelaars 
– verdienen zij zelf wel de AAA-status? 
nam de Tribune in januari van dit jaar 
ratingbureaus als Standard & Poor’s (S&P), 
Moody’s en Fitch onder de loep. De 
conclusie luidde dat kredietbeoordelaars er 
niet zelden flink naast zitten en dat ze 
bovendien niet onafhankelijk zijn: ze 
worden immers betaald door de banken. 
Vorige maand oordeelde een Australische 
rechter dat S&P investeerders heeft misleid 
door wazige financiële producten te 
voorzien van de zogenaamde triple 
A-status. Gemeenten in Australië hadden 
zich in 2006 een speciaal type derivaten 
aan laten praten, maar al snel bleken de 
papieren waardeloos. Die gemeenten 
kochten de dubieuze derivaten overigens 
van ABN Amro, dat volgens de rechter heel 

goed wist hoe riskant deze producten 
waren. S&P en ABN Amro zijn veroordeeld 
tot een boete van 13 miljoen euro, onge-
veer het bedrag dat de gemeenten met de 
derivaten verloren. 

Het is voor het eerst dat een ratingbureau 
door een rechter is veroordeeld voor een 
gegeven rating. ‘Dit is een grote klap voor 
de ratingbureaus die jarenlang van de 
toewijzing van die ratings hebben geprofi-
teerd maar nooit ter verantwoording 
konden worden geroepen’, aldus de 
advocaat van de Australische gemeenten 
in de Sydney Morning Herald. S&P heeft 
inmiddels laten weten in beroep te gaan en 
wijst iedere verantwoordelijkheid af. 
Juristen buigen zich nu over soortgelijke 
claims elders in de wereld. 

De SP heeft bij de herindelingsverkiezin-
gen op 21 november een zetel weten te 
bemachtigen. De gemeente Schagen heeft 
voortaan in totaal 46.000 inwoners en 
omvat behalve de stad Schagen nog 
vijfentwintig kleinere kernen. Kersvers 
SP-gemeenteraadslid Jan-Pjotr Komen: 
‘We hebben flink campagne gevoerd en we 
zijn heel blij met onze zetel!’ De verkie-
zingsdebatten gingen over lokale thema’s, 
zoals de noodzaak van een extra brug en 
het behoud van bibliotheken. Desondanks 

  > HerindelinGsverkiezinGen scHaGen

was er veel aandacht van landelijke media 
voor deze verkiezingen. Komen: ‘De uitslag 
weerspiegelt natuurlijk ook een beetje hoe 
er sinds het regeerakkoord over PvdA en 
VVD gedacht wordt. Op 12 september 
waren dat ook hier de twee grootste 
partijen, maar krap twee maanden later bij 
lange na niet meer. Opvallend genoeg is 
het CDA hier veruit de grootste geworden.’
Op 21 november werden ook herindelings-
verkiezingen op Goeree Overflakkee 
gehouden, daar deed de SP niet mee. 

Emile Roemer op bezoek in Schagen tijdens de lokale campagne.
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  > dat je  
 ’t Weet

Over het regeerakkoord, met als  
titel ‘Bruggen slaan’, wordt heel  
wat getwitterd.

gert, 31 oktober: 
Dit #kabinet gaat nieuwe #bruggen 
slaan,wel fijn,dan hebben de 
toekomstige daklozen in ieder geval 
 een #slaapplek.

Guus Kuijer, 06 november 2012: 
‘Hard werkende mensen moeten 
beloond worden.’ Dat betekent volgens 
mij dat werksters pakweg 140.000 euro 
per jaar moeten verdienen. 

Cecile Visscher, 13 november: 
Waarom wil de VVD arme mensen altijd 
stimuleren door ze geld af te pakken en 
rijke mensen door ze topinkomens te 
gunnen? #tk #regeerakkoord

Abdelkarim El-Fassi, 22 november: 
Leon de Winter: ‘Palestijnen moet je via 
drinkwater steriliseren’ Alles op z’n tijd 
Leon, eerst zorgen dat ze überhaupt 
drinkwater hebben.

Loesje v/d Posters, 13 november: 
**denkt Diederik nou echt dat we het 
Malieveld niet vol krijgen ... zonder 
ov-kaart** #loesje #Samsom

Leon de Winters ‘grap’ tijdens een 
bijeenkomst over het oplossen van het 
probleem in Gaza door Palestijnen te 
steriliseren via het drinkwater levert 
veel woedende reacties op. Maar ook:

Het wegbezuinigen van de ov-studen-
tenkaart is meer dan een bezuiniging; 
het is een complot.
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puzzel

horizontaal
 5  Plotselinge, gewelddadige machtsovername. (11) 
 6  Strafmaatregelen, toegepast als regels overtreden worden. (8) 
 9  Ruimte waar afgedwongen geen vliegbewegingen plaatsvinden. (2,7) 
 10  ….-landen. Verzamelnaam voor drie Zuid-Amerikaanse staten. (3, afk.) 
 12  De .... dame. Bijnaam Margaret Thatcher. (6) 
 14  Het Utopia waar iedereen gelukkig is. (9) 

verticaal 
 1  Freeman ... In Engeland geboren Amerikaans natuurkundige en   

voorvechter voor internationale samenwerking. (5) 
 2  .... Vashem. In Jeruzalem gevestigd herdenkingscentrum. (3) 
 3  Systeem van .... Woods leidde tot oprichting IMF en Wereldbank. (7) 
 4  In Zwitserse stad werden vier verdragen geformuleerd die rechtsregels voor 

gewapend conflict bepalen. (6) 
 7  Bondgenootschap tussen twee of meerdere staten. (9) 
 8  ‘Alleenheerser’ die staatshoofd en regeringsleider kan zijn. (7) 
 11  Gevolmachtigd vertegenwoordiger van een regering in een land. (6) 
 13  Verdrag tussen twee of meer landen. (4)

omschrijvingen 
 A   Aung San Suu Kyi zag vele jaren huisarrest in ‘voorheen   
  Birma’. 
 C   Babenco verfllmde het boek van Puig over twee gevangenen in  
  een cel in Buenos Aires rond 1975. 
E   Leverde aardig wat morele status in door wanbeheer bij Abu  
  Ghraib en Guantánamo. 
G   Betrokkenheid bij corruptieschandaal hier werd door het Brits- 
  Nederlandse Shell afgekocht voor al meer dan 100 miljoen dollar. 
I   Tienduizenden werden hier gemarteld ten tijde van Pinochets  
  schrikbewind (11 september 1973 - 1990). 
K   Berichten vertellen over meer dan honderd gevangenen die  
  hun buik opensneden uit protest tegen hun behandeling. 
M  Na historische schendingen in o.a. Indonesië staat hier nu het  
  Internationaal Gerechtshof van de VN. 
O   Opgericht in de hoofdstad door Peter Benenson in 1981.   
  ‘Amnesty’ is nu internationaal met meer dan 2,8 miljoen   
  leden/sympathisanten. 
Q   Ver weg van huis op Mururoa deden zij nucleaire wapentests  
  van 1966 tot 1996. 
 S   Hier werden sinds 1995 meer dan 20.000 mensen gehoord  
  door de Waarheidscommissie, i.v.m. Apartheid. 
 U   De ‘Khmer Rouge’ maakte er een angstaanjagend Pol Potje van in  
  dit land. 
 W  Dit land draagt de bedenkelijke eer van het hoogste aantal  
  executies in 2010.

De winnaar van het cryptogram van november is Wim van de Merbel uit Fijnaart.
Stuur uw oplossing vóór 2 januari 2013 naar de puzzelredactie van de Tribune; Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam of tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

i kruisWoordraadsel

ii landenraadsel
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opdracht 
De SP Winterpuzzel bestaat uit 2 delen: (I) Kruiswoordraadsel, (II) Landenraadsel (L.R.) 
In het kruiswoordraadsel is de helft van de oplossing te vinden. Zet de letters die u in de met rode letters aangegeven vakjes van dit 
kruiswoordraadsel plaatst tevens in de overeenkomstige vakjes van de horizontale balk van het L.R. 
De twaalf vragen van het L.R. leveren, nadat u de oplossingen in de verticale balken invult, de overige letters van de oplossing. Alle 
vragen van het Kruiswoordraadsel gaan over ‘internationale politiek’, de oplossingen van het L.R. zijn allemaal namen van staten, 
verbonden door een thema. Let op, in het L.R. tellen spaties tussen woorden en koppeltekens (-) mee als ‘plaats’. 
De oplossing is het woord van vierentwintig letters op de horizontale balk van het Landenraadsel. 
Wij wensen u een fijne tijd & veel puzzelplezier!
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oplossinG 
crYptoGram horizontaal: 6) Blower 8) Noorwegen 10) Spaghettiwestern 12) Adder 13) Akkerland 14) Ga 16) Instapper 20) Assen 21) 
Dienstreis 22) Veerman. verticaal: 1) Close 2) Ergeren 3) Roepende 4) Veteraan 5) Feitenkennis 7) Wegtransport 9) Rijgedrag 11) Weerstand 15) 
Afname 17) Ruit 18) Walvis 19) IJszee.

nummerplaatje 
Ω (omega)
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lippendienst

Pas in de vijftiende alinea van de 
Troonrede kwam ik armoedebestrij-
ding tegen. In vijf regels werden daar 
mensenrechten, armoedebestrijding, 
klimaatverandering en milieuproble-
matiek genoemd en dat is het dan. 
Dat is echt te weinig. Zou niet ons 
uitgangspunt moeten zijn dat we er 
alles aan doen om de honger en de 
armoede de wereld uit te helpen? 
Zelfs het verband tussen deze zaken 
staat niet vermeld. Er is verband 
tussen mensenrechten en armoede, 
tussen armoede en milieuproblema-
tiek en tussen milieuproblematiek en 
klimaatverandering. Zolang dat niet 
wordt toegegeven en zolang daar niet 
nader op wordt ingegaan, blijft de 
rest lippendienst. Niet één duidelijk 
voorstel tot koersverandering. Niet 
één voorstel om het eens over een 
andere boeg te gooien. En dat voor 
een volk van voormalige zeevaarders!
 
Ellen de Haan, Rotterdam

kansloos (2)

In de brief ‘Kansloos’ (Prikbord, Tribune 
november jl.) staat: ‘Onze regering en 
onze uitkeringsinstanties, inclusief  
artsen, laten chronisch zieke, arbeids-
ongeschikte mensen of mensen die 
nergens worden aangenomen wegens 
gebrek aan arbeidsplaatsen of leeftijds- 
of rassendiscriminatie aan hun lot over.’ 
Ik ben arts en lid van SP, dus gaat mij 
dit statement nogal aan het hart. Ten 
eerste zijn artsen geen ‘onderwerp’ in de 
regering of uitkeringsinstanties, maar net 
als u ‘lijdend voorwerp’. Er zijn uiter-
aard rotte appels, maar wij hebben bij 
het ontvangen van ons diploma gezwo-
ren dat wij deze zaken juist proberen 
te voorkomen en de gezondheid van 
mensen bevorderen. Het overgrote deel 
probeert dit ook echt. Daarnaast is het 
ook voor artsen moeilijk in de deze tijd 
aan de gewenste baan te komen, door 
de marktwerking in de zorg. U moet dan 
ook bij de regering zijn, die het huidige 
beleid als winstgevend zag en daarmee 
mensen ‘kansloos’ maakte. 
 
Christa Takens, Arnhem

strips GezocHt

Ik verzamel werken van de schrijver/
tekenaar Wim Stevenhagen, die in de 
Tribune de strip Theo de Buurtconciërge 
verzorgt. Mijn vraag is of iemand nog 
oude afleveringen daarvan heeft die ik 
zou mogen hebben. U kunt mij bereiken 
via de Tribuneredactie: prikbord@sp.nl
 
Arij van Oijen, Lisse

brieven

prikbord@sp.nl
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bon om lid te Worden

Tribune
december 2012

Wel tribunelezer,  
geen sp-lid?
dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
als SP-lid ontvangt u de tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

emile  
roemer

Wilt u ook reageren? Stuur een  
mailtje naar prikbord@sp.nl of een 
brief naar:

Redactie Tribune 
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort 
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