
opmerkelijke 
senatoren 

Bij de Eerste Kamerlijst is bewust ook gezocht naar 'nieuw

komers' die hun sporen in de samenleving verdiend hebben 

buiten de SP. De gevolgde procedure vind je hiernaast beschre

ven. Op deze bladzijde stellen we de twee nieuwkomers voor 

die naast de bekende gezichten Tiny Kox en Ronald van Raak 

op 26 mei geïnstalleerd worden als SP-senator. 

Kennis van de medische 
wereld en 

maatschappelijke 
betrokkenheid 

Huisarts Tineke Slagter ver
wierf landelijke bekendheid -
en speelde zich ook bij de SP in 
de kijker - tijdens de huisartsen
acties van 2001. Slagter was 
toen voorzitter van de Landelij
ke Huisartsenvereniging (LHV) 
en leidde de acties. 'Het ging 
ons om een betere organisatie 
van de diensten, uitbreiding van 
de capaciteit van de huisartsen
opleidingen en verhoging van 
praktijkkostenvergoeding en het 
honorarium. Moeilijk was om 
de eensgezindheid te bewaren: 
de genuanceerden en de mis
kenden onder de artsen op één 
lijn te houden . Maar de acties 
waren succesvol: op alle punten 
hebben we verbeteringen bin
nengehaald.' 

Tineke Slagter 

Partijpolitieke betrokkenheid 
speelde tot voor kort nauwelijks 
een rol in het leven van Slagter. 
Maatschappelijke betrokken
heid wel. 'Huisarts is een be
roep waarin je veel van die be
trokkenheid kwijt kunt, en zo 
heb ik het altijd uitgeoefend. 
Bijvoorbeeld door mee te 
draaien in projecten rond kin
dermishandeling en seksueel 
misbruik.' Afkomstig uit een ge
reformeerd nest sympathiseerde 
Slagter al snel met de Rooie 
Vrouwen en het feminisme. 
'Een van de eerste boeken die 
we als gereformeerde feminis
tengroep bespraken was De 
schaamte voorbij van Anja 
Meulenbelt. Dat maakte grote 
indruk.' 
In haar rol als voorzitter van de 
LHV maakt Tineke Slagter ken
nis met Agnes Kant. 'Dat klikte, 
zowel politiek als persoonlijk.' 
Ze nam deel aan activiteiten van 
Zorg voor ledereen en kreeg 
steeds meer belangstelling voor 
de SP. Ook verleent ze haar me
dewerking aan de recente SP
campagne tegen de bureaucratie 
in de zorg, en is ze één van de 
drijvende krachten achter Artsen 
voor vrede, een initiatief dat in
middels door honderden artsen 
ondersteund wordt. De Eerste 
Kamer ziet ze als een podium 
waar haar maatschappelijke be
trokkenheid, haar vakhondsver
leden en haar kennis uitstekend 

samenkomen. 'De Kamer, maar 
vooral ook de activiteiten buiten 
de vergaderzaal lijken me heel 
inspirerend en motiverend. Ik 
denk dat ik een zinvolle bijdrage 
kan leveren en ik heb er zin in.' 

Emancipatie en 
internationale solidariteit 

Anja Meulenbelt zal voor veel 
SP'ers minder onbekend zijn. 
Als schrijfster van boeken als 
De schaamte voorbij, en Het be-

Anja Meulenbelt 

roofde land timmert ze al lang 
aan de weg, en in april 2002 pu
bliceerde de Tribune een inter
view met haar. Meulenbelt was 
als studente Lid van KEN, één 
van de voorlopers van de SP. Ze 
groeide uit tot een boegbeeld 
van het feminisme in Nederland, 
studeerde Sociale Wetenschap
pen, gaf jarenlang Les aan hulp
verleners - de afgelopen jaren 
onder andere in de Balkan - en 

Spanning • 27 maart 2003 

zet zich momenteel met hart en 
ziel in voor de Palestijnen. Uit 
de Tribune: 'In de winter van 
1994/95 ben ik er voor het eerst 
naar de Gazastrook geweest. Ik 
schrok me lens. Door wat ik zag 
en meemaakte, maar ook door 
het besef dat iedereen daar al 
lang van op de hoogte had kun
nen zijn. Ik niet uitgezonderd! 
Toen zijn mij de schellen van de 
ogen gevallen en ben ik meer in
formatie gaan zoeken.' Meulen
belt zette haar woede over de 
behandeling van de Palestijnen 
om in actie, en richtte de stich
ting Kifaia op. 'Kifaia heeft tot 
doel gehandicapten in de Ga
zastrook met geld en praktische 
training te ondersteunen. Wat 
we doen lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat. Maar door die 
Palestijnse organisaties te steu
nen, bieden we ook werk aan 
Palestijnen. Bovendien geeft het 
hen het gevoel dat er aandacht 
voor ze is. Ik merk dat het bij
draagt aan hun moraal. Ze zeg
gen ons steeds: vertel in Neder
land wat er hier aan de hand is.' 
Op de Partijraad liet Meulenbelt 
weten ' hartstikke trots' te zijn 
dat ze gevraagd werd voor de 
Eerste-Kamerlijst Ze beloofde 
binnen de SP en de Eerste 
Kamer sterk aandacht te blijven 
geven aan internationale solida
riteit en de discussie aan te 
zwengelen over emancipatie in 
deze tijd. 'En dan kom je ogen
blikkelijk terecht bij het thema 
integratie .' Ook nodigde Meu
lenbelt de SP-afdelingen van 
harte uit haar uit te nodigen voor 
een openbare avond of debat. • 
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