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Kamerleden komen ook buiten de Kamer uitstekend tot hun recht 

Generaals in de frontlinie 
SP-parlementariërs strijden niet alleen in de Kamer. Minstens even belangrijk is hun 
optreden 'in het veld'. Bij een onderzeeboot-basis, het GAK, in het Bulderbos of op 
het internet; SP-(kandidaat)Kamerleden zijn overal actief. Over het hoe en waarom 
van buitenparlementair activisme. 

Jan de Wit en Piet de Ruiter: 

'Tegen een rots aanduwen· 
De nood is hoog. Daarom vormen brandweerwagens, brandbrieven en 
heuse waarzeggers het tafereel van de 'WAO-toer 2002: voor een so
ciale WAO. ' GAK-kantoren en sociale diensten in dertig gemeenten 
doen SP-Kamerlid Jan de Wit en onder meer kandidaat-Kamerlid Piet 
de Ruiter momenteel aan. Hun boodschap is duidelijk: het SER-voor
stel biedt weliswaar een oplossing voor de WAO-statistieken, maar be
slist niet voor de problemen van de arbeidsongeschikten. Daarnaast 
moeten keuringsartsen gaan beoordelen of iemand over vijf jaar nog 
steeds volledig arbeidsongeschikt is. De waarzegsters suggereren hoe 
dat zal gaan: met een glazen bol. 'We willen met deze tour vooral de 
ernst van het SER-voorstel onder de aandacht brengen,' vertelt Jan de 
Wit. 'Kijk, de WAO-discussie is heel moeilijk, want we praten over de 
toekomst. Als het om de bestaande gevallen zou gaan, dan zou heel 
Nederland op z'n achterste poten staan. Nu denken veel werknemers: 
Ach, het gaat wel allemaallangs me heen. Maar ik wil vooral duidelijk 
maken, dat als we nu niet in actie komen, de hele WAO om zeep wordt 

Harry van Bommel: 

'Ik win met stip' 
Harry van Bommel is naar eigen zeggen de kampioen onder de SP
Kamerleden als het gaat om het op touw zetten van acties. 'Dat win 
ik met stip,' zegt hij vastberaden. Op zijn conto staat onder meer de 
oprichting van het Comité Schiphol Anders met bijbehorende acties, 
de NS-enquête, een overnachting bij het Bulderbos, de actieweek 
Ouderbijdrage, EU-demonstraties in Brussel en Genua en een pro
test tegen de sancties tegen Irak in Bagdad. Momenteel richt hij zijn 
pijlen op de Joint Strike Fighter met een grootscheepse landelijke 
campagne. Radiospotjes, affiches en een 'e-mailbombardement' op 
de SP-site zijn onderdeel van de handtekeningenactie. Van Bommel 
nam tevens het voortouw bij de vorming van een platform, met on
der meer Mies Bouhuijs, Wouter van Dieren, Carrie, Karel Glastra 
van Loon, Serge Henri Valcke en Gerard Spong. 'Het vinden van 
mensen die je mening delen is niet zo moeilijk, ' vertelt Van Bommel. 

geholpen. Daarom richten we ons onder andere op de GAK's en op de 
bonden en willen we openbare debatten organiseren.' Voor de WAO
tour maken SP-afdelingen een afspraak met een uitkeringsinstantie, 
waarna een gecombineerde 'Haagse' en lokale delegatie per brand
weerwagen de WAO-brandbrief gaat overhandigen. Volgens kandi
daat-Kamerlid Piet de Ruiter, die onder andere in Delftactede présen
ce gaf, zijn de reacties van de instanties 'best aardig' . De Ruiter: 'GAK
directeuren, woordvoerders of pr-mensen reageren in de regel niet inhou
delijk op de brandbrief. Niettemin zei de GAK-directeur in Delft, dat hij 
de brandbrief serieus ter kennis vanBen W ging stellen. Dat is een goede 
zaak. Want de actie is niet tégen de instanties gericht; wij vragen in feite 
of ze onze bondgenoot willen worden. Want zfj zitten straks met de uit
voering te kijken. Daarom zeggen wij: Kijk nou eens goed naar dat SER
voorstel en wend je invloed aan om de regering onder druk te zetten. 
Nee, die strijd is niet eenvoudig. Maar we willen tegen een rots aan
duwen die op een gegeven moment gaat rollen.' 

'Maar ze echt over de streep trekken om deel te nemen aan een actie
groep is minder eenvoudig. Ik heb sterk benadrukt, dat dit hét mo
ment is om tegen die straaljager in verzet te komen. Zo van: als we 
nu niets doen, dan mogen we straks ook niet zeuren. Toegegeven; op 
het moment dat we met de campagne startten, was er nog geen defi
nitief kabinetsbesluit. Maar je kon op je klompen aanvoelen dat ze 
voor de JSF zouden gaan kiezen. Daarom wachtten we niet af.' De 
campagne "Het kabinet ziet ze vliegen" kon zodoende op de dag 
van het kabinetsbesluit (8 februari) opgestart worden. Het 'email
bombardement' kreeg zelfs al enkele dagen eerder groen licht. Bin
nen enkele dagen zetten meer dan duizend mensen een digitale 
handtekening en stond de telefoon in Rotterdam eveneens rood
gloeiend. Daarmee is Van Bommels' vermoeden bevestigd dat het 
JSF-besluit op grote maatschappelijke weerstand kan rekenen . 

12 Spanning • 28 februari 2002 



Krista van Velzen: 

'Niet van plan in te leveren 
op activisme' 
'We staken onze handen in lan
ge buizen en ketenden ons op 
die manier aan elkaar vast. De 
politie is wel een tijdje zoet met 
het verwijderen van zo'n blok
kade,' zegt Krista van Velzen. 
Toch werd ze begin februari 
tijdens de internationale, drie
daagse 'Biock 'n Roll'-blokka
de in het Schotse Faslane al vrij 
snel gearresteerd en afgevoerd. 
Hoogstwaarschijnlijk herkende 
de politie haar van eerdere ac
ties tegen de gewraakte Britse 
Trident-kemonderzeeërs en 
gunden de dienders Van Velzen 
de 'persoonlijke eer' om er als 
eerste uit gepikt te worden. Na 

een dag op het politiebureau in 
Glasgow kwam ze, samen met 
een aantal andere actievoerders, 
weer vrij. Van Velzen: 'Ik had 
de keus: óf meteen een rechts
zaak, óf later terugkomen. Ik 
koos natuurlijk het laatste, maar 
ik heb inmiddels een brief aan 
de procureur geschreven waarin 
ik uitleg dat de verkeerde men
sen waren opgepakt. Niet wij, 
maar de mensen aan de andere 
kant van het hek bereiden oor
logsmisdaden voor en zodoende 
staan justitie en actievoerders 
hier aan dezelfde kant. Ook 
wees ik in die brief op het feit, 
dat het een open, eerlijke en ge-

weidloze demonstratie was'. De 
hoofdingang van de onderzee
boot kon tijdens de actie overi
gens geruime tijd geblokkeerd 
worden. Naast Van Velzen na
men er diverse Schotse parle
mentariërs, mensen uit de inter
nationale vredes- en milieube
weging, alsmede vertegenwoor
digers van kerken aan de protes
ten deel. 'Met name de deelna
me van de kerken vind erg posi
tief. Voor mij is dat het bewijs, 
dat 'recht voor z'n raap'-actie
voeren goed aan kan slaan,' al
dus Van Velzen die betrokken 
was bij de organisatie van de 
blokkade. 

Ook plaatselijk horen SP
volksvertegenwoordigers in de frontlinie 

De kans is groot dat ze straks in 
de Kamer komt. Zien we Krista 
dan minder op actiepad? 'Nee, ik 
ben niet van plan om in te leve
ren op mijn activisme. Ik weet 
zeker dat dat bij de SP wel goed 
komt. Afgelopen najaar bivak
keerde ik een nachtje voor de 
Tweede Kamer in het kader van 
de daklozenactie. Komt VVD
Kamerlid Weisglas 's morgens 
naar me toe en zegt ie: niet hier 
voor de ingang, maar binnen 
moet je actievoeren. Kijk, dát is 
nou het verschil. Want ik vind 
het juist van levensbelang om 
juist niét alleen binnenskamers je 
verhaal te houden.' 

Niet alleen landelijk, ook plaatselijk geldt dat actievoerende volksvertegenwoordigers opvallen. Nieuwe raadsleden die hun 
sporen verdiend hebben in het actie wezen, moeten daar dus vooral niet mee ophouden zodra ze gekozen worden. Integendeel. Ga 
mee het kantoor van de woningbouw bezetten. Ga zelf in een scootmobiel over hobbelige fietspaden stuiteren. Loop mee voorop 
in een demonstratie tegen de chloortrein, en noem maar op. Je wint er prestige mee bij de mensen, en je maakt duidelijk dat de SP 
één partij is, waarin activisme en optreden in de raads-en vergaderzalen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. 
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