
oun _own! 
Het verkiezingscangres heeft op 19 januari de kandida
tenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen 2002 vast
gesteld. Bij de stemmingen bleken de ruim 400 congres
afgevaardigen in overgrote meerderheid de voordracht 
van de kandidatencommissie te volgen. Voor diegenen 
die er niet bij waren in Den Bosch: Het aftellen kan 
beginnen ... 

15: Marianne 
Langkamp 
(30, 
Den Haag) 

Na haar studie 
Slavische taal 
en letterkunde in Groningen 
werkte Marianne in de SP-hulp
dienst, nam deel aan acties en 
werd eind '96 afdelingsvoorzit
ter van de Groningse SP. 
Gemeenteraadslid werd ze in 
1998 en bij de Kamerverkiezin
gen van datzelfde jaar nam ze de 
zesde plaats in op de kandi
datenlijst. Op het nippertje mis
te ze een Kamerzetel, maar 
kwam vanaf mei 1998 als frac
tiemedewerkster wel op het 
Binnenhofte werken. Het eerste 
jaar ontfermde Langkamp zich 
over onderwijs, cultuur en 
wetenschappen en daarna wer
den binnenlandse zaken en 
minderheden haar werkterrein. 
Sinds 2000 is Marianne fractie
coördinator. Ook coördineert ze 
de SP campagne 'Alles Kids' en 
was ze co-auteur van het rapport 
'Wipkip zoekt scharrelruimte'. 

14: Marcelli
no Bogers 
(44, Eist) 
Marcellino 
heeft een lan
ge en impo

sante loopbaan in de zorg op 
zijn naam staan. Na diverse 
zorgopleidingen werkte hij 
onder andere als teamleider van 
de psychiatrische universiteits
kliniek op het Nijmeegse Rad-
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boudziekenhuis en als docent 
ziekenverzorging. 
In 1989 was hij betrokken bij de 
opstand van verplegenden en 
verzorgenden en medeoprichter 
van de hiernaar vernoemde 
bond VVIO, dat in 1991 fuseer
de tot de huidige vakbond 
NU'91. Marcellino was er van 
1992 tot 2001 beleidsmedewer
ker en woordvoerder. Sinds 
1992 maakt hij de helft uit van 
caberet-duo Ernesto en Marcel
lino. Vanaf vorig jaar werkt hij 
als congresontwikkelaar bij 
Elsevier-Gezondheidszorg, de 
uitgever van verschillende vak
tijdschriften van de gezond
heidssector. 

13: Rosita 
van Gijis
wijk (27, 
Groningen) 
In het kader 
van haar op
leiding sociaal-juridische 
dienstverlening deed Rosita 
voor de SP-Kamerfractie een 
onderzoek naar inkomensafhan
kelijke boetes en schreef daar
over het rapport 'Geldboetes in 
balans'. Daarna werkte Rosita 
bij de ABVAKABO, maar sinds 
januari 2001 zit ze full-time bij 
het SP-Afdelingsteam van de 
SP en coördineert ze bovendien 
het SP Studiecentrum. Sinds 
1995 is Rosita actief in de afde
ling Groningen en was nauw be
trokken bij het succesvolle refe
rendum tegen de prestige-plan
nen met de Grote Markt. In juli 

'99 trad ze toe tot de SP-fractie 
in de Groningse gemeenteraad 
waar ze nu de lijst aanvoert voor 
de raadsverkiezingen. In het 
kader daarvan heeft Rosita een 
eigen website ingericht: 
www. rositavangij lswij k. nl 

12: Ewout 
lrrgang (25, 
Amsterdam) 
Ewout stu
deerde politi
cologie en 

economie en werkte als secreta
ris van de studentenvakbond 
SRVU aan de Vrije Universiteit. 
Sinds 1997 is hij lid van de SP 
en bekleedde diverse bestuurs
functies in de Amsterdamse SP. 
In 1998 begon hij zijn huidige 
werk als beleidsmedewerker bij 
de Tweede-Kamerfractie waar 
hij zich bezighoudt met de por
tefeuille Financiën. Ook is 
Ewout verantwoordelijk voor 
activiteiten op het gebied van 
internationale monetaire poli
tiek en globalisering. Boven
dien richtte hij Ewout het 
Nieuw Republikeins Genoot
schap op, dat uitgroeide tot een 
spraakmakende organisatie op 
het gebied van de monarchie en 
- vooral- de bestrijding daar
van. 

11: René 
Roovers (50, 
Dongen) 
Na studies aan 
de Pedagogi
sche Academie 
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en aan de universiteit Nijmegen 
(andragogiek) en een baan aan 
diezelfde KUN, bracht René de 
SP in 1986 met twee zetels in de 
Dongense gemeenteraad. In 
1989 volgde hij Jan Marijnissen 
op in de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. In de functie 
van Statenfractievoorzitter 
baarde hij vorig jaar opzien toen 
hij gearresteerd dreigde te wor
den na het doorbreken van de 
geheimhoudingsplicht omtrent 
de verkoop van busmaatschap
pij BBA. Vanuit de Staten 
tekende René tevens voor de ac
tie 'Boor de Biesbosch niet de 
grond in' en sinds 2000 is hij 
ook nog eens als beleidsmede
werker bij de SP-Eurofractie 
verantwoordelijk voor de af
stemming tussen 'Brussel' en 
Nederland. 

10: Jolanda 
Gooiker (27, 
Rotterdam) 
Sinds haar 
zeventiende 
is Jolanda, 

onderwijzeres, betrokken bij de 
SP. Aanvankelijk hield ze zich 
vooral bezig met jongeren. Als 
lid van het Jongeren-team stond 
Gooiker aan de wieg van het 
huidige ROOD. In 1998-1999 
zat Jolanda namens de jongeren 
in het partijbestuur van de SP. 
Momenteel is ze in Rotterdam 
actief in de afdeling; op dit 
moment als vice-voorzitter. Ze 
staat op nummer drie van de 
Rotterdamse kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen. 

9: Arda Ger
kens 
36, Haarlem) 
Arda was on
der meer 
voorzitter van 
de stichting Werken aan Ver
draagzaamheid, begeleidde jon
geren aan het Psychologisch 



Pedagogisch Instituut (de 
'school voor spijbelaars') en 
werkte bij diverse jongerencen
tra. Nu is ze hoofd personeels
zaken bij Milieudefensie. Arda 
is sinds 1996 lid van de SP , 
maakte deel uit van het distriets

bestuur en was betrokken bij het 
opzetten van een afdeling in het 
Amsterdamse stadsdeel Zee
burg. Voor de SP was Arda 
deelraadslid in datzelfde Zee
burg tot zij in 2001 naar Haar
lem verhuisde. Sinds 1999 is 
Arda tevens lid van het partij
bestuur van de SP en zat ze in de 
gentech-werkgroep. 

8: Fenna 
Vergeer
Mud de 
(SS, Leiden) 
Op dit mo
ment geeft 

Fenna les in Nederlands als 
tweede taal aan hoger op
geleide migranten en ze stu
deerde sociologie, Engels en 
Duits. Ze is een van de mede
oprichters van de SP en was 
vanaf het begin actief in de af

deling Leiden. In 1995 werd ze 
gekozen in de Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland waar ze 
voorzitter is van de driekoppi
ge SP fractie. In 1999 beet zij 
zich aanvankelijk als enige vast 
in de Ceteco-affaire, waarna 
drie Gedeputeerden, de griffier 
en de CdK zelf moesten aftre
den. Het Rijk kwam vervolgens 
met aanvullende regelgeving 
tegen speculeren met gemeen
schapsgeld. 

7: Ali Lazrak 
(54, Amster
dam) 
In het kader 
van een wer
vingsactie 
van DAF kwamAli in 1971 naar 

Bom in Nederland. Hij werkte 
een jaar in de DAF fabriek in 
Barn. Na diverse banen ging hij 
in 1978 voor het Tolkencentrum 
Amsterdam en Utrecht werken 
en trad hij in 1980 in dienst bij 
de Stichting Regionaal Centrum 
Buitenlanders Zuid-Holland 

West als opbouwwerker. Ver
volgens werkte hij tot 2001 als 
journalist bij de NOS-radio, la
ter NPS. Bij de omroep was hij 
medewerker bij programma's 
voor buitenlanders. Nu is Ali 
free-lance journalist en publi
ceert hij regelrnatig in diverse 
bladen. SP-lid werd hij in 2000 
en sinds ruim een half jaar 
werkt hij nauw samen met de 
SP Tweede-Kamerfractie. Al i is 
regelmatig te gast bij diverse 
partijbijeenkomsten. 

6: Piet de 
Ruiter 
(4S, Leid
schendam) 
Vanuit zijn 
woonplaats 

werkte Piet in verschillende 
functies bij de sociale dienst 
van gemeente Den Haag. Eerst 
als bijstands-maatschappelijk 
werker; vervolgens was hij 
belast met het opzetten van de 
jongerenafdeling van de sociale 
dienst en meest recent bij de 
afdeling schuldhulpverlening. 
Piet stond aan de wieg van afde
ling Leidschendam, waar hij 
van 1990 tot aan de laatste loka
le verkiezingen van 2001 voor
zitter was van de SP-raadsfrac
tie. De Ruiter was jarenlang 
districtsvoorzitter en is lid van 
het partijbestuur. Inmiddels is 
Piet werkzaam bij het camapag
neteam in Rotterdam. 

S: Krista van 
Velzen (27, 
Den Haag) 
Krista werkte 
tijdens en na 
haar middel
bare schooltijd als vrijwilliger 
bij het Instituut voor Natuur
beschermingseducatie en bij de 
Stichting Kollektief Rampen
plan dat manifestaties onder
steunt door te koken voor acti
visten. Krista was actief in de 
campagne 'Tien jaar na Tsjer
nobyl', bij de Tsjechische 
milieudefensie en bij de Bel
gische actiegroep Voor Moeder 
Aarde. Nog steeds is ze betrok
ken bij directe ontwapenings-

acties in Schotland, waar zij eer
der een nucleaire onderzeeër in 
het ijskoude water met een ha
mer te lijf ging. In 1999 richtte 
zij in Gent het Ecologisch Cen
trum op, waarna ze begon bij 
de SP-Kamerfractie. Als frac

tiemedewerker houdt ze zich 
bezig met defensie, landbouw 
en voedselveiligheid. 

4: Jan de Wit 
(S6, Heerlen) 
Jan studeerde 
rechten in Til
burg en trok 
naar Heerlen 

om sociaal advocaat te worden. 
Hij stond er aan de wieg van de 
plaatselijke SP-afdeling en in 
1982 werd Jan het eerste raads
lid voor zijn partij in Heerlen, 
waar de SP sindsdien langzaam 
maar zeker uitgroeide tot de 
grootste partij. In 1993 werd 
Jan bovendien voorzitter van 
het Aktiekomitee Ereschuld 
Mijnwerkers, dat tientallen 
miljoenen guldens wist af te 
dwingen als schadeloosstelling 
voor de ex-mijnwerkers. In 
1995 verliet hij de gemeente
raad om de eerste SP-vertegen
woordiger te worden in de Eer
ste Kamer. Sinds mei 1998 is 
Jan Tweede-Kamerlid voor de 
SP. 

3: Harry van 
Bommel (39, 
Amsterdam) 
Na een studie 
politieke we
tenschappen 
in Amsterdam doceerde Harry 
Nederlands en Engels op een 
MBO-school. In 1994 werd 
Harry het eerste SP-gemeente
raadslid in Amsterdam, waar de 
SP vier jaar later de grootste 
winnaar werd van de raadsver
kiezingen. Tot 1994 was hij 
daarnaast lid van het partij
bestuur, waar hij zich bezig
hield met studenten en scholie
ren . Sinds de entree van de SP 
in de Kamer ging hij aan de 
slag als beleidsmedewerker 
Onderwijs en in 1998 werd hij 
zelf Kamerlid. 
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Agnes Kant 
(34, 
Doesburg) 
Aan de Ka
tholieke Uni
versiteit 

Nijmegen studeerde ze af als 

epidemioloog en werkte er als 
wetenschappelijk onderzoeker. 
Dat onderzoek (naar de organi
satie van de screening op baar
moederhalskanker) leidde uit
eindelijk tot Agnes' promotie in 
1997. Intussen werd ze in 1994 
gemeenteraadslid in Doesburg 
en niet veel later ging ze aan de 
slag als beleidsmedewerker 
voor de nieuwgekozen SP
Kamerfractie. Sinds mei 1998 is 
Agnes Tweede-Kamerlid voor 
de SP. Ze houdt zich hier bezig 
met Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Binnenlandse Zaken, 
Minderheden, Algemene Zaken 
en Jeugd. 

1: Jan Marij
nissen (49, 
Oss) 
Toen Jan de 
HBS kort 
voor het exa
men verliet, werkte hij in Oss en 
omgeving in verschillende 
fabrieken. Hij liet zich omscho
len tot lasser en werkte tien jaar 
in de metaalindustrie. Ondertus
sen stond hij aan de wieg van de 
SP in Oss en werd hij het jong
ste raadslid van Nederland in 
1975. Jan bleef raadslid tot 
1993, maar werd in 1987 
tevens het eerste Provinciale 
Statenlid van de SP. Een jaar 
later werd hij landelijk voorzit
ter van de SP. Onder zijn lei
ding maakte de SP een transfor
matie door van 'federatie van 
plaatselijke afdelingen' naar 
een partij met een duidelijk lan
delijk programma, landelijke 
activiteiten en een landelijk 

gezicht. Sinds de SP in mei 
1994 doorbrak naar het natio
nale parlement, is Jan fractie
voorzitter van de SP in de 
Tweede Kamer. Bovendien is 
hij een van de initiatiefnemers 
van de stichting 'Stop de uit
verkoop van de beschaving'. 
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