
De speech van de net 
herkozen SP-lijsttrekker Jan 
Marijnissen tijdens het 
verkiezingscangres klonk als 
een 'state of the union'. Zijn 
conclusie was duidelijk: de 
staat waarin Nederland zich 
na bijna acht jaar Paars beleid 
bevindt is niet iets om trots 
op te zijn. 'Nu de verkiezin
gen komen, zou ik willen dat 
partijen verantwoording 
afleggen over hun bijdragen 
aan de uitverkoop van de 
beschaving,' vindt Marijnis
sen. 'Wij hebben 150 alter-

. natieven voor Paars!' 
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De volledige tekst van de speech van 
Marijnissen is te vinden op de SP-website: 
www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/ 
redejanm_020119.stm} 

Marijnissen 
wijst de weg 

• 
naar nieuwe 

wederopbouw 
In zijn speech tijdens het verkie
zingscongres in Den Bosch 
keek Jan Marijllissen in eerste 
instantie een halve eeuw terug 
naar de wederopbouw van 
Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog. 'Onze ouders en 
onze grootouders begonnen aan 
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een onmogelijk karwei, maar ze 
deden dat omdat ze wisten dat 
het moest Wilden we weer een 
beschaafd land worden, dan 
moest het onmogelijke met ver
eende krachten mogelijk wor
den gemaakt Op de puinhopen 
bouwden ze huizen, nieuwe 



fabrieken, havens, wegens en 
spoorlijnen. Ze. bouwden zie
kenhuizen, scholen en biblio
theken. En ze bouwden een stel
sel van sociale voorzieningen en 
verzekeringen, zodanig dat er 
elders met grote bewondering 
naar werd gekeken.' 

De tijden zijn echter ingrijpend 
veranderd. 'Sohdariteit was één 
van de verworvenheden van de 
naoorlogse wederopbouw. Voor 
de paarse politici is het een vies, 
ouderwets begrip geworden. De 
moraal van de huidige regeer
ders behelst niet meer dan 'ieder 
voor zich, en de markt voor ons 
allen'. Op een geniepige, slui
pende maar wélbewuste wijze 
is het neoliberalisme aan de 
macht gebracht en gebleven. 
Hier past een comphment voor 
de VVD. Deze partij is in staat 
gebleken de PvdA haar verleden 
te laten verloochenen,' aldus 
Marijnissen, die duidelijk maakt 
dat er werkelijk niets is waar de 
'zogenaamde sociaal-democra
ten trots op kunnen zijn'. Marij
nissen's lange opsomming van 
negatieve resultaten van twee 
Paarse kabinetten onder leiding 
van de PvdA leidt tot zijn con
clusie: 'PvdA: Partij van de Af
braak!' 
Zelfs de twee meest bejubelde 
Paarse succesnummers: de 
groei van het aantal banen en 
het terugdringen van het finan
cieringstekort wist Marijnissen 
in zijn speech overtuigend on
deruit te schoffelen. 'De Zalm
norm heeft dit land veel slecht 
gedaan, vooral doordat er te 
weinig geld aan noodzakelijke 
voorzieningen werd besteed. De 
Zalmnorm is door Melkert wel 
eens omschreven als de 'gesel 
van Financiën' . Maar dat is dan 
wel een gesel waar hij zelf om 
gevraagd heeft, en sterker: ge
tuige het verkiezingsprogram
ma van de PvdA, ook voor de 
komende vier jaar schijnt hij 'm 
niet te kunnen missen. Nou, ik 
wel! Donder de zalmnorm maar 
in de Hofvijver!' 

Laakbaar 
Nu Melkert de verkiezingsstrijd 
ingaat met veel mooie beloften, 

vraagt Marijnissen zich hardop 
af: 'Waar was je Ad? Waar was 
je toen dit land in de sociale uit
verkoop werd gedaan. Waar was 
je toen de ziektewet werd af
geschaft? Juist, toen was je 
minister van Sociale Zaken!' 
Met deze ervaring in het achter
hoofd is Melkert, volgens Ma
rijnissen, geen 'veelbelovende 
kandidaat-premier, maar wel de 
méést belovende'. \ 
Na zijn kritiek op Melkerten de 
PvdA richtte Marijnissen zijn 
pijlen op de VVD, hoewel hij 
aan die partij weinig woorden 
hoefde vuil te maken. 'Zij zijn 
liberaal, wij zijn sociaal. Als je 
kiest, kies je écht: voor de een of 
voor de ander. Jammer voor wie 
er toch nog op hoopte, dat kabi
net Marijnissen-Dijkstal komt 
er niet!' 
Marijllissen besteedde ook aan
dacht aan de nieuwe politieke 
luchtballon van Pim Fortuyn, 
die zoveel aantrekkingskracht 
lijkt te hebben op VVD'ers, 
CDA'ers en PvdA'ers. 'Als 
mensen bij je weglopen, heb jfj 
het slecht gedaan en moet je de 
vertrekkers hun overstap niet 
verwijten. Echter, die overstap 
zal hen niet helpen. Ze belanden 
in een rad van Fortuyn dat geen 
echte prijzen uitkeert en slechts 
draait voor de show. Ze komen 
van de regen in de drup want de 
oplossingen van Fortuyn ver
schillen niet wezenlijk van wat 
VVD en CDA willen.' 
Hoewel Leefbaar Nederland 
zonder program, zonder organi
satie, zonder geschikte mensen 
en zonder historie volgens 
Marijllissen rijp is voor een im
plosie, zitten er gevaarlijke kan
ten aan LN. 'Ten eerste de 
oproep van Fortuyn om een 
koude oorlog tegen de islam te 
beginnen. Door deze vorm van 
simplisme in combinatie met dit 
taalgebruik kan LN zich ont
wikkelen als wegbereider van 
etnische en religieuze haat. Laat 
ik helder zijn: Wij pikken dat 
niet! Nu niet en nooit niet! 
Ten tweede: Fortuyn zegt 
inmiddels over een fortuin van 
zes miljoen gulden te beschik
ken voor zijn campagne, gekre
gen van geheime financiers. Op 

de eerste plaats vind ik dat poli
tieke partijen zich niet moeten 

laten sponsoren en op de tweede 
plaats: áls het dan al gebeurt, 
dan toch zeker in het openbaar! 
Geen gesjoemel dus: open 
kaart! Anders spreek ik nooit 
meer van Leefbaar Nederland 
maar nog slechts van Laakbaar 
Nederland.' 
Over GroenLinks heeft Marij
nissen gemengde gevoelens. Hij 
zei de acht jaar gezamenlijke 
oppositie tegen Paars te waarde
ren, ondanks de forse verschil
len in stijl en inhoud tussen GL 
en SP. 'Maar ik vraag me af hoe 
lang GroenLinks nog echt op
positioneel kan blijven. Het is 
mooi als je wilt meeregeren. 
Maar zolang je dat niet doet, heb 
je wél een taak te vervullen. In 
een democratie is de oppositie 
niet minderwaardig, maar min
stens even belangrijk als de coa
litie! Daarom: Paul, als ze je 
nodig hebben, roepen ze wel. 
Ga je partij en je idealen niet al 
op voorhand kortwieken!' 

Nu de verkiezingen in aantocht 
zijn, zou Marijllissen graag zien 
dat 'partijen verantwoording af
leggen over hun aandeel in de 
uitverkoop van de beschaving'. 
Vervolgens maakte hij duidelijk 
dat de SP al een decennium lang 
hardop laat horen hoe ze denkt 
over het neoliberale denken en 
het ondermijnen van de publie
ke sector. 'Verpleegkundigen, 
leraren, machinisten, politie
agenten zijn tot de laatste drup
pel van loyaliteit uitgeknepen. 
En daar krijgt men nu de reke
ning voor gepresenteerd. Intus
sen gelooft de Haagse politiek 
meer in een nieuwe zakelijk
heid: overal moesten er mana
gers komen, en scholen werden 
in onderzoeken met elkaar ver
geleken, huisartsen moesten 
met elkaar gaan concurreren. 
Wie bedenkt er zoiets? Dat kan 
toch alleen maar gebeuren door 
mensen die geen enkele affini
teit hebben met het werk en 
geen enkele kennis van zaken. 
Ons onderwijs was eens één van 
de beste van Europa, nu bunge
len we ergens onderaan. De 
kortzichtigen vinden het niet 
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nodig om ruim te investeren in 
onze toekomst van vlees en 
bloed.' 

Alternatieven voor Paars 
Marijnissen beperkte zich niet 
tot kritiek op Paars, maar 
besteedde ook ruime aandacht 
aan de alternatieven van de SP. 
Voor het nieuwe verkiezings
programma, dat overigens tij
dens het congres nadrukkelijk 
tot 'actieprogramma' werd om
gedoopt, is de afgelopen maan
den binnen en buiten de partij 
uitvoerig met duizenden men
sen gesproken. 'Dat heeft ge
leid tot 150 alternatieven voor 
Paars. Daarmee gaan wij naar 
de mensen. We gaan de kiezers 
vragen ons te steunen in de 
strijd tégen het neoliberale den
ken en vóór de alternatieven 
die we in ons verkiezingspro
gramma hebben opgenomen. 
Met een stem op de SP krijg je 
dubbel uitbetaald. Je geeft 
steun aan de enige, écht linkse 
partij die zegt waar het op staat 
én je spreekt je uit over de rich
ting die ons land moet gaan. 
Zo'n stem heeft betekenis!' 
'Onze tegenstanders hebben 
vaak geprobeerd de SP weg te 
zetten met: ach dat is een tegen
partij, die zijn toch altijd alleen 
maar tegen. Om het hen wat las
tiger te maken, spiegelen we 
vanaf vandaag onze slogan. Dan 
maken we van 'Tweedeling -
Stem tégen!' 'Durf te delen -
Stem vóór!' Dan maken we van 
'Grijpen en graaien - Stem 
tégen!' 'Spreiding van kennis, 
inkomen en macht - Stem 
vóór!'. Dan maken we van 
'Sociale afbraak- Stem tégen!' 
gewoon 'Sociale wederopbouw 
- Stem vóór!'. We blijven kri
tisch, we blijven links, we blij
ven actief, we blijven dwars, en 
we roepen de mensen op om 
vóór de sociale wederopbouw te 
stemmen op 15 mei.' 
En daarmee klonk een echo van 
het verleden én van het begin 
van Marijnissen's speech: want 
na de jarenlange neoliberale po
litiek - alsof we een oorlog ach
ter de rug hebben - is het nodig 
dat we opnieuw over wederop
bouw spreken. • 
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