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Tegen de stroom . . zn roezen 
maakt je sterk 

Op de regioconferenties die tot dusver heb

ben plaatsgevonden ( Amsterdam, Heerlen , 

Groningen en Rotterdam; Deventer en Eind

hoven komen nog) is mij- en hopelijk alle 

andere deelnemers evenzeer- gebleken 

hoe indrukwekkend en schokkend de lijst is 

van zaken en taken die de overheid uit han

den heeft laten glippen en die daarmee 

verdwenen zijn of uitgeleverd aan 'de Markt'

dat oncontroleerbare gebied dat door eigen

belang beheerst wordt. Nu is het zaak om 

het op de regioconferenties helder in beeld 

gebrachte resultaat van de paarse uitver

kooppolitiek aan een zo breed mogelijk 

publiek bekend te maken . Deze maand 

gaan we in het hele land aan de slag om 

mensen op te roepen om niet tot de volgen

de verkiezingen te wachten om hun stem te 

laten horen. Stemmen doen we in 2002, je 

stem tegen de uitverkoop van de publieke 

zaak laten horen kan nu al. Terecht werd op 

de conferenties opgemerkt dat we er niet 

zijn door anderen te informeren over de 

omvang van de uitverkooppolitiek. We moe

ten mensen ook overtuigen dat het zin heeft 

je ertegen te verzetten. De acties die we nu 

al voeren , kunnen als belangrijk bewijsmate

riaal dienen. Dan nog blijft het moeilijk om 

mensen in beweging te krijgen - maar wie 

daarvan opkijkt is wel erg naïef. De samen

leving veranderen is geen theekransje. We 

roeien tegen de stroom in - en dat kost 

knap veel kracht. Maar je wordt er ook sterk 

van. En die kracht kunnen we dan weer 

gebruiken om nog betere resultaten te boe

ken. En steeds meer mensen laten merken 

dat ze ons doorzettingsvermogen erg op 

prijs stellen. 'Jullie zijn écht anders!' hoor je 

hen zeggen . En zo is het ook! Ik hoop dat 

we de komende weken veel van die mensen 

kunnen overtuigen van de noodzaak het 

Binnenhof te bombarderen met hun klach

ten en hun kritiek, van de noodzaak hun 

stem nu al te laten horen - en van de wen

selijkheid dat steeds meer mensen zich bij 

onze partij aansluiten. Zodat het ook echt 

anders kan worden in ons land. 

Kamerleden en andere SP'ers schrijven regelmatig interessante 
opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uit
gave een overzicht van de recente opinies. De artikelen zelf kun je 
vinden op Internet (http:j j www.sp.nl j tegenstj theoriej opinies). 
Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij Marga Berendse (010 243 
55 55). Noem dan wel het codenummer van het artikel datje wilt 

hebben. 

Kandidaat Kamerlid 
Aanmelding als kandidaat 
Kamerlid tot 1 mei 

Cursus Lokale Politiek 
(voor aspirant raadsleden) 
12 mei Rotterdam en Zwolle 
19 mei Eindhoven 

Partijraad 
23 juni 

Festival Tomaat 
16 september 
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Nieuwe conservatieven kunnen niet volstaan met 

oudeideeën 
Ronald van Raak, Volkskrant 13 maart 
Willen de nieuwe conservatieven van de Burkes

tichting enig politiek bestaansrecht hebben, dan 

moeten zij een duidelijk alternatief bieden voor de 

huidige politiek. Een beroep op de tien geboden en 

de Heidelberger Catechismus is 

onvoldoende. -
En nóg is de PvdA niet bereid de steven te wenden 

Jan Marijnissen, eigen publicatie 18 maart 

Het leek er in de aanloop naar het PvdA-congres 
even op dat de partij definitief aanstuurde op 
confrontatie met de VVD door afstand te nemen van 

de Zalmnorm. Het bleef echter bij 
algemene, nietszeggende woorden. -
Politici in Brussel maken MKZ tot een ramp 

Remi Poppe, 5 april 2001 , BN/De Stem 

Preventief vaccineren tegen MKZ zal de crisis snel 

kunnen bedwingen. Maar dat mag niet van Europa, 

omdat de Europese MKZ-vrije status 

tot nu toe vanuit handelsoverwegingen 

heilig is. 
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Vuile scholen
onderzoek 

maakt afbraak 
beschaving 

concreet 

Een brainstorm-sessie van de Zoetermeerse 'Stop de uitverkoop'
werkgroep bracht Vera Haak op een idee. Regelmatig maakt zij met 
andere ouders de toiletten schoon op basisschool 'De Tjalk', omdat 
de school te weinig geld heeft om een schoonmaakbedrijf dat fat
soenlijk te laten doen. Ze was benieuwd hoe de vlag er op andere 
scholen in Zoetermeer bij hing en ging op onderzoek uit. Twintig 
scholen belde ze op met de eenvoudige vraag: Hoe schoon is het bij 
jullie? Vera Haak: 'Ik vond het resultaat schokkend. Slechts twee of 
drie scholen meldden: Bij ons gaat het wel. Bij de rest was het hope
loos .' Volgens Haak hoeft een dergelijk onderzoek niet veel tijd te 
kosten. 'Ik belde de scholen op en vroeg gewoon of het er schoon is . 
Geen gedraai eromheen dus. Toen bleek dat ze het zelf ook allemaal 
goed zat zijn, dus wilden ze graag met me mee werken.' De Zoeter
meerse SP overweegt momenteel of ze de onderzoeksresultaten ook 
aan de mjnister gaat aanbieden. 
Info: Vera Haak, (079) 342 54 32 

Doorgaan tot de aanleunwoningen er staan! 
Vasthoudendheid is een goe
de eigenschap voor een poli
tieke partij. Dat beseft ook 
de afdeling Dongen die al ja
renlang ijvert voor de bouw 
van aanleunwoningen. On
langs werd als nieuw element 
in de strijd het rapport 'Wen
sen aanleunwoningen in Don
gen' gepresenteerd op een 
druk bezochte bijeenkomst 
van ouderen. Al vijftien jaar 
dringt de Dongense SP aan op 

de realisering van ouderenwo
ningen in de directe omgeving 
van een verzorgingshuis. In de 
raad werd de eis bij herhaling 
naar voren gebracht; de con
tacten met verzorgingshuis 
'De Volckaert' werden steeds 
nauwer en de afdeling organi
seerde een groot aanleunwo
ningendebat. Succes kwam 
eind vorig jaar, toen de ge
meente beloofde dat de aan
leunwoningen er komen. Maar 

ook daarna bleef het onder
werp op de agenda van de af
deling: op grote schaal wer
den in een enquête de wen
sen over de aanleunwoningen 
geïnventariseerd en in het 
rapport gepresenteerd. Frac
tievoorzitter René Roovers: 
'De woningen zijn er nog 
steeds niet. Ons rapport be
wijst de behoefte en is een 
uitstekend middel om druk op 
de ketel te houden. Want bij 

de gemeente heerst een beet
je de gedachte van 'Ach, het 
zal wel allemaal'. Maar wij la
ten niet los en blijven het ini
tiatief nemen. We gaan op
nieuw overleggen met 'De Vol
ckaert' en als dat niets uit
haalt: harde actie!' 

Info: René Roovers, 
(0162) 319098. 

Aanvraag gentech-proefveld? 
Bekendmaken! 

De gemeente Horst aan de 
Maas gaat aanvragen voor 
proefvelden met genetisch 
gemanipuleerde gewassen 
voortaan publiceren in regiona
le bladen. De gemeente neemt 
daarmee een voorstel over van 
de SP-fractie. Tot nu toe is de 
praktijk dat dergelijke aanvra
gen bekendgemaakt worden in 
de Staatscourant en landelijke 

bladen. Bovendien is de aan
duiding waar de proefvelden 
komen vaak erg algemeen, 
zodat niemand weet om welk 
perceel het gaat. De gemeenten 
worden wel door het Rijk inge
licht, maar doen in de regel 
weinig met die informatie. Het 
voorbeeld van Horst kan echter 
uitstekend navolging krijgen 
van andere gemeenten -als wij 
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ze daartoe aansporen. Zeker als 
er in jouw gemeente gentech
proefvelden (geweest) zijn is 
dat zinvol. Gegevens over de 
locaties zijn te vinden op de 
websites van het Ministerie van 
VROM (www.rrunvrom.nl) en 
van Greenpeace 
(www.greenpeace.nl). 
Info: Paul Geurts, 
(077) 3985762. 
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Tuinonderhoudarrest Hoge Raad rekent af 
met oneigenlijke servicekosten 

In veel plaatsen betalen huurders via de servicekos
ten voor het onderhoud van groenstroken in de 
buurt, die eigendom zijn van de woningstichting. In 
een proefprocedure in Amsterdam heeft de Hoge 
Raad daar op 9 juni 2000 een streep door gezet. Al
leen de onderhoudskosten van een tuintje dat echt 
van en voor de betreffende huurder is mogen in re-

4 

Een persoonlijke keuze van Afdelingsteam
medewerker Cécile Visscher uit de vele tips, 
trucs en te volgen voorbeelden in de maande
lijkse afdelingsverslagen. 

Op vijf staat SMALLINGERLAND die onlangs 
een avond organiseerde over de uitverkoop 
van de zorg. Door een zorgvuldige planning en 
goede gasten -waaronder Agnes Kant- werd 
de avond een groot succes. 
De vierde plek is voor BERGEN OP ZOOM, 
waar de jongeren van ROOD in het kader van 
'Food No Bombs' tomatensoep uitdeelden 
met de leus 'Laat de Wereld niet in de soep 
lopen'. 
Nummer drie is SCHIJNDEL. waar de mensen 
huis-aan-huis informatie gegeven is over de 
mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de 
WOl-beschikking. 
SALLAND heeft plaats twee veroverd met een 
actie voor een vervanging van een Turks 
gemeenschapshuis waar de mensen vanwege 
slecht onderhoud van de verhuurder uit 
moeten. 
De eerste plaats is deze maand voor de afde
ling AMERSFOORT die ludiek inhaakte op een 
opmerking van burgemeester Van Vliet. Zij had 

verzucht dat de liefde niet van één kant (lees 
het college van Ben W moet komen). De SP 
bood haar op 8 maart (Internationale vrouwen
dag) bloemen aan met een toespraakje waarin 
werd geconcludeerd dat er juist wel wat meer 
liefde van het college mag komen. 

kening gebracht worden. On
langs nam de Huurcommissie in 
Groningen de uitspraak over, en 
stelde ze - uitsluitend met een 
verwijzing naar de Hoge Raad -
de groenonderhoudskosten voor 
een huurder van een portiekflat 
op nihil. De SP-afdeling reageer
de daarop met een brief aan de 
plaatselijke woningstichtingen 
waarin gevraagd werd alle geïn
de bedragen voor gemeenschap
pelijk groenonderhoud vanaf 
1999 terug te betalen. Via de 
krant liet woningstichting Volks
huisvesting weten dat haar dat 
l ,S miljoen per jaar zou kosten 
en dat ze er niet aan begint. In 
plaats van terugbetalen gaat 
Volkshuisvesting in beroep tegen 
de uitspraak van de Huurcom
missie. Of het arrest van de Hoge 
Raad overal van toepassing ver
klaard wordt, is nog niet duide
lijk. Volkshuisvesting bijvoor
beeld vindt natuurlijk dat de si
tuatie in Groningen heel anders 

is dan die in proefproces. Maar 
duidelijk is wel, dat huurders 
veel kans maken als ze nu de 
kosten voor onderhoud van 
openbare groenvoorzieningen 
aanvechten. Alle reden dus voor 
SP-afdelingen om ze daarop te 
wijzen. Daarbij is het verstandig 
om eerst contact op te nemen met 
hun 'eigen' Huurcommissie om 
te horen of die al een uitspraak 
heeft gedaan. 
De uitspraak van de Hoge Raad 
is gepubliceerd in Nederlandse 
Jurisprudentie 2000, nummer 

S83. De uitspraak van de Gro
ningse Huurcommissie dateert 
van 22 maart 200 I en heeft num
mer 1999/11398 gekregen. 
Info: Rosita van Gijlswijk, 
(010) 243 ss 64. 
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Gouda 
opgeschoond 

'Nu een schone straat, 
straks een schone raad' luid
de het motto van een korte 

actie van de SP in Gouda. 
TienSP'ersgingen met be
zems en scheppen een woon-
wijk in en maakten een paar 
uurtjes de straten en plant
soentjes schoon. Eén SP'er 
deelde foldertjes uit. De actie 
verraste de wijkbewoners en 
haalde beide lokale kranten. 
Willem Westendorp: 'De reac
ties waren positief, al zag je 
de mensen in eerste instantie 
denken: Hé, wat is dit nou? 
We droegen allemaal de witte 
SP-actiejassen dus het zag er 
best leuk uit. In één van de 
kranten stond: 'Mannen in 
witte pakken gesignaleerd'. 
We vonden dat de actie mooi 
in Stop de Uitverkoop paste. 
Het ging namelijk om één van 
de meest vervuilde wijken 
van Gouda.' Info: Willem 
Westendorp, (0182) 550 378 

Klokkenluiders 
verdienen 
bescherming van 
een gemeentelijke 
regeling 
Op voorstel van de SP-fractie heeft de gemeente 
Leidschendam besloten dat er een klokkenluiders
regeling komt die voorschrijft hoe gereageerd 
moet worden op signalen van ambtenaren over 
misstanden. Aanleiding voor het SP-initiatief was 
een brief van verontruste ambtenaren met grieven 
aan de top- van de ambtelijke organisatie en de 
burgemeester. 
Voor rijksambtenaren geldt sinds l januari al een 
klokkenluidersregeling. Ook is toen bepaald dat 
provinciebesturen er een zouden moeten ontwer
pen voor hun ambtenaren . In Utrecht heeft de SP
Statenfractie er inmiddels op aangedrongen dat 
hiermee haast gemaakt wordt. 
De Verenging van Nederlandse Gemeenten is mo
menteel bezig een standaard- klokkenluidersrege
ling te ontwerpen voor gemeenten. Zodra die er is, 
doen SP-afdelingen er verstandig aan hun 
gemeente te vragen hem in te voeren . 
Info: Piet de Ruiter, (070) 317S9S3. 



Onverstandig 

Ger Thonen stelt dat Heel de 
mens ruimte biedt aan het 

zoeken naar bondgenoten. Dat 
klopt. Maar daarmee wordt 
toch vooral gedoeld op buiten-
parlementaire bondgenoten: 
belangengroepen, milieu- en 
vakbeweging, enz. Natuurlijk 
is er ook niets op tegen om op 
concrete punten samen te wer
ken met andere partijen. Zo 
heeft de SP in Leidschendam al 
10 jaar een gelegenheidscoali
tie met het CDA en de plaat-

Met wie dan? 

• 

selijke partij tegen extra koop
zondagen en verruiming van de 
winkelsluitingstijden. Groen
Links steunt deze coalitie niet: 
ze is erg vóór verruiming van de 
winkeltijden. Dit voorbeeld 
geeft aan hoe groot de verschil
len op lokaal niveau kunnen 
zijn. Met goed uitleggen kom je 
er niet. Leg maar eens uit waar
om we wel onze lijst verbinden 
met GroenLinks in Den Haag en 
niet in Zoetermeer. Waarom wel 
met Leefbaar Den Bosch en niet 
met Leefbaar Utrecht. Leg maar 
eens uit waarom we wel samen-

W aar Ger stelt dat een lijstverbinding in technische zin veel 
voordelen kan hebben, moet ik hem een beetje gelijk geven. 

Maar bij een verkeerde keuze van de partij waarmee we ons verbin
den, kan de schade het veelvoud zijn van de voordelen. De moge
lijke kandidaten voor een verbinding zijn volgens Ger: Groen
Links/De Groenen, Leefbaar Nederland en eventuele plaatselijke 
partijen. Daarover het volgende. GroenLinks schuift duidelijk op 
naar het midden van de grijze massa. Haar standpunten in de Twee
de Kamer wijken voor mij te vaak af van de SP-inzichten. Hierbij 
denk ik bijvoorbeeld aan de Balkanoorlog. Ook in de gemeente
raad van Leeuwarden zijn er vaak grote verschillen tussen SP en 

Geen opportunisme! 

M et een plaatselijke lijst 
verbinding kun je neo

liberale partijen een zetel afsnoe
pen, zegt Ger Thonen. Dit lijkt 
slim, maar er kleven forse poli
tieke bezwaren aan. Om te 
beginnen heeft het se congres be-
loten om te steunen op eigen 

kracht en samen te werken waar 
het kan (beslispunt 5 t/m 7). Ex
pliciet heeft het congres echter 
ook uitgesproken dat lokale lijst
verbindingen over het algemeen 

niet aanbeveJjngswaardig zijn 
(beslispunt 6b). Nu betekent een 
congresbesluit niet dat het den
ken stil moet staan, maar het is 
dan wel verstandig om politieke 
argumenten te gebruiken als je 

een koerswijziging bepleit. Het 
mogelijk afsnoepen van een neo
liberale zetel is een opportunis
tisch argument. Waar wij stevige 
oppositie voeren tegen het zitten
de college is het ondenkbaar dat 
we een Lijstverbinding aangaan 
met een collegepattij, ook als ze 
GroenLinks of Lokaal Belang 
heten. Ook als deze partijen in de 
oppositie zitten is een lijstverbin
ding risicovol. Immers, niet zel
den ontpoppen ze zich na de ver
kiezingen tot brave meelopers in 
het college van B en W. Een lijst
verbinding nu lijkt onschuldig, 

maar tast op middellange termijn 
je geloofwaardigheid aan. De SP 
neemt op lokaal niveau een bij
zondere positie in. Over het alge
meen scoren wij daar beduidend 

• 

werken in colleges van B&W, 
maar onze lijsten niet gaan ver
binden met mogelijke en be
staande coalititiepartners. Dat 
kun je niemand uitleggen en 
daarom moeten we het niet 
doen. Het kan onze partij op 
heel wat punten in verlegenheid 
brengen. Op een verlegenheids
coalitie zit ik niet te wachten. 
Terecht besloot de Partijraad 
drie jaar geleden dat we lokaal 
geen lijstverbindingen aangaan: 
we zijn de landelijke SP, en geen 
verzameling van plaatselijke af
delingen. Met plezier snoep ik 

Een lijstverbinding bij de 
raadsverkiezingen moet kun
nen - als voldaan is aan een 
aantal voorwaarden, stelde 

Ger Thonen in de vorige Span

ning. Nu de reacties. 

trouwens iedereen een zetel af, 
neoliberalen of niet. Daarvoor 
heb ik geen lijstverbinding no
dig. En wie electorale concur
rentie verwacht van de Leefbaar 
Partijen, moet zich afvragen of 
hij niet te veel ruimte aan deze 
lokale partijen heeft gelaten 
door het achterwege laten van 
strijd. Discussiëren over lijst
verbindingen is hartstikke leuk, 
maar actievoeren en bondge
noot worden van veel mensen is 
nog veel leuker en vooral veel 
effectiever. 
Piet de Ruiter, Leidschendam 

GL. Leefbaar Nederland is niets anders dan een moderne kloon 
van D66. In Leeuwarden zit bovendien de lijsttrekker van Leef
baar Leeuwarden op onze derde SP-zetel in de raad. En de plaat
selijk partij, Nieuwe Leeuwarder Partij, is een mengeling van 
CDA en PvdA. 
Gelukkig schrijft Ger dat er over onze doelen niet onderhandeld 
kan worden. Dus waarom zouden we dan energie gaan steken in 
een zeer kleine kans op een lijstverbinding die bijna niet uit te 
leggen valt aan de kiezer. Naar mijn idee kunnen we die energie 
beter besteden aan het duidelijk maken aan de kiezers dat de SP 
een unieke partij is. En dat wij onze partijpijlers in woord en daad 
uitdragen. Daar kan geen lijstverbinding tegenop. 
Arie Visser, Leeuwarden 

hoger dan bij landelijke of pro
vinciale verkiezingen. Naast ons 
duidelijk afwijkende geluid is de 
SP vaak dé lokale partij die nog 
wel geworteld is onder de bevol
king. Gaan wij met dat imago 
een lijstverbinding aan, dan 
straalt dat positieve beeld uit op 
de partijen waarmee wij samen
werken. Zo spelen we dus onze 
politieke concurrenten in de 
kaart, zonder dat we er zelf voor
deel bij hebben. Is de SP daaren
tegen niet dé lokale partij met 
een duidelijk afwijkend geluid, 
dan kunnen we inderdaad enig 
tactisch voordeel behalen bij een 
lijstverbinding met pattijen die 
dit imago wel hebben. Een lijst
verbinding fungeert dan echter 
als vijgenblad voor een afdeling 

die politiek nog niet op hetjuiste 
spoor zit. In plaats van te vluch
ten in lijstverbindingen doet zo'n 
afdeling er beter aan om vaker 
onder de mensen te komen en de 
strijd aan te gaan met de geves
tigde politiek. Op eigen kracht 
zal de afdeling het beste plekje 
onder de politieke zon moeten 
verwerven. 
Kortom: er zijn maar weinig 
situaties te bedenken waarin een 
lijstverbinding op lokaal niveau 
politiek wenselijk is. De uitzon
dering geldt hooguit als bevesti

ging van de algemene regel. Het 
credo 'steunen op eigen kracht' 
is ook bij raadsverkiezingen nog 
steeds de beste gm·antie voor een 
goede uitslag. 
Hans van Hooft jr, Nijmegen 
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'Ik ben een republikein,' zei Jan Marij
nissen onlangs op Radio 1 toen hem 
gevraagd werd wat hij van de monar
chie vindt. Het gegeven dat de monar
chie binnen ons staatsrechtelijk sys
teem de democratie moeiteloos in de 
wielen kan blijven rijden, telt voor de SP 
zwaarder dan iedere {veronderstelde!) 
Oranje-traditie. Maar gaat de SP nu 
frontaal en massaal in de aanval tegen 
de monarchie? 

In de Tribune van april is be
schreven waarom de SP ook na 
het gejubel rond de verloving 
sceptisch blijft over de 'Natio
nale Bijzaak'. De maandenlan
ge geheimzinnigheid met het 

parlement aan de zijlijn, de we
tenschap dat de 'kwestie Zor
reguieta' ons land zal blijven 
achtervolgen en de ernstige 
twijfel of de gevoeligheden bij 
de kroonprins wel in goede 

handen zijn waren voor Jan 
Marijnissen duidelijke signalen 
voor de noodzaak van een de
mocratisch gekozen staats
hoofd. In deze Spanning gaan 
we op een aantal aspecten van 
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de SP-visie dieper in. Hoe is de 
(machts)positie van het ko
ningshuis in onze Grondwet 
verankerd en wat voor uitwer
kingen heeft dat? Wat houdt de 
ministeriële verantwoordelijk-



Monarchie en democratie onderhouden een moeilijke relatie 

ezen, 
' rut 

heidin de praktijk eigenlijk in? 
En als die monarchie zo onde
mocratisch is, waarom doet de 
SP dan niet mee aan het aan
-ttaande debat over de Toestem
mingwet? 

Het probleem 

'Het is interessant om te zien, 
dat de politieke correctheid 
soms als een windvaantje i s,' 
vertelt Jan M arijnissen temg 

De koning is gebonden aan de Grondwet 

Het politieke beste l van ons land is een constitutionele 
monarchie, wat wil zeggen dat de monarch zich aan de con
stitutie (= Grondwet) dient te houden. Volgens die Grondwet 
is de koning onderdeel van de regering maar tegelijkertijd 
onschendbaar door de ministeriële verantwoordelijkheid: de 
minister-president is verantwoordelijk voor alles was de 
monarch doet of zegt. De Kamer kan de ministers ter verant
woording roepen , maar nooit de monarch zelf. De koning 
tekent alle wetten en Koninklijke Besluiten , zoa ls de benoe

ming van burgemeesters, en leest elk jaar op Prinsjesdag de 
troonrede voor. Directe politieke invloed heeft de monarch 
tijdens de formatie van een nieuw kabinet, doordat hij de 
(in)formateur benoemt. Opmerkelijk is dat de volksvertegen
woordiging daarop vrijwel geen invloed kan uitoefenen. 
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blikkend op de plotselinge ont

lading van landelijke blijdschap 
op 30 maart. 'Maandenlang 
scheen heel Nederland in rep en 
roer door de ' kwestie Zorre
guieta'. Eén glimlach van Máxi
ma en je hoorde niemand meer. 
Wij zijn daarentegen steeds een 
consistente lijn blijven volgen. 
Kijk, dat onze twee eisen (pa 
niet welkom bij huwelijk, Maxi
ma neemt afstand van vaders 
verteden- red.) zijn ingewilligd, 
is okay. Maar wat blijft staan: 
Jorge Zorreguieta is verbonden 
aan het koningshuis en dat zal 
altijd blijven spelen. De monar
chie zal ons voor problemen 
blijven stellen. Vandaar ons 
standpunt: Jorge Zorreguieta is 
niet alleen tijdens het huwelijk 
niet welkom, maar voor altijd.' 
Volgens Marijnissen hebben de 
recente ontwikkelingen eens te 
meer aangetoond, dat democra
tie en monarchie niet samen
gaan. Kok's radiostilte, het bui
tenspel staan van het parlement 
en de raadselachtige afwijzing 
van de eis van oud-Unesco
ambassadeur Mourik door het 
Openbaar Ministerie: voor de 
SP-voorman zijn het allemaal 
bewijzen voor zijn stelling dat 
democratie hand in hand gaat 
met transparantie en dat de mo
narchie 'het doet' met geheim
zinnigheid. 

Geheimzinnigheid troef 
door ministeriele 

d 
Ook los van de kwestie Zor
reguieta heeft de SP nooit veel 
opgehad met de monarchie. Een 
belangrijke reden daarvoor is 
het tegenstrijdige karakter van 
het koningsschap in ons staats
rechtelijke systeem (zie ook ka
der). Het functioneren van de 
koning als onderdeel van de 
regering geeft hem zeker poli
tieke lading, maar de ministerië
le verantwoordelijkheid maakt 
zijn positie daarentegen ondoor
zichtig. Dit probleem kan op 
twee belangrijke momenten op
spelen: bij kabinetsformaties en 
bij onenigheid tussen monarch 
en kabinet. In het laatste geval is 
de positie van de koning sterker 
dan op staatsrechtelijke gronden 

8 

mag worden verwacht. Dat 
geldt zeker in het geval van 
Beatrix, die door haar lange zit
tingsduur en grote persoonlijke 
netwerk een relatief grote in
vloed heeft. Belangrijker is mis
schien nog het psychologische 
effect dat het koningshuis zich 
nog steeds mag verheugen in 
een grote populariteit, waardoor 
de regering om politieke rede
nen eerder geneigd kan zijn om 
een discussie met de koning uit 
de weg te gaan. De heisa rond
om Máxima heeft intussen in de 
praktijk aangetoond, dat de 
ministeriële verantwoordelijk
heid als veronderstelde 'hoek
steen van de constitutionele 
monarchie' paradoxale uitwer
kingen kan hebben. Want alleen 
al het feit dat de kroonprins 
reeds in januari een huwelijks
aanzoek bleek te hebben ge
daan, duidt op twee dingen: ten 
eerste trekt het koningshuis (in 
casu Willem-Alexander) zich 
blijkbaar weinig aan van het 
goedkeuringsrecht van de 
volksvertegenwoordiging. (De 
indiening door de regering en de 
aanvaarding door de Kamer van 
deze Toestemmingswet zijn no
dig om de kroonprins zijn rech
ten op de troon te laten behou
den). En ten tweede: juist de mi
nisteriële verantwoordelijkheid 
dwong de regering, zo blijkt 
achteraf, tot geheimzinnigdoe
nerij . Want Willem-Alexander 
schiep in feite op eigen houtje 
het voldongen feit dat de poli-

tiek vooraf zo vreesde. Wat later 
liep de kroonprins de regering 
opnieuw voor de voeten. Zijn 
bedenkelijke uitlatingen in New 
York (de ' nuancering' van de 
Argentijnse junta) vielen on
geveer samen met het moment 
dat Kok de zo vurig gewenste 
doorbraak forceerde om Jorge 
Zorreguieta tijdens het huwelijk 
thuis te houden. Kok reageerde 
woedend en gaf de kroonprins 
een publiekelijk standje, maar 
op de 30e maart scheen iedereen 
genoegen te nemen met de 
opmerking dat het enkel 'een 
beetje dom' was. Wat overigens 
niet erg waarschijnlijk is (zie 
Tribune). En dan zijn er nog de 
heimelijke bezoeken van de 
familie Zorreguieta aan het pa
leis. Vonden ze plaats met goed
keuring van Kok? En wat is de 
rol en houding van koningin 
Beatrix hierin? Vooralsnog weet 
niemand het. In de praktijk 
blijkt dus dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor de 
Oranjes geen enkele belemme
ring is om zelfs in uiterst gevoe
lige kwesties hun eigen koers te 
blijven varen. Een gegeven dat 
op zijn beurt de 'ministerieel 
verantwoordelijken' blijkbaar 
hun toevlucht in geheimzinnig
heid en stilzwijgen doet nemen. 
Zo staat het parlement niet al
leen buitenspel , maar ook nog 
geblinddoekt in het veld. De mi
nisteriële verantwoordelijkheid, 
oorspronkelijk bedoeld om de 
bewegingsvrijheid van de mo-
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narch te beperken, kan de rege

ring er toe brengen om het doen 
en laten van de Oranjes aan het 
oog van het parlement te ont
trekken, zodat de bewegings
vrijheid van de monarch juist 
groter wordt. Ondoorzichtig is 
de positie van de koning ook 
bij kabinetsformaties. De 
(in)formateur wordt benoemd 
door de monarch, maar diens 
daden en opvattingen blijven 
door de onschendbaarheid bui
ten elk publiek debat. Wel is 
duidelijk dat de monarch met 
zijn recht een grote invloed kan 
uitoefenen . Opnieuw een 'con
stitutionele' paradox . 

Een gekozen 
staatshoofd volgens het 

'Voor ons als partij is de monar
chie een restant uit het verre 
verleden,' zegt Jan Marijnissen. 
'De laatste wijziging in de rela
tie koning-parlement dateert 
van 1848: in 150 jaar is er niets 
veranderd. Van de 190 landen 
die bij de VN zijn aangesloten, 
zijn er nog maar twaalf monar
chiën en het worden er steeds 
minder. En in de landen waar 
nog wel een koning is, worden 
de monarchiën steeds minder 
machtig. Hoog tijd om te mo
derniseren.' 
D66-fractievoorzitter Thom de 
Graaf gooide vorig jaar al eens 
een voorzichtig balletje op over 
modemisering van de monar
chie, maar schrok waarschijn
lijk van de weerstand tegen zijn 
voorstel. Het 'psychologische 
effect' en de hang van het volk 
naar de traditie van de Oranjes 
(het hoort nou eenmaal bij Ne
derland) leken vooralsnog te 
sterk. Overigens: wie de feiten 
naast elkaar legt, komt tot de 
conclusie dat de geschiedenis 
weinig heel laat van de veron
derstelling 'dat het nou eenmaal 
bij ons land hoort' (zie kader). 
De SP noemt in haar beginsel
programma de parlementaire 
democratie het belangrijkste 
middel om de wil van de bevol
king tot uitdrukking en uitvoe
ring te brengen. Dit houdt in, dat 
we kiezen voor de rechtstreekse 
volksvertegenwoordiging, waar-



aan elk politiek instituut - en dus 

ook het staatshoofd - verant
woording schuldig is. Wat moet 
volgens Marijnissen in dit licht 
bezien de inzet zijn staatsrechte

lijke modernisering? Met andere 
woorden: wat is de oplossing? 
'Een gekozen staatshoofd,' ant

woordt hij stellig. 'Het Duitse 

systeem is in dat opzicht het bes
te. De Bondspresident wordt 
voor één periode gekozen, zijn 

ambt wordt niet opgetuigd met 
allerlei extra rechten en hij ver
vult zijn functie in een zuiver re
presentatieve sfeer. Zoiets zou 
voor Nederland ook wenselij k 
zijn,' aldus Jan M arijnissen. Een 
tussenvorm, waarbij iemand van 
Oranje enkel een representatieve 
functie zou vervullen, is vergele
ken bij het Duitse model een 
minder aantrekkelijke optie, om
dat ook bij de zuiver representa
tieve functies sprake kan zijn van 
politieke invloed. 

Het is duidelijk: De SP wil van 
de monarchie af en ziet het po
l itieke gehannes van de af

ge/open maanden als het zo

veel ste bewijs dat monarchie 

en democratie niet samen kun

nen gaan. M aar zijn er j uist nu 
de kaal slag in de publieke sec
tor zich steeds sterker doet gel 
den geen bel angrijker zaken 
voor de SP om zich op te con
centreren? M arijni ssen: 'H et 
een sluit het ander niet uit. 
Soms zijn we wel met honderd 
verschillende dingen bezig, 

maar dat betekent niet dat het 
ene item belangrijker zou zijn 

dan het andere. I k heb het hele 

gedoe om M áxima al eens de 

ationale Bijzaak genoemd. 
Maar het leek soms wel of het de 
• 'ationale Hoofdzaak was. Kijk, 
dat is allemaal niet zonder bete
·enis. Het gaat hier toch om ons 
staatshoofd dat zich verbonden 
heeft aan de pater Jamilias met 
een zeer dubieus verleden. Bo
\endien heeft onze minister-pre
sident er ontzettend veel tijd in 
moeten steken en stond ook nog 
eens parlement maandenlang 
buitenspel. Dat is allemaal niet 

iks. Zonder monarchie hadden 
we dat gedoe allemaal niet ge

lhad. Daarom maken wij ons hier 

druk over.' 

Voor het dagelijkse 
leven maakt het weinig 
uit of we een republiek 

M aar wordt het dan niet eens tijd 

voor een f rontaal offensief tegen 
de monarchie? 'Je moet al s par
tij politieke prioriteiten stellen,' 

antwoordt M arijnissen. 'Anders 

maak j e het belangrijker dan het 
i s. Voor het dagelijks leven van 
de normale burger maakt het 

niet zoveel uit of we nou een re

publiek of een monarchie heb
ben. We blij ven niet te pas en te 
onpas roepen dat de monarchie 
weg moet. Want dan zou het ook 
iets drammeri gs krijgen. Je zou 
dan ieder willekeurig betoog 
moeten afsluiten met: Overi
gens ben ik van mening, dat de 
monarchie afgeschaft moet wor
den. D a's net zo sullig als een 
speech over de monarchie eindi 
gen met: Niettemin vinden wij 
dat de uitverkoop van de publie
ke sector moet stoppen. We zijn 

geen one issue-partij ,' aldus 
M arijnissen. 

Wat kunnen we dan wel in de 

toekomst van de SP verwach

ten? Marijnissen: 'Als konings
huis-kwesties aan de orde ko
men, dan zullen we er staan. A l 
wil dat niet zeggen dat we er in 
de Kamer bij zullen zijn als de 
Toestemrrungswet behandeld 
wordt. Uit principiële redenen 
doen we aan dat debat niet mee. 
Want de keuze i s gewoon niet 
realisti sch. A ls we vóór stem
men, dan stemmen we in feite in 

met de verbintenis met Jorge 

Zorreguieta. A an de andere kant 

vinden we dat Willem-Alexan

der zijn eigen partner moet kun
nen kiezen, dus tegenstemmen 
kan ook niet. Wegblij ven bij de 
Toestemmingswet in onze ma
nier om te protesteren tegen het 
feit dat we die monarchie heb
ben. Immers: de troonopvolger 
staat toch al vast.' Op 5 april 
nam de K amer inrniddels een 
motie aan waarin zij stelt deze 
wet met belangstelling tege
moet te zien. Alleen de SP en 
twee D66-K amerleden stemden 

tegen die moti e. 'Wij willen niet 
de bruid kiezen, maar de koning 

zelf,' zei A g nes K ant vlak voor 

de stemming. 

Willem IV: koning van een republiek 
Nederland is langer een republiek geweest dan een koninkrijk. 
Bovendien hadden de eerste koningen - Willem I, Willem 11 en 
Willem lil - weinig koninklijke allure. De monarchie is in het 

verleden nooit onderwerp geweest van serieuze politieke dis
cussie. Toch zal binnenkort Willem Alexander als Willem IV zijn 
moeder opvolgen , waarmee het van oudsher republikeinse 

Nederland opnieuw een koning krijgt. 

Nederland is sinds 1815 een koninkrijk, toen koning Willem I 
door Engeland en Pruisen aan het hoofd werd gesteld van een 
nieuw land. Vóór die tijd was Nederland twee eeuwen een repu

bliek (van 1588 tot 1780) geweest. In een periode dat de 
meeste Europese landen een monarchie kenden , was Neder
land dus republikeins . Het bestuur was in handen van patri
ciërsfamilies : de stedelijke handelselite met als centrale figuur 
de 'stadhouder'. Deze was traditioneel een lid van de familie 
van prins Willem van Oranje, die in de zestiende eeuw een 
belangrijke rol had gespeeld in de opstand van de Nederlan
ders tegen de koning van Spanje . De Oranjes werden een 
symbool voor de eenheid en onafhankelijkheid van Nederland. 
(Willem I, de stamvader van de huidige Oranjes, komt overigens 
uit een Friese zijtak, waarvan de familieband met Vader des 
Vaderlands Willem de Zwijger niet wetenschappelijk valt aan te 
tonen.) Willem I was in het nieuwe koninkrijk van 1815 meer 
een stadhouder dan een typische koning. Hij wordt wel gety
peerd als een 'koopman-koning', die veel investeerde in de 
Nederlandse economie en in de politiek ruimte liet aan de rijke 

burgerij, die ook in de eeuwen daarvoor het bestuur van Neder
land in handen had gehad. In 1840 kwam Willem 11 op de 

troon . Hij maakte in 1848 een nieuwe grondwet mogelijk, waar

in de liberaal J.R. Thorbecke de staatsrechtelijke verhouding 
vastlegde zoals die ook nu nog geldt en waardoor Nederland 
een constitutionele monarchie werd. Volgens deze grondwet 
was de koning onschendbaar en waren de ministers verant
woordelijk. Deze wat duistere bepaling liet veel onduidelijk: 
liberalen meenden dat de verantwoordelijke ministers vanaf nu 
het voortouw moesten nemen in het bestuur; conservatieven 
vonden dat de regering uit moest gaan van de onschendbare 
koning. Willem lil werd door tijdgenoten 'koning gorilla ' 
genoemd. Hij veranderde voortdurend van gedachten en barst

te tegenover zijn ministers regelmatig in woede uit. De steun 

van het Nederlandse volk voor de monarchie nam in de loop 

van de negentiende eeuw dan ook af. Willem 111 en Sophie 
hadden drie zonen gekregen , die echter alledrie een vroege 

dood stierven. Na de dood van Willem lil in 1890 werd de 
monarchie gered doordat zijn tweede vrouw, Emma, bereid was 
als regentes op te treden, totdat Wilhelmina in 1898 oud ge
noeg was om de troon te bestijgen. Zij geldt algemeen als het 
meest krachtige staatshoofd dat de Oranjes hebben voortge
bracht. Bij terugkeer naar Nederland na de bevrijding koesterde 
zij plannen om een 'koninklijke regering ' in het leven te roepen 
en de invloed van het parlement te beperken. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw werd de informele politieke invloed 
van het staatshoofd beperkt. Maar een serieuze discussie over 

de nooodzaak van de monarchie is niet gevoerd. Ook niet bij de 
troonsbestijging van Juliana (in 1948) en Beatrix (in 1980). 
Begin volgend jaar vindt een politiek omstreden huwelijk plaats 
-een Engelse krant kopte 'Prins Pils verlooftjuntadochter'- en 

binnen afzienbare tijd zal koning Willem IV de Nederlandse 

troon bestijgen. 
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1 raa 
Het discussieonderwerp op de 

Partijraad was de deelname 
aan de raadsverkiezingen. In 

onze statuten is geregeld dat 
de Partijraad beslist in welke 

plaatsen we deelnemen aan 
lokale verkiezingen. Eerder 

was al besloten dat we voor de 
verkiezingen van maart 2002 
hiervoor de knopen doorhak

ken op de Partijraadsvergade
ring van september, en dat we 

in maart de voorlopige stand 

Commissie Mdelingen 
presenteert voorlopig 

advies deelname 

van zaken zouden bespreken. 
Erik van de 

Broek 

Als inleiding schetste partijse
cretaris Tiny Kox eerst het grote 
belang van verkiezingen. Ze 
verschaffen ons een politiek po
dium voor onze opvattingen, ze 
bieden een middel om zaken te 
bereiken, en verkiezingen laten 
zien hoe het staat met onze 
populariteit. Hij wees hij er ove
rigens op dat verkiezingen voor 
al die zaken wel een erg belang
rijk maar niet het enige middel 
zijn. Ook met buitenparlemen
taire activiteiten kunnen we re
sultaat behalen. Vervolgens 
kwam de schaduwzijde aan bod 
van ons verkiezingssucces van 
1998, toen we van 140 naar 223 
raads- en deelraadszetels spron
gen. In de meeste plaatsen func
tioneren onze raadsleden goed, 
maar in te veel gevallen zijn er 
problemen geweest met nieuw
gekozen raadsleden. Ze konden 
het werk niet aan of bleken bij 
de verkeerde partij te zitten en 
gingen op eigen titel of voor een 
andere partij verder. Dat over
komt ook andere partijen maar 
wij hebben ons te verantwoor
den tegen onze kiezers. Volgens 

Kox hadden de problemen 
waarmee de partij her en der te 
maken kreeg na de verkiezings
winst van 1998 veel te maken 
met het te gehaast en ondoor
dacht meedoen in aantal plaat
sen aan verkiezingen; ook zijn 
we soms te naïef geweest bij het 
samenstellen van de kandida
tenlijst en zijn we te laat met de 
voorbereidingen gestart. Ook 
werd niet overal voldoende ge
anticipeerd op de verkiezings
winst. Kox concludeerde dat we 
hopelijk van het verleden 
geleerd hebben, en dat de boel 
nu duidelijk beter op orde is dan 
een jaar voor de verkiezingen 
van '98. Er wordt veel meer aan 
scholing en opleiding gedaan, 
de Commissie Afdelingen is in
gesteld om te adviseren over 
verkiezingsdeelname van afde
lingen, en er is een Afdelings
team dat projectmatig steun kan 
bieden aan afdelingen. 

Voorzitter Erik van de Broek 
lichtte vervolgens toe hoe zijn 
Commissie Afdelingen tot haar 
voorlopig deelname-advies is 

raadsverkiezingen 
gekomen. De commissie heeft 
gekeken naar de aanvragen om 
deel te mogen nemen aan de 
verkiezingen, en naar de jaar
verslagen en jaarplannen van de 
afdelingen. Ook is overlegd met 
het Afdelingsteam. In haar ad
vies onderscheidde de commis
sie drie categorieën positief (als 
de situatie niet verslechtert, 
volgt in september een positief 
advies), nog niet positief (de af
deling heeft zicht op de proble
men en is bezig ze op te lossen. 
Als de stijgende lijn doorzet, 
volgt in september een positief 
advies), en negatief of geen ad

vies (geen stukken ontvangen of 
een situatie in de afdeling die 
deelname aan verkiezingen 
twijfelachtig maakt). Van de af
delingen in de laatste twee cate
gorieën wordt verwacht dat ze 
zelf het initiatief nemen om 
concreet aan de slag te gaan, en 
dat ze daarbij waar nodig bege
leiding van het Afdelingsteam 
inroepen. Voor alle afdelingen 
geldt dat ze voortgang moeten 
bewaken van de samenstelling 
van de kandidatenlijst. 

Het advies van de commissie 
bleek niet onomstreden, hoe
wel de meeste afdelingen er 
zich wel in konden vinden. De 
indeling van de afdelingen 
leidde tot een stevige discussie. 

Het voortouw werd genomen 
door enkele voorzitters die 
vonden dat hun afdeling ten on
rechte een voorlopig negatief 
of nog niet positief advies 
gekregen had. Maar al gauw 
kwam fundamenteler de vraag 
aan de orde hoe de balans moet 
liggen tussen parlementair en 
buitenparlementair werk. 

Dat we als SP in principe deel
nemen aan verkiezingen is voor 
vrijwel iedereen het uitgangs
punt. Maar wat moet, kan niet 
altijd. De noodzaak van een 
goede combinatie van parle
mentair en buitenparlementair 
werk werd door alle sprekers 
onderschreven. Maar hoe de 
precieze grenzen lopen, is min
der duidelijk voor iedereen. 
Op punten als 'ben je wel 
geloofwaardig als je actie voert 
en niet aan verkiezingen deel
neemt?' en 'er is zoveel meer te 
doen voor de SP dan in de raad 
te zitten', waren verschillende 
opvattingen te horen. De dis
cussie werd gesloten met de 
procedureafspraak dat het defi
nitieve advies van de Commis
sie Afdelingen voor de Partij
raad van september vergezeld 
zal gaan van een duidelijke 
motivering, en van een visie 
van het Partijbestuur op het ad
vies. 
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De landelijke campagnes • Minister Pronk onderzoekt 

of de chloortreinen verboden 
kunnen worden. Wij helpen 
hem graag een handje. Er 
komt een rapport met de 

resultaten van ons onderzoek 
naar de mening van de 
gemeenten langs de chloor

sporen. Daarmee en met 

plakacties en openbare avon
den kunnen we de druk ver
groten op overheid en Akzo 
Nobel om het chloortransport 
te stoppen . Voor informatie: 

• Weet wat je eet is een 
nieuwe campagne voor etiket

tering van genetisch gemani
puleerde voedingsproducten . 
Concreet doel is , dat de win

ke liers voortaan in alle geval

len aangeven in welke produc
ten bestanddelen zitten waar
aan genetische manipulatie 
te pas is gekomen. Daarvoor 
zal druk uitgeoefend moeten 
worden op met name super
'markten en de overheid . Als 
onderdeel van de actie kun
nen ook gemeenteraden en 
schol ieren aangesproken 
worden, en kunnen discussie
avonden georganiseerd wor
den. Meer informatie : Gerrie 
Elfrink 

• Ouderenplatform: Meer 
dan 200 mensen hebben 
deelgenomen aan de bijeen-

komst van het SP-Ouderen
platform in de Jaarbeurs op 
17 maart. Aan de bijeen
komst werd onder andere 
medewerking verleend door 

de SP-Kamerfractie. Aan de 

lokale afdelingen wordt 
gevraagd de resultaten van 
hun activiteiten rond ouderen 
(krantenverspreiding, enquê
tes, acties) op te sturen naar 
Marga van Broekhoven. 

• She/1 doet nog steeds 
niets aan de stort van Troost. 
Op 21 maart is daarom een 
' lenteoffensief gestart' . Alle 
gemeenteraden en Provinciale 
Staten van Noord-Brabant, 
Zuid-Holland en Zeeland 
wordt gevraagd hun medewer
kers op te roepen de Shell
pompen voorlopig voorbij te 
rijden . 

Harry Voss. 

• Met de webwinkels (een 
laagdrempelige voorziening 
waar mensen gebruik kunnen 
maken van internet) starten 
we in Leiden . Op dit moment 
is dat de enige afdeling die 
aan alle voorwaarden voldoet. 
Er is ruimte voor nog twee 
afdelingen die aan het experi
ment kunnen meedoen. Infor
matie bij Herman Beekers. 

Partijraad kiest in juni nieuwe voorzitter 
In j uni ki est de Partijraad een 
nieuwe voorzitter. De huidige 
voorzitter, SP-K amerlid Jan de 
Wit, pleitte er in zijn vers lag 
over het afgelopen j aar voor 
om de deelname van Partij 
raadsleden te bevorderen. Niet 
alleen dienen afdel ingen erop 
toe te zien dat hun gekozen 
vertegenwoordiger aanwezig is 
bij de vergaderingen van het 
hoogste partij orgaan - de leden 
van de Partijraad hebben ook 
e verplichting een inhoudelij -

ke bijdrage aan de debatten te 
leveren. De Wit wees op een 
aantal goede ervaringen in het 
afgelopen j aar waar thema's als 
de uitverkoop van de publieke 
zaak, onze opvatting over de 
gekozen burgemeester, de ui t
werking van onze congresuit
spraak over gentechnologie en 
onze stanpunten inzake open
bare ord en veiligheid op de 
agenda van de Partijraad ston
den. Het i s zaak dat iedereen 
bij die debatten aanwezig i s, 

ook om de leden van de Partij 
optimaal te vertegenwoordi
gen. Aanwezigheid van verte
genwoOI·digers van de media 
bij vergaderingen van de Partij
raad, zo bleek tijdens de be
spreking van dit agendapunt, 
vindt vrij wel niemand (meer) 
een probleem, mits er moge
lij kheden blijven op verzoek 
van leden van de Partijraad 
over bepaalde zaken in 
beslotenheid te spreken. 

zingen van 2002 besproken worden. Ook de 
koppeling van de landelijke en de plaatselijke 
campagnes komt daarbij aan bod. 

• Heerenveen, Leiderdorp en Wageningen 
hebben de status van afdeling in oprichting 
gekregen . Hoogezand-Sappemeer is op 
verzoek van de afdeling opgeheven als 
zelfstandige afdeling. De leden zijn over
gegaan naar Groningen e.o. 

• Gerrie Elfrink is door de Partijraad geko
zen als lid van het Partijbestuur. Hij neemt de 
plaats in van Sjoerd de Jong, die hij onlangs 
is opgevolgd als voorzitter van ROOD. 

• De Partijraad wees het voorstel van het 
Partijbestuur af om de aanduiding SP bij de 
komende verkiezingen boven alle kandidaten
lijsten te gebruiken. De aanduiding blijft SP 

(Socialistische Partij) 

• Op de Partijraadsvergadering van juni zal 
het concept-campagneplan voor de verkie-

S p a nni ng • 1 9 ap ril 20 01 

Marijnissen: 
Tegenstemmen 
helpt! 
Fractievoorzitter Jan Marijnis
sen deed op de Partijraad ver
slag over de recente ontwik

kelingen in het parlement. Vol
gens hem is er een opmerkelij
ke kentering zichtbaar in de 
opstelling van partijen als D66 
en vooral de PvdA. Vooral die 
partij lijkt steeds meer af
stand te willen nemen van de 
gevolgen van de paarse poli
tiek. 'Nu heeft fractievoorzit
ter Melkert het over 'beton
rot' in de publieke sector. Dat 
hebben we wel eens anders 
gehoord! Zeven jaar tegen
stemmen en blijven hameren 
op het belang van de publieke 
zaak heeft kennelijk effect. 
Dat moeten we claimen, en 
vervolgens moeten we zeggen 
kunnen we even afrekenen? 
Melkert etaleerde op het 
PvdA-congres zijn betrokken
heid bij de dwaze moeders in 
Argentinië. Die betrokkenheid 
delen we dan. Maar ik vraag 
diezelfde betrokkenheid bij de 
dwaze verpleegsters in Neder
land, de dwaze onderwijzers 
en alle anderen die door Paars 
in de kou zijn gezet!' 
Hij deelde verder mee dat hij 
door de leden van de nieuwe 
stichting 'Stop de uitverkoop 
van de beschaving' gekozen is 
tot voorzitter, de Rotterdamse 
hoogleraar Arjo Klamer wordt 
secretaris/penningmeester. 
Het stichtingsbestuur werkt 
aan een manifest aan de Sta
ten-Generaal over de wijze 
waarop omgesprongen wordt 
met de publieke zaak. Gepro
beerd wordt zoveel mogelijk 
ondertekenaars onder dat ma
nifest te krijgen. De Partijraad 
zegde alle nodige steun toe 
aan het werk van de stichting. 
Met een eigen SP-krant, 'De 
andere krant van Nederland', 
wordt eveneens de verslon
zing van de publieke zaak aan 
de kaak gesteld. Die krant 
wordt in april in een oplage 
van ruim een miljoen exempla
ren verspreid. 
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1nnen 
Van Bommel 
medeverantwoordelijk 
voor rellen? 

Harry van 
Bommel 
medeschul
aan het uit 
hand lopen 
de demon
stratie van 
Koerden op 

5 april in Den 
Haag? 'Ja ,' zegt burgemees
ter Deetman van Den Haag. 
'Van Bommel had geen petitie 

in ontvangst mogen nemen.' 
'Kwalijke onzin ' , reageerde 
Van Bommel in een open 
brief. 'Uit het verslag van 
korpschef Wiarda blijkt dat de 
rellen totaal onvoorzien wa
ren .' Deetman moet volgens 
Van Bommel de hand in eigen 
boezem steken . 'De plek die 
de demonstranten is toe
gewezen, was verkeerd . 
Demonstranten werden door 
het verkeer en de versperde 
doorgang naar het Binnenhof 
letterlijk in een hoek tussen 
twee gebouwen gedreven .' 
Van Bommel wil dat Deetman 
óf een aanklacht tegen hem 
indient óf zijn woorden terug
neemt. 
Info: Jasper van Dijk 
(070) 318 38 05 

De spagaat van de 
PvdA 
'Vele paarse jaren lang keken 

het kabinet 
en de par
tijen waarop 
het steunt 
liever naar 
de macrocij
fers dan 
naar de 

micro-ellende die realiteit 
werd. Ze wilden geen kennis 
nemen van de groeiende 
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problemen in het onderwijs 
en zorg. Ze wilden niet horen 
van een toename van de 
impopulariteit van deze secto
ren bij werkenden . Nu zegt 
Melkert op het congres: Slui
pend heeft zich in de pijlers 
van de samenleving betonrot 
genesteld. Maar met name de 
PvdA draagt hiervoor een 
grote verantwoordelijkheid. 
De partij, die traditioneel 
beschouwd werd als de hoed
ster van de publieke sector, 
heeft verzaakt de problemen 
tijdig te onderkennen Nu die 
problemen niet langer te ver
hullen zijn, probeert ze haar 
verantwoordelijkheid te ontlo
pen door een koerswijziging 
van het paarse beleid te be
pleiten . Waarom nu pas , is 
mijn vraag. Zeven jaar heeft u 
een minister-president en was 
uw partij de grootste factie 
binnen de coalitie. De verkie
zingen naderen , en de PvdA 
begint afstand te nemen van 
de erfenis van elf jaar so
ciaal-democratische rege
ringsdeelname. Toch wilde 
het PvdA-congres - na druk 
van Kok en Melkert - er niet 
aan de zalmnorm tot een 
onaanvaardbaar 'zalmnet' te 
verklaren . Kok en Melkert 
willen zich nog steeds niet 
afwenden van de VVD . Tegen 
beter weten in, wil men én de 
VVD sparen én een nieuw 
gezicht tonen . Dat is wat in 
Den Haag 'een spagaat' 
wordt genoemd. ' 
Jan Marijnissen in En nóg is 
de PvdA niet bereid de steven 
te wenden. Zie Opinieservice. 

Voor zwarte scholen is 
een zesje genoeg 
Staatssecretaris Adelmund 
vindt het niet oneerlijk dat 
witte scholen voor een 'vol-

doende' beoordeling van de 
onderwijsinspectie 75 pro
cent van de Cito-score moe
ten halen, en zwarte scholen 
maar 60 procent. Zij ant
woordt dit op vragen van 
Harry van Bommel , die meent 
dat de ongelijke beoordeling 
een vertekend beeld geeft 
van de kwaliteit van een zwar
te school, en ouders in hun 
schoolkeuze op het verkeerde 
been zet. Adelmund vindt niet 
van belang of scholen het 
landelijk gemiddelde presta
tieniveau halen , maar wat ze 
toevoegen aan het niveau 
waarmee de kinderen in 
groep 1 binnenkomen. Al
lochtone kinderen hebben 
door de bank genomen een 
achterstand op autochtone 
leeftijdsgenootjes. 
Info: Jasper van Dijk 
(070) 318 38 05 

Marechaussee drogeert 
uit te zetten 
asielzoekers 
Hoe vaak worden aan uitge
procedeerde asielzoekers 
onder dwang medicijnen toe
gediend om ze rustig te hou
den bij de uitzetting? En waar
op baseert de marechaussee 
haar verwachting dat een 
asielzoeker verzet zal plegen? 

Jan de Wit stelde deze vragen 
naar aanleiding van de uitzet
ting van een gedrogeerde 
Nigeriaanse asielzoeker. Hij 
wijst er daarbij op dat de 
marechaussee in veel geval-
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len niet beschikt over actuele 
medische gegevens van de 
asielzoekers. 
Info: Freek lngen Housz 
(070) 318 28 09 

Langer militairen in 
Eritrea? 
Tweede-Kamerlid Harry van 
Bommel is verbijsterd over 
berichten dat Nederland de 
deelname aan UNMEE, de 
VN-vredesmacht in Eritrea , 
langer wil laten duren dan de 
afgesproken zes maanden. 
'Eind maart meldde de minis
ter nog aan de Kamer dat de 
Nederlandse eenheden door 
Indiase eenheden afgelost 
zou worden . Het is volstrekt 
onduidelijk waarom de minis
ter dat nu anders ziet.' 
Info: Krista van Velzen 
(070) 318 38 10 

Website roept moslims 
op tot de Jihad 
Harry van Bommel wil een 
onderzoek naar de mogelijke 
training van Jihadstrijders in 
Nederland. Op de website 
www.qoqaz.nl worden mos
lims opgeroepen zich aan te 
melden bij schietclubs en 
vechtsportverenigingen om 
zich voor te bereiden op de 
Jihad, de heilige oorlog. Ook 
worden bezoekers gewezen 
op de banenwinkels van De
fensie waar videobanden en 
boeken over gevechtstraining 
verkrijgbaar zouden zijn. Na 
de SP-vragen is de website 
gesloten, 'wegens verkeerde 
interpretatie door de media '. 
Info: Krista van Velzen 

(070) 318 38 10 



Het Argentinië van 
Jorge Zorreguieta was 
eerst staatssecretaris 

en later minister ten 
tijde van de militaire 

dictatuur in Argentinië. 

Zorreguieta 

Dat weet inmiddels 
'iedereen' in 

Nederland. Maar wat 
speelde zich eigenlijk 

af in het Zuid
Amerikaanse land? 

Een geschiedenisles. 

A rgentinië maakte in de 
tweede helft van de 20c 
eeuw een bijzonder 

roerige periode door. In 1955 
bijvoorbeeld beëindigde een 
bloedige driedaagse bw·geroor
llog het eerste bewind van presi
dent Peron. Arbeidsonlusten 
leidden in 1966 tot een militaire 
oup, waarna het tot 1973 duur

de voordat er weer verkiezingen 
gehouden werden. De terugkeer 
1an Peron (die in oktober '73 
pnieuw president werd) leidde 

notfelle gevechten tussen linkse 
~n rechtse peronisten - met de 
·president zelf nadrukkelijk in 

lliet rechtse kamp. Begin ' 74 
brak de linkse oppositie met 
Peron en werd ze steeds vaker 
II!t slachtoffer van de rechtse 
oodseskaders van de AAA. 

Peron stierf op 1 juli '74 en werd 

opgevolgd door zijn vrouw !sa
bel. De economische situatie 
van Argentinie was inmiddels 
ronduit dramatisch, onder ande
re door de Arabische olieboycot 
en een grote mond- en klauw
zeeruitbraak die de vleesexport 
lamlegde. De protesten tegen de 
crisis en de terreur die daar het 
antwoord op was, vormden de 
voedingsbodem voor een nieu
we militaire coup. Op 24 maart 
1976 greep een aantal officieren 
onder leiding van Jorge Videla 
de macht. De president werd af
gezet, de noodtoestand uit
geroepen, het parlement geslo
ten, vakbonden verboden en de 
pers gemuilkorfd. Vervolgens 
startte de vuile oorlog, de ter
reurcampagne tegen echte en 
vermeende politieke tegenstan
ders. 'Ik wist daar niets van,' 

zegt de toekomstige schoonpa 
van onze toekomstige koning. 
Vreemd, want al in 1977 be
schuldigde de Argentijnse Com
missie voor de Mensenrechten 
het Videla-regiem ervan dat het 
2300 politieke moorden, zo'n 
I 0.000 politieke arrestaties en 
20.000 tot 30.000 verdwijnin
gen op zijn geweten had. Door 
de eliminatie van tegenstanders 
was er de eerste jaren weinig 
verzet. Eind jaren zeventig ver
anderde dat. De moed van de 
Dwaze Moeders van het Plaza 
de Mayo, die elke donderdag
middag voor het presidentiële 
paleis opheldering eisten over 
het lot van hun echtgenoten en 
kinderen, inspireerde anderen 
en trok de aandacht van de bui
tenlandse media. 
Economisch bleef het tobben. 
Na een korte opleving in de eer
ste jaren van het schrikbewind, 
waren het vooral de waanzinnig 
hoge militaire uitgaven die het 
land deden bezwijken onder zijn 
schuldenlast. Videla werd in 
maart '81 opgevolgd door gene
raal Viola, die enkele maanden 
later opzij werd gezet door lui
tenant-kolonel Galtieri. Deze 
had zich verzekerd van de steun 
van de marine door te beloven 
dat Argentinië zijn 'historische' 

. aanspraken op de Engelse Falk
landeilanden zou omzetten in 
daadwerkebjke actie. Als aflei
ding voor de binnenlandse pro
blemen bezetten de Argentijnse 
strijdkrachten in april '82 de ar-

Spanning e 19 april 2001 

chipel. Het kostte de Britten 
weinig moeite de Falklands te 
heroveren: op 14 juni waren de 
eilanden weer Engels bezit. 
Drie dagen later nam Galtieri 
ontslag als president. 
Na het mislukte machtsvertoon 
in de Falklandoorlog was de rol 
van het militaire bewind vrijwel 
uitgespeeld . De nieuwe presi
dent, Bignone, kondigde al snel 
terugkeer van politieke partijen 
aan en beloofde nieuwe verkie
zingen. Die lieten nog even op 
zich wachten- om de militairen 
de gelegenheid te geven sporen 
van de vuile oorlog uit te wissen 
en een amnestiewet af te kondi
gen voor de terreurdaden be
gaan tijdens het Videlaregiem. 
In oktober '83 werd Raul 

Alfonsin tot president gekozen, 
een voormalige advocaat die ja
renlang de slachtoffers van de 
vuile oorlog verdedigd had. 
Alfonsin ging voortvarend van 
start. Hij schoof onder andere 
de amnestiewet opzij, begon 
met de vervolging van de coup
plegers en zette het mes in de 
militaire uitgaven . Na een paar 
jaar nam het gemor in het leger 
toe, en voelde Alfons in zich ge
noodzaakt de militairen weer 
een grotere invloed te geven en 
aanzienlijk meer geld. Bij de 
verkiezingen in '89 won de 
rechtse kandidaat Menem. Tot 
zijn eerste daden behoorde het 
weer invoeren van amnestie 
voor de daders van de vuile oor
log. 
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Hoe zwaar moet de selectie van 
kandidaat-raadsleden zijn? 

•• 
oewt 

• 
een ts 

• 
ntet en oe 

De kritische opmerkingen in de vorige Span
ning over de eerste cursus voor aspirant 

raadsleden wekten her en der bevreemding. 
Het zal toch niet de bedoeling zijn om kandi

daten te ontmoedigen? 'Zeker niet,' ant
woordt cursusleider Piet de Ruiter. 'Maar ook 

niet om ze maar te laten verzuipen.' 

'Het zijn je vrienden, je partij
genoten. Die mag je niet laten 
verzuipen. Dus moet je duide
lijk maken, dat het voor een 
raadslid niet voldoende is, dat 
hij een toegewijd SP' er is. Wat 
hij óók nodig heeft, is de per
soonlijke motivatie om raadslid 
te wil len worden. En de mensen 
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moeten het aankunnen. Binnen 
de afdeling is het meestal 
gemakkelijk discussiëren: over 
onze visie op de samenleving 
zijn we het eens. We verschillen 
"hooguit over de tactiek. In de 
raad ligt het anders. Daar krijg 
je te maken met mensen die heel 
andere opvattingen hebben -

die ze vaak uitstekend over het 
voetlicht weten te brengen - en 
die het geweldig vinden om jou 
te zien afgaan. De aanbeveling 
hij kan goed praten op een 
buurtvergadering is echt niet 
genoeg. In de raad gaat het er 
heel anders aan toe. Daarom 
vind ik dat je potentiële kandi-
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daten al in een vroeg stadium en 
heel duidelijk moet confronte
ren met vragen als: wil je het wel 
en kun je het wel. Dat is één. Een 
tweede belangrijke reden om 

alle schroom te laten varen bij 
de selectie van kandidaten zit in 
de problemen die we in het ver
leden gehad hebben door op-



stappende raadsleden. Die pro

blemen moetje niet onderschat
ten: ze drukken ons sterk in het 
defensief, waar we juist de in de 
aanval moeten. Ik heb als dis

trictsbestuurder heel wat tijd 
moeten steken in het geven van 
uitleg, het beheersen van pro
blemen en het weer op poten 

zetten van afdelingen. Tijd die 
besteed had 

bekijken wat de kandidaat nu in 

de afdeling doet. Heeft hij of zij 
credits opgebouwd? Bijvoor
beeld in acties, op de scholin
gen, door ini tiatieven te nemen. 

Maar niet all een SP-activiteiten 
zij n een aanbeveling. Iemand 
kan zich ook onderscheiden 

hebben in de uitoefening van 

maatschappelij ke functies. Een 
voorz i tte r 

kunnen wor
den om stap
pen vooruit 
te zetten, en 
die nu gi ng 
.zitten in het 

WIL je het wel 
en 

van een voet
balvereniging 
of buurtorga
nisatie, een 
vr ij wi lli ger 
van de bi blio
theek, noem 

KUN je het wel 
voorko me n 
·an achteru itgang. Doodzonde. 

En de raadsleden die opstapten, 
zijn door de bank echt geen 
slechte mensen. Ergens is al
leen iets niet goed gegaan. Ze 
konden het niet aan, of ze had
den prob lemen in de afdeling of 

op het persoonlijke vlak - bij 
voorbeeld hun partner niet ver
teld hoeveel tijd erin gaat zitten. 
Met een goede selectie kun je 
voor een groot deel voorkomen 
dat mensen door dit soort oor
zaken afh aken. Bij zo' n selectie 
moet je de persoonlijke facto
ren nadrukkelijk meenemen. 
Door zaken te vragen als 'wat 
vindt je partner ervan?' of' denk 
je dat je de komende jaren op 
zoek gaat naar een andere 
baan?' Wat ik ook doe bij de 
mogeti)ke kandidaten in mij n 
::gemeente, is een gesprek voe
•ren waarbij ook de partner aan
wezig is. Om alle twijfe ls weg 
te nemen over bijvoorbeeld de 
•tijdsinvestering en de afdracht
·regeling. En om allerlei vragen 
lte beantwoorden. Mij n ervaring 
IS. dat zo'n gesprek zeer ge
waardeerd wordt. Ook verl aagt 
het de drempel voor de partner 
om in de toekomst aan de bel te 
trekken als hij of zij denkt dat 
ilet niet goed gaat.' 

Wat maakt iemand in jouw ogen 
tot een geschikte kandidaat? 
'Dat is iemand die een brede 

betrokkenheid toont bij allerl ei 
/UI.Ken i.n de partij. Die bijvoor

h, !lee\d oo\\. de scholingen volgt 
en en actief meedoet aan allerlei 
di di cussies. Belangrijk is ook te 

maar op. Die mensen tonen hun 
betrokkenheid bij de 
samenleving en weten wat het is 
om onbetaald werk te doen. Dat 
strekt tot aanbeveling. Afdelin
gen doen er sowieso goed aan 
eens te kij ken welke contacten 
ze hebben in wat het maat
schappelijk middenveld heet. 
Niet alleen voor de hoogste 
plaatsen, maar ook als stem
mentrekker lager op de lij st.' 

'Daarmee open je ook de deur 
voor kandidaten van buiten de 
partij? 
'Waarom niet - als de omstan
digheden er aanleiding voor 
geven? Iemand die zich echt be
wezen heeft, bijvoorbeeld in een 
buurtverenigi ng, die je heel 
goed kent en die het met ons 
eens is, zou best hoog op de lij st 
kunnen. Een voorwaarde daar
bij is natuurlijk wel, dat hij lid 
wordt en aan all e eisen voldoet
dus ook de cursussen volgt. 
Voor de duidelij kheid: dit is 
geen pleidooi om naarstig op 
zoek te gaan naar dergelij ke 
mensen. Als je ze nu nog niet 
kent, dan vergeet het maar voor 
2002.' 

Maakt het bij de selectie van de 
lwndidaten verschil of het om 
een afdeling gaat die allang in 
de raad zit, of een afdeling die 
voor het eerst aan verkiezingen 
meedoet? 
'Ik denk het wel. De lij sttrekker 
van een nieuwe fractie heeft 
sterk de morele verplichting het 
meteen goed te doen. Hij is im-

mers méér het uithangbord van 

de partij dan een raadslid in een 
grote fractie. Daarmee moet je 
bij de selectie rekening houden.' 

Wat heb je nodig aan intellectue
le bagage om het raadswerk te 
kunnen doen? 
'We moeten vooral geen docto

randussen-partij worden. Dat 
even voorop. Maar ik heb op de 
scholing - naast een aantal op 
het eerste gezicht heel goede 
kandidaten - ook wel mensen 
gezien waarvan ik denk die red
den het niet. En ik vind eigen lij k 
dat de af del in gen dat zelf hadden 

moeten zien, en hun cursisten 

beter hadden moeten selecteren. 
Nou kun je zeggen, dat iemand 
die heel loyaal is best kan func
tioneren in een vijfmansfractie -
ook al is het raadswerk mis
schien te hoog gegrepen. Ik vind 
dat je dat niet moet doen. Want je 

moet dan werken met construc
ties datje met twee mensen in de 
commissie moet gaan zitten, 
waarvan altijd maar eentje het 
woord voert. Dat is vernederend 
voor die ander. Dan kun je beter 
eerlijk zijn en zeggen we denken 
dat het raadswerk niet geschikt 
is voor jou. ' • 

Hoe kom je aan 
kandidaten? 
Het nieuwe bestuur dat in november 
2000 aantrad in de afdeling Leeuwar
den, zat met een probleem. Van de 
zittende raadsleden was er maar één 
beschikbaar voor een nieuwe termijn 
en andere 'vanzelfsprekende' kandi
daten ontbraken totaal. De eerste 
stap van de oplossing was het opzet
ten van een kerngroep rond het be
stuur. Op basis van de ervaringen met 
mensen en de nieuwe-ledenbezoeken 
werden zo'n 30 mensen geselecteerd, 
waarvan het bestuur dacht dat ze in 
die kerngroep zouden passen. Die 
mensen zijn uitgenodigd voor de eer
ste bijeenkomst. Twintig mensen kwa
men, waarvan er inmiddels 15 vast bij 
de kerngroep horen. 
Op basis van de ervaringen op de kern
groepvergaderingen en in het prakti
sche werk is een aantal mensen inmid
dels benaderd om te praten over een 
eventuele kandidaatstelling bij de 
raadsverkiezingen. De uitkomst is, dat 
drie van de nieuwe mensen de cursus 
volgen voor aspirant-raadsleden, en 
dat het vooruitzicht voor de afdeling 
aardig wat beter is dan een half jaar 
geleden. 
Een voorbeeld voor andere afdelingen? 
'Alsjeblieft niet,' zegt afdelingsvoorzit
ter Hanny Lehmann. 'Dit is een absolu
te noodsprong die ik niemand toe
wens. Waar andere misschien wel hun 
voordeel mee kunnen doen, is de ma
nier waarop wij snel een forse kern
groep bij elkaar gekregen hebben. Dat 
is helemaal niet zo moeilijk als het op 
het eerste gezicht lijkt. ' 
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