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Jan MariJnissen in gesprek Met architect hans seMeiJn over architectuur en het  
nieuwe partiJbureau van de sp

Op 15 juni is de officiële ope-
ning van het nieuwe partijbu-
reau in Amersfoort. Maar wie 
heeft het gebouw ontworpen? 
Welke problemen deden zich 
voor? En heerst er tevreden-
heid over het bouwproces en 
het resultaat?

We zitten aan een tafeltje in de felle len-
tezon. Plaats van ontmoeting is het ter-
ras van café-restaurant Amershof aan de 
Snouckaertlaan in Amersfoort. De lokaliteit 
heeft twee jaar dienst gedaan als plek van 
samenkomst van de stuurgroep die de 
begeleiding van de aankoop en de verbouw 
van het nieuwe partijbureau namens de 
partij verzorgde. Het gebouw, een voormalig 
Rabobank-kantoor, ligt op honderd meter 
afstand en is vanaf het terras goed te zien. 

 › Het gebouw uit de jaren zeventig is van 
de architect Leo Heijdenrijk. Hij rekende 
zich tot de Hollandse structuralisten.
‘Dat zegt me eerlijk gezegd niet veel.’

 › Het gebouw bestond eigenlijk helemaal 
uit beton.
‘Ja. Het was echt een product uit de jaren 
zeventig: in de fabriek geprefabriceerde con-
structiebouw. Het ging toen vooral om snel 
bouwen. Dat kon je ook zien aan de details. 
De schuin aflopende gevelplaten bijvoor-
beeld. Die zou je uit technisch oogpunt niet 
verwachten, maar als je aan het ontkisten 
denkt wel. Ook naar de duurzaamheid en 
het onderhoud van het gebouw is slecht 
gekeken.’ 

 › Toen we hier twee jaar geleden voor het 
eerst waren, zag je het toen al meteen  
zitten met dit gebouw?
‘Nou, het was zo lelijk dat ik ervan schrok. 2012:  ‘We wilden zeker niet een braaf gebouw’.

2010:  ‘Het werd niet voor niks de bunker genoemd’. 

‘ik vind het gebouw erg 
bij jullie passen’
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Stuurgroep

Hans Semeijn (1951) studeerde  
aan de hts in Tilburg en aan de TU 
Eindhoven. In 1979 trad hij in dienst 
bij architectenbureau De Twee 
Snoeken, in Den Bosch. In 1985 
werd hij daar architect-directeur.  
De genoemde stuurgroep bestond 
uit de adviseur van de SP Rolf de 
Poel, namens De Twee Snoeken 
architect Hans Semeijn, toezicht-
houder André Kaasjager en  
interieurontwerpster Charlotte 
Engelkamp, oud-wethouder Jules 
Iding, penningmeester Rosita van 
Gijlswijk, Paul Peters en schrijver 
dezes.

Ik wist in eerste instantie echt niet wat ik 
ermee aan moest. En dan heb ik het over 
de eerste kennismaking met de buitenkant. 
Ik dacht: alle gevelplaten eraf, zodat we 
een betonconstructie overhouden en dan 

opnieuw beginnen. Maar toen wij naar 
binnen gingen, ging er een wereld voor me 
open. Door de transparantie naar buiten toe 
en de openheid van de plattegronden, zag 
ik meteen mogelijkheden. Zeker ook door 

de splitlevel-opzet (verspringende verdie-
pingen aan de twee kanten van het trappen-
huis –JM) en de constructie van het gebouw 
begon ik de verbouw steeds meer als een 
uitdaging te zien.’ 
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 › Van binnen oké, maar van buiten was 
het nog steeds niet om aan te zien. Het 
gebouw werd niet voor niks ‘de bunker’ 
genoemd.
‘Er zijn allerlei voorstellen langsgekomen: 
met strekkenmetalen, met baksteen, en 
uiteindelijk wat het geworden is. We wilden 
zeker niet een braaf gebouw. Langzaam ont
stond het idee om het gebouw in te pakken 
en te stukadoren. Ook dan heb je de moge
lijkheid het gebouw een heel ander aanzien 
te geven. Je loopt dan wel snel tegen andere 
problemen aan, bijvoorbeeld de kwetsbaar
heid van de gevel. Voor het begane grond
niveau aan de Stationsstraat moesten we dus 
iets anders bedenken. En dat is uiteindelijk 
de hoge plint van natuursteen geworden.’

 › Daarmee was er een oplossing voor de 
buitenkant, maar je besloot ook nog een 
vide te maken en een verticale opening 
naar buiten bij het trappenhuis.
‘Dat komt doordat ik al bij het eerste bezoek 
in de gaten kreeg dat iedereen steeds ieder
een kwijt was. De oriëntatie binnen het  
gebouw was een ramp. In het trappenhuis 
wist je niet waar je was. Daarom hebben we 
het trappenhuis met 1.20 meter vergroot, 
op alle verdiepingen vloervelden er uit
gezaagd, en de gevel bij het trappenhuis 
open gemaakt. Daardoor komt er nu daglicht 
in het trappenhuis en kun je je overal goed 
oriënteren.’

 › Zijn er nog meer belangrijke verander
ingen aangebracht aan het pand?
‘Op de begane grond aan de kant van de 
Snouckaertlaan hebben we de hele borst
wering weggehaald, zodat het zo transpa
rant mogelijk is.’

 › Dat betekent dat alle vergaderingen van 
de buitenkant te zien zijn?
‘Maar dat is toch waar de SP voor staat: 
transparantie.’

 › Is er rekening gehouden met duurzaam
heid?
‘Het gebouw hebben we laten staan, en 
door de isolatie eromheen is het energetisch 
voortreffelijk. Alle puien zijn vervangen, net 
als het glas. Er is een warmtekoudeopslag 
aangelegd en een warmtewiel bij de lucht
behandeling. We hebben sedum aange
bracht op het dak. Als het gebouw destijds 
label G had, dan heeft het nu label A.’

 › Was dit een spannend project voor je?
‘In het begin zeker ook spannend, maar voor 
de rest toch vooral een aangenaam project. 
Het is een zeer ontspannen proces geweest, 
waarbij alle partijen goed tot hun recht zijn 
gekomen. De samenwerking met jullie en 
jullie vertegenwoordiger Rolf de Poel was 
uitstekend, en ook de samenwerking met 
de aannemer in bouwteamverband heeft 
goed gewerkt. Al met al is het allemaal heel 

‘Dat is toch waar 
de SP voor staat: 
transparantie’
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ontspannen gegaan. En ik kan je verzekeren: 
dat gaat soms wel eens anders.’

 › Ik heb je meerdere malen horen praten 
over de industriële uitstraling van het 
gebouw.
‘Nou, het is een sober gebouw. Het is 
minimalistisch, van binnen en van buiten. 
Er is geen afwerking van het plafond, alle 
installaties zitten in het zicht. De vloer is 

bijna overal gewoon beton, net als delen van 
het interieur. Het is dus vooral de sfeer die ik 
wil omschrijven met het begrip industriële 
uitstraling.’

 › Ben je tevreden met het eindresultaat?
‘Ja, zeker. Ik vind het erg bij jullie passen, bij 
de mensen van de SP die ik heb leren ken-
nen. En als jullie de SP zijn, past het gebouw 
uitstekend bij de SP.’

 › En hoe is het voor een architect als zijn 
werk is volbracht?
‘Doodzonde dat het proces ten einde is.  
Het is moeilijk afscheid nemen. Het is als 
een ouder die geconfronteerd wordt met een 
kind dat het ouderlijk huis verlaat. Melan-
cholie.’

tekst Jan Marijnissen
foto’s Paul Peters

2012: Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort.

Voor een boterham in de zon op het dakterras.
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BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID? SLUIT JE NU GRATIS AAN EN 
STEUN DE MEEST ACTIEVE POLITIEKE JONGERENORGANISATIE VAN NEDERLAND!

Op 11 mei organiseert ROOD in Utrecht een 
bijeenkomst over de vergrijzing. Rechtse 
economen en politici presenteren deze ver-
grijzing als een onoverkomelijk probleem. 
Als er niet snoeihard bezuinigd wordt dan 
betalen de jongeren de rekening van de ba-
byboomers, zo wordt ons verteld. Maar hoe 
groot is het probleem van de vergrijzing? Is 
de tegenstelling tussen jong en oud echt zo 
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groot? Of zijn er ook sociale alternatieven 
mogelijk? Belangrijke vragen, aangezien de 
solidariteit tussen jong en oud onder druk 
staat.

De bijeenkomst is ook toegankelijk voor 
belangstellenden die geen lid zijn van 
ROOD. Leden kunnen zich aanmelden door 
2,50 over te maken op rekeningnummer 

3158651, t.n.v. ROOD. Vermeld daarbij je 
naam, je lidnummer en de activiteit. Je kunt 
ook een mailtje sturen naar ROOD@sp.nl 
en betalen aan de deur. Hou de site in de 
gaten voor meer informatie!

  rood.sp.nl

GENERATIECONFLICT 
OF KLASSENCONFLICT

De SP schrijft een prijsvraag uit voor een 
mooie naam voor een mooi gebouw. Stuur 
je idee op naar SP, t.a.v. Rosita van Gijlswijk, 
Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort. De 
jury bestaat uit architect Hans Semeijn, 
Agnes Kant, Hans van Leeuwen, Thomas 
Widdershoven en Jan Marijnissen. De 
winnaar krijgt een mooie prijs en natuurlijk 
de eer de naam van een pand te hebben 
bedacht die dagelijks duizenden keren 
genoemd zal worden. Ideeën opsturen kan 
tot zondag 20 mei 2012.

OPROEP: BEDENK EEN 
NAAM VOOR HET NIEUWE 
SP-HOOFDKANTOOR
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De marktwerkings- 
minister
In een interview met Trouw zei minister 
Schippers zeker drie keer dat haar drang tot 
het invoeren van meer marktwerking in de 
zorg voortkomt uit pragmatisme en niet uit 
ideologie. Volgens haar drijft marktwerking 
de zorgkosten niet op maar moeten zorgver-
zekeraars meer macht krijgen om ‘de markt’ 
beter tot zijn recht te laten komen. 

Mij lijkt het weinig pragmatisch om artsen 
aan te zetten tot productiedraaien. Winst 
maken in ziekenhuizen over de rug van de 
patiënten lijkt me ook niet erg pragmatisch, 
eerder immoreel. En wat te denken van het 
schrappen van verloskundige afdelingen? Is 
dat pragmatisch of een botte bezuinigings-
sactie van zorgverzekeraars?

Ik heb het dan nog niet over tandartsen en 
orthodontisten die zelf hun tarieven mogen 
bepalen. De prijzen gaan door het dak, maar 
dat komt allemaal goed als we de minister 
moeten geloven. Ondertussen mag u straks 
niet meer kiezen naar welke arts u wilt. 
Want marktwerking zou toch juist tot meer 
keuzevrijheid leiden? Niet dus: de zorgver-
zekeraar beslist, de patiënt moet volgen.

Marktwerking en commercie passen niet in 
de zorg omdat het de kern van de zorg  
– namelijk samenwerken in plaats van  
concurreren – onderuit schoffelt. Natuurlijk 
is de invoering van marktwerking gestoeld 
op ideologische gronden. VVD’ers denken 
namelijk dat ‘de vrije markt’ problemen per 
definitie beter oplost dan een democratisch 
gelegitimeerde overheid. We hoeven maar 
naar de Verenigde Staten te kijken waar 
‘pragmatisch’ beleid zoals dat van  
Schippers toe leidt. Minder zorg voor meer 
geld en mega-bedrijven die van uw premie-
geld hun zakken vullen.

Emile Roemer, fractievoorzitter SP
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ACTUEEL

Op 21 mei 2010 kreeg Agnes Kant de Tweede Kamer achter 
haar drie thuiszorgwetten. Op 20 maart kreeg haar opvolgster 
Renske Leijten, SP-woordvoerder zorg, de Eerste Kamer 
achter de belangrijkste van die drie. Over een tweede moet 
nog gestemd worden. Maar het moment is nu al historisch: 
de eerste SP-wet is een feit. In de thuiszorg gaat het weer 
over kwaliteit, in plaats van prijsconcurrentie. Leijten: ‘Een 
beloning voor jarenlange strijd.’

EErsTE sP-wET AAngEnomEn

Begin 2010 nam Agnes Kant afscheid als 
politiek leider van de SP, na de gemeente-
raadsverkiezingen. Haar laatste optreden 
in de Tweede Kamer was meteen een van 
haar belangrijkste: de meerderheid van de 
Tweede Kamer steunde haar initiatiefwet-
ten om de marktwerking uit de thuiszorg te 
halen. De drie wetten in het kort: reserveer 
geld dat voor thuiszorg bedoeld is ook echt 
voor zorg (‘oormerken’); voer een lokaal, 
redelijk basistarief in voor huishoudelijke 
verzorging; en stop met de verplichting om 
thuiszorg aan te besteden.

Renske Leijten volgde Agnes Kant op als 
SP-woordvoerder zorg. Zij heeft zich vanaf 
dat moment volop ingezet voor de thuis-
zorgwetten. Leijten: ‘Natuurlijk via het 
parlementaire werk, in algemene overleg-
gen, commissies, enzovoort. Maar vooral 
alle acties met de mensen in de thuiszorg 
waren belangrijk. Of het nou in Bergen op 
Zoom, Haarlem of Enschede was: alleen 
als je samen strijdt met de mensen die het 
moeten doen, merk je of je op de goede weg 
zit.’ Leijten staat erop dat behalve de naam 
van Agnes Kant ook die van Ineke Palm valt: 
‘Ineke, van ons wetenschappelijk bureau, 
heeft enorm veel werk verzet voor deze 

wetten. Meeschrijven aan de wetten, acties 
organiseren, mensen bij elkaar brengen. Dat 
móét in het stuk staan.’

Op 6 maart 2012 mocht Leijten de wet-
ten door de Eerste Kamer loodsen. Leijten: 
‘Vlak daarvóór was er nog een manifestatie 
van thuiszorgwerkers. Dan voel je je enorm 
gesteund, maar het voert ook de spanning 
op. Het gaat om deze mensen, om hun 
werk en om hun cliënten. Na zoveel jaren 
voorbereiding ben je dan toch nog gespan-
nen.’ Op die zesde maart bleek dat de Eerste 
Kamer waarschijnlijk twee van de drie wet-
ten ging steunen. Pas twee weken later werd 
er werkelijk worden gestemd en kwam het 
verlossende woord: de Eerste Kamer stemt 
vóór de wet die een basistarief regelt. Leij-
ten: ‘Dat betekent dat er voor huishoudelijke 
verzorging een reëel basistarief betaald 
moet worden. Of het nou wordt aanbesteed 
of niet. Er kan dan dus niet meer puur op 
prijs geconcurreerd worden.’ Leijten legt uit 
dat gemeenten niet helemaal vrij zijn om 
zomaar een – bijvoorbeeld heel laag – tarief 
te kiezen: ‘Dat moet volgens onze wet op ba-
sis van kwaliteitseisen. Die zijn vastgesteld 

‘Kantwetten’ beschermen thuiszorg tegen marKtwerKing
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hun vrijheid om keuzes te maken. Maar met 
de basistarief-wet bereik je gedeeltelijk het-
zelfde. Tot nu toe konden gemeenten, door 
heel goedkoop thuiszorg in te kopen, geld 
overhouden van hun thuiszorgbudget. Daar-
mee vulden ze andere gaten in de begroting. 
Door het basistarief zullen er nog maar heel 
weinig gemeenten zijn die geld overhouden 
van hun zorgbudget.’

De derde wet, die stelt dat aanbesteden 
niet verplicht is, is nog niet aangenomen. 
Leijten: ‘Nóg niet. De Eerste Kamer had nog 
wat vragen over deze wet. Ik verwacht dat 
ook deze wet aangenomen wordt, maar we 
wachten het nog even af. We hebben dan 
ook nog niet echt het succes gevierd. Nadat 
de basistarief-wet was aangenomen, liepen 
we wel op een wolk. Al die jaren strijd, al die 
mensen voor wie dit zo ontzettend belang-
rijk is, alle kleine tegenslagen en overwin-
ningen die er zijn geweest. Maar vieren doen 
we pas als ook de laatste wet behandeld 
is.’ Leijten heeft wel reacties gekregen van 
thuiszorgwerkers: ‘Ja natuurlijk. Eén van 
de mensen met wie ik in Haarlem actie heb 
gevoerd woont bij mij om de hoek. Ze bracht 
me een bos bloemen. Maar ook de vakbon-
den reageren uitgelaten. Deze wet is een 
enorme steun in de rug bij hun strijd voor 
fatsoenlijke lonen en werkomstandigheden.’

tekst en foto’s Diederik Olders

in een convenant met de naam ‘Kwaliteits-
document’. Dat hebben alle gemeenten 
getekend. Daarin staat dat thuiszorg niet 
alleen schoonmaken is, maar ook het 
signaleren van problemen, overleg met de 
huisarts, overleg met andere zorgverleners. 
Thuiszorg is ook echt zórg. Als gemeenten 
hier onderuit proberen te komen, kunnen 
onze SP-fracties in de gemeenteraden daar 
nu een stokje voor steken. Als een gemeente 
thuiszorg afdoet als ‘slechts schoonmaak-
werk’, dan kunnen cliënten naar de rechter 
en maken ze daar een goede kans. En als 
gemeenten toch nog erin slagen hun eigen 

afspraken te ontduiken, kunnen we altijd 
nog een ‘aanwijzing’ doen: een verscher-
ping van de wet zonder dat er een nieuwe 
wet geschreven hoeft te worden. Daar is al 
rekening mee gehouden.’

De ‘oormerk-wet’ heeft het niet gehaald. Dat 
was volgens Leijten niet helemaal onver-
wacht: ‘De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten heeft zwaar gelobbyd op dit punt. 
De VNG vindt dat het reserveren van zorg-
geld voor zorg gemeenten te veel beperkt in 

‘Thuiszorg is 
ook echt zórg’

COLUMN
De wereld is ons dorp
Nothing is more powerful than an idea 
whose time has come. Het is de openings-
zin van de niet geheel onomstreden fi lm 
van de Amerikaan Jason Russell over Jo-
seph Kony. In korte tijd hebben maar liefst 
bijna honderd miljoen mensen achter hun 
computer zitten kijken naar deze docu-
mentaire van zevenentwintig minuten 
over de misdaden van Kony en zijn LRA, 
berucht vanwege de inzet van kindsolda-
ten in Uganda. Heel uitzonderlijk.

Ik heb eens gefi gureerd in een fi lmpje dat 
door ruim twee miljoen mensen via inter-
net is bekeken. Daarom werd het ook een 
viral movie genoemd, een fi lm die zich als 
een virus via het internet verspreidt. Nou, 
dat kun je dus met vijftig keer meer recht 
zeggen van de fi lm ‘Kony 2012’.
Er zijn allerlei redenen aan te wijzen 
waarom de fi lm zoveel kijkers trekt. Hij 
is goed gemaakt, hij gaat ergens over en 
biedt de kijker een handelingsperspectief 
om de wereld beter te maken. Of het alle-
maal werkt weet niemand, maar daar gaat 
het mij nu niet om.

In de fi lm wordt terloops opgemerkt dat er 
nu meer mensen op Facebook zitten dan 
er tweehonderd jaar geleden op de wereld 
rondliepen. Ik ben altijd sceptisch geweest 
over de vermeende onmetelijke kracht 
van de social media, maar ik moet nu toch 
vaststellen – ook naar aanleiding van de 
revoluties in de Arabische wereld – dat de 
betekenis van internet en Twitter enorm 
is, zeker als ze ingezet worden voor an 
idea whose time has come.

De technologie brengt ons als wereld-
bewoners steeds dichter bij elkaar. En 
dat is goed. Onbekend maakt onbemind. 
Bekend hoeft niet per defi nitie bemind te 
maken, maar het is wel een voorwaarde. 
Solidariteit is omgekeerd evenredig met 
de afstand, letterlijk en fi guurlijk. Die 
afstand in letterlijke, geografi sche zin doet 
er steeds minder toe. Het beeldscherm is 
de hedendaagse dorpspomp.

Jan Marijnissen

Foto’s links en rechtsonder: steun voor Renske voor het Kamer-
gebouw. Foto boven: natuurlijk was ook Agnes Kant erbij.
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‘ik leef niet, 
ik overleef’
Sinds René en Natasja Froger zich voor de tv-reeks ‘Effe geen cent te makken’ onderdompel-
den in armoede, staan de voedselbanken stevig op de kaart. Overal in Nederland vind je ze, het 
worden er eerder meer dan minder. Een schrijnende constatering en een teken dat de welvaart 
allesbehalve eerlijk wordt verdeeld.

Tot overmaat van ramp houdt de wasauto-
maat op met draaien. Ze wordt er tureluurs 
van, heeft niet eens geld voor waspoeder, 
laat staan... Lidiane Noy is ten einde raad. 
Tranen rollen over haar wangen. Een half 
jaar geleden overleed haar man onverwacht 
aan een hartstilstand. Haar dochtertje 
van acht was erbij. Hij viel dood neer op 

Voedsel Focus AmersFoort

de keukenvloer. In één klap viel de bodem 
onder haar bestaan weg. Haar echtgenoot, 
eigenaar van een heel klein bouwbedrijf met 
redelijke vooruitzichten, liet haar onverze-
kerd en met een behoorlijke schuldenlast 
achter.
Ze ontvangt een nabestaandenuitkering van 
1051 euro per maand. Lidiane zal moeten 

verhuizen, haar huurwoning in de vrije 
sector kost alleen al 900 euro. De gemeente 
Amersfoort ziet de noodzaak van een urgen-
tieverklaring in, maar nu is de woningcor-
poratie aan zet en die talmt. Een voorlopige 
woonkostentoeslag van drie maanden biedt 
slechts ten dele uitkomst. Lidiane is volko-
men buiten haar schuld om aan de bedelstaf 
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Welkom in de hoek waar  
de hardste klappen vallen

geraakt. Zonder voedselpakketten zouden 
zij en haar kind het niet redden, zonder 
de praktische hulp van projectleider Cieka 
Galenkamp evenmin.
Welkom bij Voedsel Focus Amersfoort, 
welkom in de hoek waar de hardste klappen 
vallen.
Lidiane Noy is een van de ruim 270 klan-
ten van de Amersfoortse voedselbank. Het 
bestand groeit en daarmee neemt natuurlijk 
ook de vraag naar hulpgoederen toe. Cieka 
Galenkamp is jurist, met als specialisatie 
rechtsbijstand. Zij geeft met hart en ziel 
leiding aan de vrijwillige organisatie, die is 
ondergebracht in een antikraakpand aan de 
rand van de Eemhaven. Krijco, exploitant 
van amusementshallen en speelautomaten, 
betaalt de huur. Zo is werkelijk alles op 
en rond de voedselbank  aangewezen op 
liefdadigheid.
Cieka Galenkamp beperkt zich niet tot het 
uitdelen van voedsel en huishoudelijke 
artikelen. ‘Wij willen de mensen weer een 
sprankje hoop bieden. Het merendeel zit 
in de bijstand, vaak zijn ze daarin beland 
na een echtscheiding. Zij vormen een heel 
kwetsbare groep. Het kabinet richt zich op 
fraudeurs en ziet onze cliënten over het 
hoofd. Minister Kamp bevriest de uitkerin-
gen, hij voert een ontmoedigingsbeleid.’
Niemand gaat voor zijn lol naar de voed-
selbank, je moet eerst die drempel over, 
je schaamt je omdat je zelf je broek niet 
kunt ophouden. Cieka Galenkamp: ‘Dit zijn 
zonder uitzondering schrijnende gevallen. 
Voedsel Focus ontfermt zich over hen, ook 
en vooral als het gaat om de contacten met 
instanties als de schuldhulpverlening, het 
maatschappelijk werk en de sociale dienst. 
Zij weten vaak de weg niet en komen te 
laat in actie, de wereld is voor hen vaak 
te ingewikkeld en intussen zijn ze dag en 
nacht bezig de eindjes aan elkaar te knopen. 
Dat is niet alleen frustrerend, het is zeer 
vermoeiend en slaat ze lam. Je zult maar met 
je kinderen moeten afspreken na hoeveel 
wc-bezoekjes het toilet mag worden door-
gespoeld. Ons streven is erop gericht onze 
klanten zo kort mogelijk bij ons te houden. 
Ze moeten weer op eigen benen komen 
te staan, hoe wankel hun bestaan ook is. 
Wij noemen ons Voedsel Focus, de focus is 
gericht op een betere toekomst. Wij willen 
onze klanten perspectief bieden.’
Veel voedselbankbezoekers hebben een 
postfobie, ze durven uit angst voor rekenin-

gen en aanmaningen de enveloppen niet te 
openen. Ziektekosten, de energierekening, 
de huur, er zit geen millimeter financiële 
ruimte in hun situatie. De stress loopt op, 
kinderen voelen de spanningen thuis. En als 
dan een van de kinderen daarvan zo onder 
de indruk is dat het in bed plast, is er geen 
geld voor een nieuw matras. Een beugel 
nodig? Wie zal dat betalen? De voetbalclub? 
Een fiets om mee naar school te gaan? 
Regelrechte nachtmerries krijgen ze als ze 
onverhoopt naar de tandarts moeten.
Cieka Galenkamp kent iedereen persoonlijk, 
gaat op huisbezoek, regelt en bemiddelt. 
Zo reageert ze meteen als ze hoort over de 
kapotte wasmachine van Lidiane Noy. ‘Er 
is toevallig net een tweedehands wasau-
tomaat afgeleverd.’ En het brilletje voor 
Lidianes dochtertje komt van de kerk. ‘De 
solidariteit is groot. Kerken, bedrijven, de 
horeca, beurzen, particulieren en scholen, 
ze getuigen van hun betrokkenheid met de 
minderbedeelden, daar kan ik oprecht blij 
van worden.’
Wie of wat de helpende hand ook toesteekt, 
ze hebben allemaal hun eigen drijfveren. 
‘Wij, Voedsel Focus, zijn solidair met men-

sen in nood. De kerk, voor mijzelf ook  
belangrijk, handelt uit naastenliefde en 
barmhartigheid en de Rotaryclub staat voor 
actief burgerschap. Armoede is van alle 
tijden en in principe is het systeem in  
Nederland in de basis goed, maar onze 
klanten lopen vast in de regelgeving, knallen 
tegen muren op. Daar hebben wij nadruk-
kelijk oog voor.’
Het beleid van voedselbank is gericht op 
uitstroom van de klanten die weer op eigen 
benen kunnen staan, voor wie aan het einde 
van de tunnel licht schijnt. In Amersfoort 
zijn vijftig burgers langer dan een jaar aan-
gewezen op de voedselbank. Wel is in korte 
tijd het aantal nieuwe aanmeldingen gemid-
deld gestegen van zes naar tien per week, 
een teken aan de wand in bijstandsland. De 
crisis begint haar tol te eisen.
De 38-jarige Lidiane Noy kwam volkomen 
onverwacht terecht bij de voedselbank. 
Ze gaf destijds haar toekomst in Brazilië 
op. Daar werkte ze voor een vestiging van 
ABN Amro en volgde ze een opleiding tot 
verpleegkundige, tot ze de liefde van haar 
leven ontmoette en met hem meeging naar 
Nederland. Ze weigert pertinent om de boel 
de boel te laten en berooid terug te keren 
naar haar geboorteland. Henk Alblas (46) 
geeft onomwonden toe door eigen toedoen 
in de shit te zijn beland. ‘Het begon met 
de diefstal van twee pakjes cruesli bij mijn 
werkgever, een voedseldistributeur. Hoe 

Cieka Galenkamp: ‘Focus op betere toekomst’.
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Veel voedselbankbezoekers  
hebben een postfobie

dom kun je zijn? Ik kon direct vertrekken, 
nadat ik met mijn stomme kop een ontbin-
dingsovereenkomst had ondertekend.’
Daarvoor was Henk werkzaam bij Defensie. 
Na een reorganisatie kwam hij op straat 
te staan. Eerst deed hij wat uitzendklus-
sen, toen kon hij bij dat voedselbedrijf aan 
de slag – totdat hij dus de laan uit werd 
gestuurd. ‘Ik had nergens recht op en moest 
mijn auto en scooter verkopen. Uiteindelijk 
had ik geen eurocent meer over en ging het 
pas goed mis.’

hebben.’ Henk houdt van zijn uitkering 
plus  toeslagen veertig euro per week over 
om van te leven en valt daarmee binnen de 
grenzen die Voedsel Focus stelt. ‘Zonder 
de voedselbank red ik het niet, dan zou ik 
misschien weer rare dingen doen. Deze hulp 
weerhoudt mij daarvan.’
Henk Alblas heeft weer enige structuur in 
het dagelijkse bestaan, hem zul je na de 
heftige ervaringen in Marokko niet horen 
klagen. Hij trekt veel op met zijn beste 
vriend, zorgt ervoor dat zijn flatje netjes en 

De Voedselbank Amsterdam heeft alarm gesla-
gen vanwege de gestage toename van het aan-
tal cliënten in de eerste maanden van dit jaar. 
In de hoofdstad leven nu een kleine drieduizend 
personen deels van een voedselpakket en de 
vrijwilligersorganisatie kampt met een groot 
tekort aan levensmiddelen. In de Levensmid-
delenkrant (vakblad van de supermarktbranche) 
roept woordvoerder Ellen Groneman Amster-
damse supermarkten op om de voedselbank 
te steunen. Waar in elk geval geen tekort aan 
is, is aan uien. Aangezien de voedselbanken 
afhankelijk zijn van wat winkels en voedselpro-
ducenten schenken, voldoen de pakketten lang 
niet altijd aan de schijf van vijf. Zo schonk de 
Texelse boer Jo Flens onlangs een overschot 
van maar liefst dertigduizend kilo uien aan de 
Voedselbank Amsterdam. Een prachtig gebaar! 
Echter, zelfs na verdeling van het geschenk over 
voedselbanken in de regio, betekent dit dat elke 
Noord-Hollandse voedselbankcliënt zo’n vijf kilo 
uien ontvangt. Uien zijn heerlijk, maar wat doe 
je met vijf kilo? Culinair recensent Johannes 
van Dam schoot te hulp. Hij deelt zijn  favoriete 
uienrecepten met de voedselbankbezoekers. Als 
zijn uiensoep net zo lekker smaakt als de toma-
tenSoeP die hij in 2006 samen met De Kleinste 
Soepfabriek voor de SP ontwikkelde, dan moet 
het wel goed komen!

uienSOeP, DAt SMAAKt!

Henk Alblas raakte verwikkeld in drugs-
smokkel en werd in augustus 2007 in Ma-
rokko gearresteerd. Hij draaide voor  twintig 
maanden de cel in. ‘Daar heb ik geleerd te 
overleven, een hardere leerschool is nauwe-
lijks denkbaar.’ Terug in Amersfoort woonde 
hij een jaar bij zijn vader, die hij verzorgde 
tot aan diens dood. Aanvankelijk dreigde hij 
uit de 55-plusflat te worden gezet, maar de 
reclassering bemiddelde met succes.
Hij wil niets liever dan weer aan de slag 
gaan. ‘Ik zit echter met dat Marokkaanse  
gat in mijn cv, werkgevers willen mij niet 

schoon blijft en voert de eendjes overge-
bleven brood van de voedselbank. Gelukkig 
kan hij goed opschieten met zijn zus, hij is 
niet alleen op de wereld. Over de toekomst 
van ons land maakt Henk Alblas zich ernstig 
zorgen. ‘Het huidige kabinet voert een asoci-
aal beleid, ik merk in mijn directe omgeving 
dat de onvrede toeneemt. Dit kan niet zo 
doorgaan, er moet echt iets gebeuren. An-
ders komen de mensen in opstand, dan zijn 
de rapen gaar.’ 
De meeste klanten komen hun pakketten 
zelf halen, wie daartoe niet in staat is krijgt 
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Niemand gaat voor de lol  
naar de voedselbank

de spullen door vrijwilligers van de kerk 
thuisbezorgd. Het is niet een kwestie van 
vraag, maar uitsluitend van aanbod.  
Dozen of tassen worden gevuld met wat er 
die dag is. Eten, drinken, brood. Op deze 
manier krijgen overschotten van onze con-
sumptiemaatschappij nog een bestemming. 
Er bestaat met name behoefte aan weg-
werpluiers, wasmiddelen, tandpasta, zeep, 
shampoo en vlees.
Op uitgiftedagen is de bedrijvigheid groot, je 
bent zelfs geneigd het woord ‘gezellig’ in de 
mond te nemen. Sommigen blijven namelijk 
een kopje koffie drinken en met elkaar klet-
sen. Het kan knap eenzaam zijn in de armste 
regionen van onze maatschappij en het voelt 
goed onder lotgenoten.
Louise vertelt dat ze ’s nachts urenlang wak-
ker ligt van het gepieker. ‘Mijn zoon van tien 
groeit extreem snel. Hij heeft weer nieuwe 
schoenen nodig, maar ik zou echt niet weten 
waar ik die van moet betalen. Weet je, ik leef 
niet, ik overleef.’
De 42-jarige moeder van drie kinderen 
had nota bene zelf een baan in de dak- en 
thuislozenzorg (bij het Leger des Heils), toen 
zes jaar geleden het noodlot toesloeg in de 
vorm van een auto-immuunziekte. Sinds-
dien kan ze niet meer werken. Tot overmaat 
van ramp nam haar partner na een relatie 
van vijftien jaar de benen. Hij had een goede 
baan. Omdat de man weigert zijn kinderen 
te erkennen, heeft Louise geen recht op 

alimentatie. Ze moet rondkomen van een 
WIA-uitkering, waarvan ze na aftrek van 
de zorgverzekering 750 euro overhoudt. 
Louise rekent voor: elke maand 260 euro 
huur, 250 euro andere woonlasten, 25 euro 
waterverbruik, 30 euro verzekeringen en 150 

‘Ik heb jarenlang gewerkt voor een in rechts-
bijstand gespecialiseerd bureau, totdat ik 
er op een nare manier uit moest.’ Ruim vier 
jaar geleden hielp ze de voedselbank met 
een kerstactie. In haar vond het bestuur 
de ideale coördinator. ‘Dit is mijn plek, ik 

euro schuldaflossing. Bovenop het WIA-geld 
komt wel een maandbedrag van 190 euro 
(zorgtoeslag plus kindgebonden budget), 
maar zie het daar maar eens mee te redden. 
‘De voedselbank is mijn reddingsboei en 
gelukkig hebben ze af en toe zelfs wat vlees 
voor de kinderen. Maar ik kan je verzekeren 
dat ik geen seconde zonder zorgen ben. Daar  
word je doodmoe van.’
Cieka Galenkamp is bij wijze van spreken 
dag en nacht op de voedselbank. Zij stuurt 
met vaardige hand de vrijwilligers aan, 
 stimuleert, troost, bemiddelt, steekt de 
handen uit de mouwen, is inventief en zal 
de moed nooit opgeven. Ze treedt kordaat 
op en verliest nooit het overzicht. Ergens 
tussen de dozen met flessen melk staat een 
puntgaaf kinderfietsje. Daar vindt zij onge-
twijfeld de juiste bestemming voor.

denk dat ik aan empathie geen gebrek heb. 
Dit werk schenkt mij veel meer voldoening 
dan dat geld verdienen voor de aandeelhou-
ders. Na de feestdagen kregen wij een partij 
kerstpakketten. De flessen wijn hebben wij 
geveild en met de opbrengst konden we 
diesel voor ons bestelbusje tanken. En mag 
ik nog even kwijt dat ik mijn hoed afneem 
voor onze vrijwilligers, hun betrokkenheid 
is hartverwarmend. Hoe ze al die tasjes met 
sinterklaascadeautjes voor de kinderen van 
onze klanten hebben gevuld, ook daar put 
ik hoop uit. Gelukkig zijn er nog genoeg 
mensen die solidariteit niet alleen met de 
mond belijden.’

tekst Robin Bruinsma
foto’s Bram Petraeus
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> 1 voor onze kinderen

‘Als je een beetje moeilijker leert ben je nu 
echt de klos.’ Zo wordt het nieuwe TV-spot-
je  van de SP ingeleid. Het laat een 
schooljongetje zien dat drie keer achter 
elkaar tegen een onzichtbare muur oploopt 
en vervolgens hulpeloos met een bloed-
neus op het schoolplein zit te kijken. ‘Het 

spotje is hard, maar wat mij betreft niet 
harder dan de werkelijkheid van vele 
duizenden kinderen die door deze bezuini-
ging hun zorg en begeleiding verliezen’, 
aldus Emile Roemer.
Het spotje is de opmaat voor de actie ‘1 
voor onze kinderen’ tegen de bezuinigingen 

op het speciaal onderwijs en ging op 29 
maart bij Pauw en Witteman in première. 
‘Heeft dat allemaal nog zin, nu er een 
Kamermeerderheid achter die bezuinigin-
gen staat?’, vroeg het tv-duo aan Roemer. 
Waarna de SP-voorman uitlegde dat een 
vorig, als schokkend ervaren SP-spotje 
waarin een oude mevrouw zich voor de 
camera uitkleedde een discussie op gang 
bracht die allang afgesloten leek, maar 
uiteindelijk er wel toe leidde dat een 
SP-initiatief voor de kwaliteit van de 
thuiszorg werd aangenomen (zie pagina 8 
van deze Tribune).
Door minister Van Bijsterveldt krijgt het 
onderwijs te maken met: 300 miljoen euro 
bezuiniging op kinderen met een beperking, 
minder plek in het speciaal onderwijs, 
grotere klassen en 5.000 ontslagen (vooral 
bij leraren en begeleiders). 

 Lees er alles over en teken de petitie op: 
www.sp.nl/onzekinderen

> strijd om bibliotheken 
houdt aan

Steeds meer SP-afdelingen strijden voor 
behoud van de bibliotheken in hun ge-
meenten. In Utrechtse Heuvelrug bijvoor-
beeld bracht een protestactie 120 mensen 
op de been om het gemeentehuis te 
bezetten (foto). Zij willen dat de bieb in 
Leersum behouden blijft. Capelle aan den 
IJssel heeft ook een bibliotheekactie 
afgetrapt. SP’ers gingen met de Soepkar 
op pad om handtekeningen te verzamelen. 
In heel het land wordt de strijd om deze 
belangrijke voorziening gestreden.

> agenten in actie
 
Minister Opstelten roept waar hij maar kan 
dat hij Nederland veiliger gaat maken, dat 
de politie een belangrijke partner voor hem 
is en dat er meer respect en waardering 
moet komen voor agenten. Maar als er 
onderhandeld wordt over de cao, geeft hij 
niet thuis. Agenten komen in actie voor een 
fatsoenlijke cao, want zij zien dat zij de 
afgelopen jaren op de nullijn zaten maar er 
wel allerlei taken bij krijgen. Dat het niet 
goed gaat met de arbeidsomstandigheden 
van agenten, blijkt wel uit het volgende. De 
inspectie SZW (Arbeidsinspectie) heeft 
diverse politiekorpsen beboet omdat daar 
de agenten onvoldoende beschermd 
worden tegen agressie en geweld. De 
oorzaak hiervan is dat agenten te lange 
diensten draaien en dus te weinig rusten. 
SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Agen-
ten verdienen beter, maar krijgen minder. 
Deze mensen worden geacht als het nodig 
is hun leven en welzijn te geven voor onze 
veiligheid. Daar mag de minister wel wat 
beter zijn best voor doen.’ De SP steunt 
overal in het land de agenten bij hun acties.

 De agent aan het woord’  
(SP-onderzoek 2009): sp.nl/9z54p

> stations-verspilling

Het station Eygelshoven-markt in Limburg 
gaat na drie jaar alweer sluiten. Er kwam 
bijna niemand, wat ook niet zo gek is 
aangezien je er de eerste anderhalf jaar 
niet eens een kaartje kon kopen. Meer dan 
genoeg geldverspilling zou je denken, maar 
niet voor een wethouder van het nabijgele-
gen Landgraaf. Hij kwam met het geniale 
plan om het station van Landgraaf te 
verplaatsen. Waarom? De bus stopt niet 
voor het station, maar op 300 meter 
afstand. SP-gemeenteraadslid Ben 
Rewinkel tipte de redactie van het VARA-
programma Kanniewaarzijn. Rewinkel: ‘De 
bus kan prima bij het station stoppen, maar 
busmaatschappij Veolia weigert een klein 
ommetje te maken. Maar zelfs al zou het 
station voor een paar miljoen euro ver-
plaatst worden, de bussen rijden in 
Landgraaf zo raar dat je dan nog maar 
toegang hebt tot één van de vijf buslijnen. 
Na de tv-uitzending heb ik een hoop 
positieve reacties gehad, alleen de 
wethouder keek een beetje zuur. Ben 
benieuwd of hij het plan nog een keer durft 
voor te stellen.’

 De uitzending van Kanniewaarzijn: 
sp.nl/9z53v

foto SP Heuvelrug
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> senator meester doctor ruers

SP-senator en asbestadvocaat Bob 
Ruers promoveerde op 15 maart aan de 
Erasmus Universiteit van Rotterdam.

‘Leuk verkleed, hè?’, grinnikt Bob Ruers. In 
een chique zwarte frak met wit strikje wacht 
hij op het grote moment: de verdediging 
van zijn proefschrift. Eerst nemen de leden 
van de promotiecommissie, op hun beurt 
weer gehuld in academische toga met 
bijbehorende muts, hun plaatsen in. Dan 
leidt Ruers zijn ruim 500 pagina’s tellende 
proefschrift ‘Macht en tegenmacht in de 
Nederlandse asbestregulering’ in.
De centrale vraag in dat proefschrift is: hoe 
heeft het asbestreguleringsproces zich 
sinds 1930 voltrokken? Ruers oordeelt dat 
de strategie van de asbestproducenten die 
gebaseerd was op het zaaien van twijfel 
over de schadelijke gevolgen van asbest 
‘de industrie goede diensten heeft bewe-
zen’. Het in Nederland tot kunst verheven 
‘polderen’ leidde bovendien tot een afwach-
tende overheid die pas in actie komt als ‘de 
sociale partners tot een min of meer 
gemeenschappelijk standpunt zijn geko-
men.’ Zo kon het gebeuren dat het veertig 
jaar duurde voordat het in 1993 kwam tot 

een algeheel asbestverbod. Daardoor zijn 
onnodig veel mensen het slachtoffer 
geworden van asbestziektes, aldus Ruers. 
Tot nu toe is sprake van zo’n 10.000 
(bekende) slachtoffers; naar schatting zal 
hun aantal zich in de toekomst verdubbe-
len.

‘De SP slaagde er vanaf midden jaren 
zeventig in ‘de anonieme groep slachtoffers 
een gezicht te geven, de aanval te openen 
op de asbestindustrie en het belang van de 

slachtoffers op de politieke agenda te 
zetten’, schrijft Ruers. Gezamenlijke inzet 
met het Comité Asbestslachtoffers zorgde 
dat voor een doorbraak in het asbestregu-
leringsproces. Dat ontslaat de overheid 
echter niet van haar plicht om excuses 
aanbieden aan de slachtoffers en hun 
nabestaanden, oordeelt Ruers. Ook wil hij 
dat er een einde komt aan de verjaringster-
mijn van asbestzaken. Immers: niet zelden 
openbaart de ziekte zich pas nadat de zaak 
verjaard is.

‘U schetst de onmacht van de overheid, 
maar kun je niet beter meer verantwoorde-
lijkheid bij het bedrijfsleven leggen?’, luidt 
een van de vragen van de promotiecom-
missie. ‘De commerciële praktijk heeft 
uitgewezen dat een asbestconcern als 
Eternit die verantwoordelijkheid gewoon 
niet neemt. Dan moet de overheid het 
doen’, antwoordt Ruers. Na een beraadsla-
ging achter gesloten deuren komt het 
langverwachte oordeel van de commissie. 
‘Ik verleen u het doctoraat en bevorder u tot 
doctor’, zegt de rector plechtig. Bob Ruers 
mag zich vanaf nu senator meester doctor 
noemen.

> meldpunt gevolgen 
gezinsbijstand

De SP maakt zich ernstig zorgen om de 
invoering van de gezinsbijstand. Door deze 
regeling is een bijstandsuitkering niet meer 
het recht van een individu: bij een aanvraag 
wordt nu gekeken naar het inkomen van het 
hele gezin. Het inkomen van werkende 
kinderen wordt bijvoorbeeld meegerekend, 
waardoor de bijstandsuitkering van de 
ouders komt te vervallen of fors lager 
uitpakt. SP-Tweede Kamerlid Sadet 
Karabulut: ‘Straks kunnen mantelzorgers 
hun naasten niet meer verzorgen omdat 
hun uitkeringsrecht is vervallen. Ouders 
kunnen worden opgezadeld met de schuld 
van hun kinderen, en omgekeerd. In veel 
gezinnen gaat de komst van de gezinsbij-
stand veel narigheid opleveren.’ Om deze 
problemen in kaart te brengen, is er een 
meldpunt geopend. Karabulut: ‘Ik wil de 
politiek verantwoordelijken confronteren 
met de gevolgen van deze wetswijziging. 
Hoe meer reacties, hoe beter!’

 www.armoedewerktniet.nl/ 
meldpunt-gezinsbijstand

> sp aan de top

De SP-vlag wappert op de ‘Socialist peak’: 
de top van de berg Mery in Tanzania. Op 
maar liefst 4566 meter hoogte nam Jos 
Nijman uit Oeffelt, zelf geen lid van de 
partij, deze foto. Om zeven uur in de 
ochtend, na een hele nacht lopen. Waarom 

nam Nijman de moeite om de SP-vlag te 
lenen en vierenhalve kilometer de hoogte 
in te sjouwen? ‘Ik hoop dat de SP nog lang 
aan de top zal staan. Ik wens jullie als 
partij, en Emile in het bijzonder, veel 
succes in den lande!’
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nieuws

SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen 
heeft op 21 maart uren in de cel doorge-
bracht. Zij was opgepakt na een demon-
stratie tegen de duizenden ontslagen bij 
PostNL. De demonstranten werd meege-
deeld dat zij niet naar het hoofdkantoor van 
PostNL mochten lopen. Toen Gesthuizen 
daarop de demonstratie opdoekte en 
samen met één postbode wegliep werden 
zij gearresteerd. De woordvoerder van de 
politie liet daarna weten dat Gesthuizen en 

de postbode gearresteerd zijn omdat de 
politie de doodskist waar zij mee liepen ‘niet 
kies’ vond, vanwege de herdenkingen in 
Lommel. Gesthuizen: ‘Het is pertinent 
onwaar dat mij of andere demonstranten is 
gemeld dat er bezwaar was tegen de 
symbolische actie om de postbode te 
begraven. Natuurlijk stond deze actie los 
van de herdenking. Deze postbodes 
hebben wellicht voor een heftig symbool 
gekozen maar hebben nooit de bedoeling 

> Gesthuizen in de nor

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft met een 
motie van wantrouwen het vertrouwen in 
minister Schippers opgezegd. Aanleiding: 
de minister heeft de Tweede Kamer bewust 
gebrekkig geïnformeerd over de organisatie 
van Olympische Spelen van 2028. Het 
kabinet wil dat Nederland probeert de 
Spelen in Nederland te krijgen. De minister 
erkent dat zij in de Kamerbrief over de 
voordelen en nadelen hiervan bewust 8 

gehad om mensen te kwetsen. Bovendien 
hebben ze alle reden om te demonstreren. 
Zij worden na jaren trouwe dienst afgedankt 
door PostNL terwijl de top van het bedrijf 
zichzelf verrijkt. Er is mij noch de postbodes 
verteld dat de arrestatie werd verricht 
omdat het ‘niet kies’ zou zijn. De politie-
woordvoerder deinst er blijkbaar niet voor 
terug de waarheid geweld aan te doen. De 
politie heeft een vergunning afgegeven 
voor de demonstratie, inclusief de doods-
kist, op het Plein in Den Haag. De doodskist 
kan dus nooit als argument hebben 
gegolden om twee mensen te arresteren. Ik 
vind het niet eerlijk dat de actie van de 
postbodes zo in een kwaad daglicht wordt 
gesteld.’ Emile Roemer, Jan Marijnissen en 
leden van de Tweede Kamerfractie kwamen 
naar het politiebureau om Sharon en de 
postbode te steunen. Met een twitteractie 
#FreeSharonGesthuizen kwam er ludieke 
aandacht voor de twee gevangen demon-
stranten. Na een paar uur kwamen ze vrij 
en werden ze opgewacht door juichende 
collega’s en de pers.

 Bericht van de NOS over Sharons vrijlating: 
sp.nl/9z54s

> Voor jou tien anderen

In zijn boek ‘Voor jou tien anderen’ neemt 
journalist Will Tinnemans de groep ‘wer-
kende armen’ in Nederland onder de loep: 
laagopgeleiden die laagbetaald werk 
verrichten en nauwelijks genoeg verdienen 
om zichzelf en hun gezin te kunnen 
onderhouden. Een groep werknemers die 
met de dag groter wordt. Tinnemans geeft 
aan dat als gevolg van het neoliberalisme, 
dus meer markt en minder overheid, 
werknemers aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt steeds meer uitgebuit 

worden. Zij worden in hun bestaanszeker-
heid aangetast, omdat ze alleen nog maar 
tijdelijke contracten krijgen, slecht betaald 
en respectloos behandeld worden en 
nauwelijks perspectief op een betere 
toekomst hebben.
In de Spanning, een uitgave van het 
wetenschappelijk bureau van de SP, staat 
een uitgebreid interview met Tinnemans. 
Tinnemans: ‘Uit onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau uit 2010 is dan ook 
gebleken dat het vinden van werk niet 

miljard niet heeft genoemd. Leijten: ‘Als een 
minister 8 miljard bewust niet meldt aan de 
Kamer en zich vervolgens beklaagt dat er 
een heel debat gaat over dat cijfer, dan 
geeft dat aan dat de minister de informatie 
aan de Kamer niet serieus neemt.’ De 
minister antwoordde eerder nog op vragen 
van Leijten dat zij de Kamer geen informatie 
had onthouden. Een week later was het niet 
noemen van de 8 miljard ineens een besluit 

> Leijten zeGt Vertrouwen op in minister schippers

dat ‘weloverwogen door het kabinet is 
genomen’. De motie van wantrouwen 
haalde het niet. De PVV, die eerst nog hoog 
van de toren blies, bond in en steunde 
Schippers toen het op stemmen aankwam. 
Zelfbenoemde democratische partij D66 
vindt het blijkbaar prima dat er bewust 
informatie aan de volksvertegenwoordiging 
wordt achtergehouden en stemde ook 
tegen de motie.

automatisch betekent dat je uit de armoede 
ontsnapt; ongeveer de helft valt na een 
paar jaar terug in de bijstand. Ondertussen 
groeit de groep werkende armen in 
Nederland. Zij maken inmiddels bijna 60 
procent uit van het totaal aantal armen in 
Nederland.’

 Het Spanning-interview staat ook online: 
sp.nl/9z54v

Veel media-aandacht bij Sharons vrijlating.
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Vroeg of laat
Blenden Van olie

1995 - Remi Poppe neemt het initiatief voor 
een parlementair onderzoek naar Tank-
cleaning Rotterdam (TCR).

In de NRC van 24 april 1997 komt Poppe 
aan het woord over de resultaten van dit 
onderzoek.

In het TCR-rapport wordt geconstateerd 
dat de reiniging van scheeps- en industri-
eel afval door particuliere bedrijven een 
‘criminogene’ activiteit is. Poppe wijst erop 
dat het door slim mengen en sluw verwerken 
van deze ‘blubberige troep’ voor bedrijven 
uiterst eenvoudig en aanlokkelijk is veel geld 
te verdienen. Poppe constateert dat voor de 
controle van deze bedrijven een ‘gigantisch 
handhavingsapparaat’ nodig is dat zeer veel 
geld kost. De SP vindt daarom dat de verwer-
king van chemisch afval thuishoort bij door 
de overheid gecontroleerde nutsbedrijven.

Op 16 oktober 2009 stelde Remi Poppe  
Kamervragen aan toenmalig minister 
Cramer naar aanleiding van gesjoemel bij 
North Refinery die chemicaliën bijmengde 
in stookolie en diesel.

Vraag: Onderschrijft u dat er geen wettelijke 
regeling is voor het blenden van olie, resi-
duen en destillaten?
Antwoord: Ja. Er bestaat geen wettelijke rege-
ling voor het blenden van olie, residuen en 
destillaten. Als het blendingsproces leidt tot 
een product dat wordt gebruikt als scheeps-
brandstof, dan gelden hiervoor de brandstof-
kwaliteitseisen conform MARPOL Annex VI.
Vraag: Welke hiaten in de wetgeving om het 

ongewenst wegwerken van afval via blenden 
in scheepsbrandstof op te sporen komt de 
VROM-Inspectie in de praktijk tegen?
Antwoord: Als hiaten kunnen – voor zover 
bekend – de volgende punten worden ge-
noemd: 1. internationaal wordt de afvaldefi-
nitie verschillend geïnterpreteerd; zo kan het 
zijn dat één en dezelfde partij olie door het 
ene land wel en door het andere land niet als 
afval wordt gekwalificeerd; 2. het ontbreken 
van wettelijke regelgeving voor het blenden 
van afvalstoffen met olie tot (scheeps)brand-
stoffen maakt handhaving op blendactivitei-
ten lastig.

Maart 2012 – Het KLPD (Korps Landelijke 
Politiediensten luidt de noodklok. Remi 
Poppe had gelijk. Er is een miljardenzwendel 
gaande. Dat stookolie vermengd kan worden 
met chemisch afval komt volgens KLPD-pro-
jectleider Cemile Catakli doordat de regels 

rond het aanlengen van stookolie te vaag 
zijn. ‘Het zou makkelijker zijn de verkopers 
aan te pakken als precies zou zijn bepaald 
welke stoffen in stookolie mogen zitten en 
hoeveel’, zegt Catakli. Verontreinigde stook-
olie leidt tot uitstoot van kankerverwekken-
de stoffen; het KLPD zegt dat uit onderzoek 
blijkt dat de uitstoot van gevaarlijke stoffen 
door schepen tienduizenden levens per jaar 
kost.

Catakli roept de politiek op tot actie. ‘Met 
deze handel zijn honderden miljoenen, zo 
niet miljarden gemoeid. Er gaat meer geld 
in om dan in andere vormen van reguliere 
criminaliteit.’ (Bron: NOS, 23 maart 2012)

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.
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MilieuAlarmteam in 2009: Paulus Jansen, Wiel Senden, Patrick van Lunteren,  
Krista van Velzen en Remi Poppe.

Met de leus ‘Wetenschap omkoopbaar? 
Doe effe sociaal!’ voert ROOD in Wagenin-
gen actie voor betrouwbare wetenschap. 
Veel onderzoek aan de Wageningse 
universiteit wordt verricht in samenwerking 
met de voedingsindustrie. ROOD verza-
melde erlenmeyers (laboratoriumflessen) 
met handtekeningen van studenten die 
zich zorgen maken over de onafhankelijk-
heid van de wetenschap. De handtekenin-
gen zijn aangeboden aan onder anderen 
Ab Groen (corporate directeur Onderwijs 
en Onderzoekstrategie) van de universiteit. 
Zijn reactie: ‘Je kunt als het ware wel 
aandacht voor een onderwerp kopen, maar 
je hebt daarmee geen invloed op hoe wij 

> wetenschap omkoopBaar?

het onderzoek uitvoeren.’ Volgens Groen 
houden de Wageningse onderzoekers zich 
aan strenge regels: ‘Wij staan nou eenmaal 
in een domein waar we moeten blijven 
uitleggen dat onze onderzoekers niet 
omkoopbaar zijn.’ ROOD-contactpersoon 
Chris Verweij: ‘De opgehaalde handteke-
ningen laten zien dat studenten zich zorgen 
maken om de wetenschappelijke onafhan-
kelijkheid, de reactie van de universiteit laat 
zien dat ze dit serieus nemen en hun 
verantwoordelijkheid rondom onafhanke-
lijkheid inzien.’ ROOD is tevreden, maar 
blijft het kritisch volgen.

> sp-succes tegen  
geluidsoVerlast awacs

De Tweede Kamer steunt een voorstel van 
SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen om 
het luchtruim boven Limburg te sluiten voor 
AWACS zodra het maximum aan geluids-
overlast wordt bereikt. AWACS zijn enorme 
radarvliegtuigen die ook enorm veel lawaai 
maken. Jansen:  ‘Bij te veel overlast gaat 
het luchtruim voor deze herriebakken op 
slot. Ruim 40.000 mensen hebben er 
ernstige overlast van. Die slapen slecht en 
hebben verhoogde kans op hartfalen. De 
35 procent is wat de SP betreft slechts een 
eerste stap in het terugdringen van de 
overlast.’
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Foto 1: Armoede werkt niet. ‘Na dertig jaar in de poli-
tiek is dit werkelijk het meest asociale plan wat ik ooit 
ben tegengekomen’, zei Emile Roemer op 22 maart 
op het Malieveld in Den Haag. Zo’n 15.000 mensen 
demonstreerden tegen de Wet Werken naar Vermo-
gen. Er dreigen 70.000 banen in de sociale werkvoor-
ziening te verdwijnen en uitkeringen en regelingen 
voor jonggehandicapten worden uitgekleed.

Foto 2: Op 7 maart protesteerden honderden verlos-
kundigen, artsen en ouders op het Plein in Den Haag 
tegen de sluiting van verloskundige afdelingen. In 
verschillende regio’s gaan afdelingen sluiten, waar-
door de reistijd naar het ziekenhuis in veel delen van 
Nederland veel langer wordt. De SP en de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 
hadden de manifestatie georganiseerd.

Foto 3: Naar de grootste lerarenstaking ooit, op 6 
maart in de Amsterdam Arena, kwamen 50.000 boze 
leraren. Onderwijsminister Van Bijsterveldt wil  300 
miljoen euro bezuinigen op het ‘passend onderwijs’. 
Op het podium uitten ouders, leraren en leerlingen 
hun frustraties over de plannen. De moeder van een 
autistisch kind: ‘In plaats van een rugzakje hangt er 
straks een prijskaartje op zijn rug.’ Emile Roemer, die 
op de tribune zat, ontving luchtpost van een leerling 
uit het passend onderwijs: van een speciaal voor de 
SP-voorman geschreven boodschap werd een vlieg-
uigje gevouwen dat na een korte vlucht warempel 
nog bij Roemer landde ook.

Foto’s 4 en 5: Studenten fietsten op 21 maart van 
Amsterdam naar Den Haag uit protest tegen het 
hoger onderwijsbeleid. De regering wil de ov-kaart 
inperken en de basisbeurs voor de masteropleiding 
afschaffen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk fietste mee: 
‘Hoe hoger de drempel, hoe minder de kennisecono-
mie.’ De fietsactie was de opmaat naar een landelijke 
demonstratie in Amsterdam, waar twee dagen later 
zo’n 2.000 studenten protesteerden.

Foto 6: Tijdens de manifestatie ‘We zijn het MEGA-
zat!!’ discussieerde SP-Kamerlid Paulus Jansen op 
de 17 maart op de Dam in Amsterdam met Kamer-
leden van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren over megastallen en intensieve veehouderij. 
‘Bio-industrie wordt geen strobreed in de weg gelegd 
door dit kabinet’, betoogde Jansen, ‘De trend van 
meer dieren en minder boeren gaat ten koste van 
de volksgezondheid, het dierenwelzijn, de natuur, de 
leefbaarheid op het platteland en de boeren zelf.’

tekst Rob Janssen
foto’s 1,2,4,5: Sander van Oorspronk, foto 3: Selwin Kaaijk
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In den beginne waren er... onderbroeken. 
Duizenden onderbroeken, T-shirts en 
andere kledingstukken lagen er opgeslagen 
aan de Vijverhofstraat 65. Verder: pilaren en 
een lift. En dat was het wel. De textielgroot-
handel die er tot 1977 was gevestigd had 
beneden het magazijn en op de bovenverdie-
ping zat de directeur met zijn secretaresses, 
herinnert Theo Coşkun zich. Coşkun, tegen-
woordig namens de SP deelraadsbestuurder 
in Rotterdam Charlois, was erbij vanaf het 
moment dat de partij het gebouw betrok dat 
we nu gaan verlaten.
‘Beneden was het gebouw eigenlijk één 
grote ruimte en we zijn toen direct aan de 
slag gegaan met het maken van kleinere 
werk- en vergaderkamers’, vertelt Coşkun. 
‘En in de kelder moest de drukkerij komen, 
vonden we, compleet met donkere kamer 
en ruimte voor de snijmachine.’ Daarvoor 
moest er wel een gat in de vloer gemaakt 
worden, om een drukpers doorheen te 
takelen. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo 
bleek al snel. Drukker Jos Baghuis, eveneens 
Vijverhof-SP’er van het eerste uur: ‘Er kwam 
een bedrijf dat wel even een gat in de vloer 

kwam zagen. Nou, even later konden ze hun 
eerste diamantzaag weggooien, want het ge-
wapend beton bleek toch iets hardnekkiger 
dan ze ingeschat hadden.’ In totaal gingen 
er door de jaren heen vier drukpersen het 
gat in, de laatste in 1999. Baghuis: ‘En iedere 
keer moest dat gat weer open om de oude 
drukpers er met een lier uit te takelen en de 
nieuwe erin te hijsen. Het hijs-oog dat daar-
bij gebruikt werd hebben we trouwens nog 
steeds.’ Het latere SP-Kamerlid Remi Poppe: 
‘Dat textielbedrijf had bovendien alle ramen 
geel geschilderd. Ik weet niet hoe lang we er-
mee bezig zijn geweest om die gele verf eraf 
te krijgen, maar het was een verschrikkelijke 
klus. Maar ja, we wilden natuurlijk wel een 
beetje daglicht in de tent hebben.’
Boven in het gebouw was destijds een 
douche en gelegenheid om te overnachten. 
Om de Tribune – die toen elke twee weken 
verscheen – te drukken, bleef Nijmegenaar 
Jos Baghuis om de week een paar dagen 
slapen in het gebouw. ‘Daarna laadden we 
het zaakje in de Mercedes-bus van toenma-
lig partijvoorzitter Hans van Hooft sr. en 
bezorgden we de Tribunes bij de afdelingen.’ 

‘Een stukje historie van Rotterdam’
Maar het bleef niet bij activiteiten van de 
SP alleen. Al snel werd het gebouw actie-
centrum voor tal van initiatieven, acties en 
clubjes. Theo Coşkun: ‘Er gebeurde heel 
veel aan de Vijverhofstraat. Het Comité 
Asbestslachtoffers vergaderde er, en het 
Milieu Alarm Team is er door Remi samen 
met Freek de Jonge van de grond getild. In 
1979 fungeerde het gebouw als een soort 
bevoorradingspost voor de Rotterdamse ha-
venstakers, talloze voedselpakketten gingen 
vanuit de Vijverhofstraat richting haven. 
Evenals kledingpakketten en soepblikken 
voor de Engelse mijnstaking van midden 
jaren tachtig.’ Daarnaast was het gebouw 
draaischijf voor diverse inzamelingsacties 
voor het ANC van Nelson Mandela, lang 
voor zijn vrijlating. En nog steeds kwartieren 
elk jaar de SP-hardlopers zich er in voor de 
Rotterdamse marathon.
‘Het gebouw staat in mijn ogen voor een 
stukje historie van Rotterdam’, zegt Theo 
Coşkun. ‘Andere politieke partijen zaten in 
Den Haag of Amsterdam, maar Vijverhof-
straat 65 hóórt bij de havenstad.’ Zeker in de 
Agniesebuurt, waar de Vijverhofstraat deel 
van uitmaakt. ‘We hebben altijd geprobeerd 
om een goede relatie met de buurt te onder-
houden. Omdat er regelmatig vrachtwagens 
kwamen lossen, klaagden sommige buurtbe-
woners wel eens over overlast. Er stond ook 

HEt HoofdkwaRtiER van dE pioniERs

Adieu VijVerhofstrAAt
Vijfendertig jaar lang had de SP haar partijcentrale aan de 
Vijverhofstraat in Rotterdam. De mensen van het eerste uur 
blikken terug. ‘De aardbeien groeiden als kool.’

De drukkerij in de jaren tachtig.
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De vergeten 1.000 gulden
Zo’n 400.000 gulden legden SP-leden 
in 1977 bij elkaar om het pand aan de 
Vijverhofstraat te kunnen kopen. Dat ging 
zo: iedere deelnemer legde 1000 gulden 
in en dat geld zou later weer worden 
terugbetaald. Hetgeen geschiedde: het 
boekje waarin de transacties werden 
bijgehouden staat vol met namen die 
later zijn doorgestreept als bewijs voor 
de terugbetaling. Herman Beekers was 
een van de deelnemers, maar heeft zijn 
1.000 gulden tot op de dag van vandaag 
niet teruggekregen. ‘In dat boekje staat 
mijn naam, maar die is nog steeds niet 
doorgestreept. Geen idee hoe dat komt 
eigenlijk.’ Wil hij zijn inleg na 35 jaar dan 
niet eindelijk terug hebben? ‘Ach weet je, 
ik vind het leuk dat ik eraan heb kunnen 
bijdragen dat het iets is geworden met 
de partij. Ik heb van de SP ook heel veel 
teruggekregen.’

en groenten te kweken. Nou, de aardbeien 
groeiden in ieder geval als kool.’ Achterlig-
gende gedachte was een knowhow-bijdrage 
te leveren aan het verbouwen van voedsel 
elders in de wereld.

Met het aantreden van Jan Marijnissen als 
partijvoorzitter, in 1988, kwam het gebouw 
meer ten dienste van de landelijke partij 
te staan. En dat was nodig ook. Huidig 
SP-webmanager Herman Beekers blikt 
terug. ‘De Tribune werd bijvoorbeeld in 
Tilburg geschreven door Tiny Kox. Paul 
Peters maakte foto’s vanuit Oss en ik deed 
de opmaak in Nijmegen. Gedrukt werd ie in 
Rotterdam. Handig is anders. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor de ledenadministratie, 
die toentertijd hoofdzakelijk op afdelings-
niveau werd bijgehouden.’ Vanaf 1988 werd 
het gebouw dus steeds meer een landelijke 
partijcentrale.
Zes jaar later kwamen Remi Poppe en Jan 
Marijnissen als eerste SP’ers in de Tweede 
Kamer. De partij begon flink te groeien, in 
ledenaantal en ook qua personeel. Met de 
jaren werd het gebouw steeds krapper voor 
afdelingen als de administratie, media, 
redactie, afdelingsteam en wetenschappelijk 
bureau. Eind jaren negentig kwam er nog 
eens een heus webteam bij. Bij wijze van 
dependance betrok de partij daarom in 2008 
een verdieping in een kantoorgebouw ‘om 

de hoek’ aan de Teilingerstraat, waar onder 
meer de afdeling financiën, de ledenad-
ministratie en het scholingsteam werden 
ondergebracht. 

Inmiddels heeft het personeel officieel 
afscheid genomen van ‘Rotterdam’. Binnen-
kort voeren alle wegen naar Amersfoort. 

tekst Rob Janssen
foto’s archief SP

een grote ventilator op het platte dak, die 
het nodige geluid produceerde. Brachten we 
een flesje wijn bij die mensen.’
Ook is er een tijd geweest dat het dak vol 
met bakken stond. Coşkun: ‘Dat was een 
proef om met simpele middelen aardbeien 

Foto’s, met de klok mee: Oprichting van de 
MilieuAlarmlijn; inzamelen voor het ANC; 
voedsel voor de havenstakers; sjouwen met 
tomatensponsjes; SP-Marathonteam; steun 
voor de Engelse mijnstakers.
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De SP verhuist. Dat betekent niet alleen wat voor de SP’ers zelf. 
Je ruilt ook je oude buren in voor nieuwe. 

Vaarwel 
en welkom
RotteRdam vaaRwel
Metin Tosun vind het jammer dat de SP 
verhuist. Hij is met zijn nicht Gulcan Dogan 
eigenaar van Munzur, een Turks restaurant 
aan de Schiekade. Geregeld kwamen leden 
van het partijbestuur hier een hapje eten, 
omdat het vlakbij het SP-pand was én omdat 
er voor een goede prijs heerlijk gegeten kan 
worden. Tosun: ‘Wij zitten hier nu elf jaar en 
vanaf het begin kwamen SP’ers hier eten. Ik 
zal ze erg missen. Niet alleen om de zaken. 
De SP is echt onze partij. We stemmen er al 
jaren op en ook persoonlijk vonden we het 
fijn als bijvoorbeeld meneer Marijnissen en 
meneer Roemer langskwamen.’ Een der-
gelijk geluid is te horen bij meer onderne-
mers in de buurt. Bij restaurant Dunya, iets 
verderop, hangt zelfs de cover van een boek 
van Jan Marijnissen aan de muur. SP’ers 
waren graag geziene gasten en klanten. Bij 
bruin café de Companje, waar na het werk 
of na een late vergadering regelmatig SP’ers 
te vinden waren. Of bij lunchzaak Teyl-inn 
waar leerlingen van het tegenovergelegen 
Zadkine college niet alleen een broodje of 

friet bestellen maar ook hun problemen 
bespreken met de eigenaars aan een tafeltje 
als het even wat rustiger is. 

Er zijn natuurlijk ook mensen die het niet 
zo erg vinden dat de SP weggaat. Het oude 
hoofdkantoor staat midden in een binnen-
tuin. Dat betekent dat de ramen van het kan-

toor op een paar meter afstand zitten van de 
achterkant van de woonhuizen in het om-
ringende huizenblok. Een buurvrouw van 

de SP, die liever zonder naam vermeld wordt 
(‘want ik wil niet te boek staan als zeur-
kous’), had last van het partijkantoor: ‘Er 
werd nog wel eens ’s avonds doorgewerkt. 
De TL-buizen schenen dan zo mijn woon-
kamer binnen. Ik heb wel eens gevraagd – 
niet geklaagd! – of dat niet wat minder kon. 
Sindsdien deden ze wel netjes de luxaflex 

‘Er werd nog wel eens  
’s avonds doorgewerkt’

Turks restaurant Munzur. 

dicht.’ De buurvrouw wil eindigen met een 
positieve noot: ‘Stemmen doe ik niet op jul-
lie, maar er wordt wel gewerkt!’

Overigens hangen in de buurt tijdens 
verkiezingen altijd relatief veel SP-posters, 
vooral in de Teilingerstraat om de hoek. Dat 
geldt natuurlijk zeker voor de SP-afdeling 
Rotterdam, die een hoekpandje in de Tei-
lingerstraat huurt. Het verdwijnen van het 
hoofdkantoor is voor de afdeling jammer, 
want van oudsher kon die gebruikmaken 
van onder andere de vergaderzaal, voor 
ledenvergaderingen en het verzendklaar 
maken van de Tribune. De Rotterdammers 
zijn dan ook hard op zoek naar een betaal-
baar alternatief – geholpen door mensen 
en ondernemers die de SP graag in de buurt 
hebben.
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welkom in Amersfoort
De SP wordt in Amersfoort met open ar-
men ontvangen. De omwonenden van het 
nieuwe hoofdkwartier, ondergebracht in een 
voormalig bankgebouw op de hoek van de 
Stationsstraat en de Snouckaertlaan, zijn er 
‘best wel een beetje trots op’ dat de par-
tijleiding voor deze locatie heeft gekozen. 
Met de komst van de SP krijgt het pand dat 
jarenlang leegstond een zeer passende func-
tie. ‘En,’ zo is de algemene opvatting, ‘dat 
oorspronkelijk spuuglelijke onderkomen is 
er na een ingrijpende verbouwing stukken 
mooier op geworden.’

De ligging is ronduit ideaal, vlakbij het 
geografisch middelpunt van Nederland en 
op drie minuten lopen vanaf het NS-station, 
op een steenworp afstand van de historische 
binnenstad. Het stationsgebied wordt wel 
eens pretentieus Manhattan aan de Eem 
genoemd. In moderne en dominante kan-
toorgebouwen zijn bedrijven gevestigd als 
KPN, Friesland Campina, Twijnstra Gudde, 
Arcadis, Agis en AKZO Nobel. Pal tegenover 
het SP-kantoor staat het NH Hotel. Dus wie 
na een lange vergadering de laatste trein 
mist, hoeft niet te wanhopen.

De directe buren wonen in een hip buurtje 
aan de voet van de Berg, de op een heuvel 
gebouwde villawijk. Aan de achterzijde van 
het station ligt het Piet Mondriaanplein als 
onderdeel van de enkele jaren geleden in 
gang gezette en nog niet afgeronde stads-
vernieuwing, aansluitend op de kleurrijke 
volksbuurt Soesterkwartier. Geïnteresseerd 
in stedenbouwkundige spitsvondigheden? 
Maak er dan eens een wandelingetje.

Aan lunchadressen geen gebrek. Van mee-
neempizza’s tot hamburgers, van kebab tot 
broodjes gezond, voor elke smaak is er wel 
wat wils. Twee eetgelegenheden springen 
er uit en verdienen op voorhand de sym-
pathie van de rechtgeaarde SP’er. Of zoals 
Johan Lankreijer, bedrijfsleider van De 
Onthaasting, het zegt: ‘Wat wij hier doen, 
is een schoolvoorbeeld van maatschap-
pelijk ondernemen en past precies in de lijn 
van de SP.’ Het bedienend personeel van 
De Onthaasting bestaat uit mensen met 
een verstandelijke beperking, die de tent 
onder deskundige leiding runnen. Voor deze 
doelgroep is werken bij De Onthaasting een 
belangrijke stap op weg naar meer zelfstan-
digheid. Aan de wanden van het gezellige 
etablissement hangen expressieve schilde-
rijen van Piet Schopping, een kunstenaar 
met autisme.

Een ander project met een ideële insteek 
betreft First Class, een samenwerkingsver-
band tussen het bedrijfsleven en het on-
derwijs. Jongeren die dreigen voortijdig het 
onderwijs de rug toe te keren en Wajongers 
krijgen hier de kans om de basis te leggen 
voor een carrière in de horeca. Wie hiervoor 
wordt geselecteerd, krijgt hoe dan ook een 
baangarantie. 

Een vaste waarde aan de Snouckaertlaan 
is zalencentrum De Amershof, ooit voort-
gekomen uit de Stichting Volksbouw, die 
zich inzette voor de bouw van woningen 
voor de SDAP, het NVV, de Stem des Volks 
en het Nivon. De stuurgroep van de ver-
bouwing van het SP-pand heeft er een paar 
keer vergaderd. ‘Ja, wij hebben ze al over de 
vloer gehad,’ herinnert woordvoerder Hans 
Meijer zich. Meijer prijst De Amershof aan 
als kleinschalig en gezellig. De Amershof 
zat jarenlang tegen een leegstaand pand 
aan te kijken. ‘Met de SP komt er tenminste 
weer wat leven in de brouwerij en ik maak 
er geen geheim van dat ik de SP en haar 
aanhang met open armen zal ontvangen.’ 
Een voorkeursbehandeling krijgen ze niet: 
‘Wij maken geen onderscheid tussen onze 
klanten.’

Voor de route van het stationsgebouw naar 
de SP-burelen heb je geen GPS nodig. Steek 
het Stationsplein over en ga naar links, naar 

beneden. Halverwege passeer je een rijtje 
hoge woningen. Op een van de gevels prijkt 
een plaquette die de voorbijganger erop 
attendeert dat op deze plek in april 1943 de 
Raad van het Verzet werd opgericht door 
verzetshelden als Dick van der Meer en  
Gerrit Kleinveld, de man over wiens 
ontsnapping uit Kamp Amersfoort een 
speelfilm is gemaakt. Het blijkt nu een 
christelijk studentenhuis te zijn. Bewoner 
Dave Leeflang, deeltijdstudent, legt uit dat 
er een speciale kamer beschikbaar is voor de 
tijdelijke opvang van mensen die in de knel 
zitten. ‘Dat moet de SP toch aanspreken’, 
veronderstelt Dave terecht. Hij is blij met de 
komst van de SP. ‘Er zijn veel overeenkom-
sten tussen onze doelstellingen en die van 
de SP.’ Dave hoopt dat iemand als Emile Roe-
mer of Jan Marijnissen eens een bakje koffie 
komt drinken. Die uitnodiging staat.

Hoe ze bij Amersfoort Privé (om de hoek) 
denken over de SP mag buiten beschouwing 
worden gelaten, wat hier gebeurt (eroti-
sche ontspanning), speelt zich inderdaad 
uitsluitend in de privésfeer af. Naast deze 
massagesalon bevindt zich het kantoor van 
de Christelijke Maatschappelijke Vrouwen-
beweging. Ze hebben, dat laat zich raden, 
onderling geen contact.

tekst Robin Bruinsma en Diederik Olders

De Onthaasting.
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Van alle SP-Kamerleden wordt Emile 
Roemer door zijn partijgenoten het hoogst 
gewaarderd: hij krijgt een 8,6 als rapport-
cijfer. Jan de Wit (7,9) en Ewout Irrgang (7,8) 
mogen zich nummer twee en drie noemen. 
De bekendste Kamerleden zijn Roemer en 
Harry van Bommel; zij worden door 90, 
respectievelijk 80 procent van de geënquê-
teerden gekend. Veruit de meeste SP’ers 
zijn optimistisch: maar liefst 73 procent 
verwacht dat de SP bij de eerstvolgende Ka-
merverkiezingen zetels zal winnen, slechts 
2 procent verwacht verlies. Tweederde van 
de respondenten vindt dat de partij met 
andere partijen moet samenwerken in een 
kabinet. Linkse samenwerking geniet dan 
veruit de voorkeur: voor de voorstanders 
van samenwerking is de PvdA (79 procent) 
favoriet, GroenLinks (77 procent) volgt. Meer 
dan de helft van de SP-leden vindt de af-
braak van sociale rechten en voorzieningen 
het grootste probleem van de samenleving 
op dit moment. En bijna de helft noemt de 

oneerlijke verdeling van kennis, macht en 
inkomen in Nederland en in de wereld een 
groot probleem.
‘Dat laatste vind ik echt iets om trots op 
te zijn,’ zegt Arjan Vliegenthart, ‘want het 
toont aan dat SP’ers echte internationalis-
ten zijn.’ Tegelijkertijd laat de enquête zien 
dat sommige problemen die een aantal jaar 
geleden hoog op de agenda stonden nu 
minder urgent gevonden worden. Zo is het 
opvallend dat het internationaal terrorisme 
veel lager scoort als grootste dreiging dan 
tijdens de ledenenquête van 2005. Volgens 
Vliegenthart heeft de ledenenquête naast de 
genoemde cijfers veel opgeleverd. Zoals het 
gegeven dat meer dan 3.000 leden aanga-
ven dat ze zich actief willen inzetten voor 
de partij. ‘Dat is een groot potentieel dat 
perspectieven biedt. Er ligt een belangrijke 
taak voor de afdelingen om te onderzoeken 
welke perspectieven dat zijn. Hetzelfde geldt 
voor het feit dat we van de enquête-deelne-
mers weten in welke bedrijfstak ze werken 

en wat hun beroepsgroep is’, aldus Arjan 
Vliegenthart.

‘Een partij voor de mensen is een partij 
ván de mensen’
Hij vervolgt: ‘Aan ledenonderzoek heeft de 
partij altijd gedaan. Het is voor ons ook van 
groot belang. Een partij voor de mensen kan 
niets anders dan een partij ván de mensen 
zijn. Dat lukt alleen als we onze mensen, 
onze leden, kennen. Wie zijn zij? Anders 
gezegd: wie zijn wíj? Wat drijft ons? Welke 
opleiding hebben we genoten, hoe kijken we 
tegen de politieke uitdagingen aan? Wie zijn 
onze mogelijke politieke bondgenoten? Van 
welke maatschappelijke organisaties zijn 
wij lid? Als we dat allemaal weten worden 
we sterker, slimmer en krijgen we de kans 
om ons potentieel optimaal te benutten. In 
die zin gaan we dan ook met de uitkomsten 
van de enquête aan de slag om nog gerichter 
onze boodschap voor het voetlicht te bren-
gen en mensen gericht te benaderen om zich 
in te zetten voor de partij.’

Aan de enquête deden bijna 16.000 leden 
mee, ruim eenderde van het totaal aantal 
leden. Die respons is iets lager dan bij de 
vorige ledenenquête in 2005. Vliegenthart: 
‘Het blijft een uitdaging voor de partij om 
álle leden duidelijk te maken dat zij ertoe 
doen, dat hun mening en ondersteuning het 
verschil kan maken.’
Het actuele ledenaantal bedraagt 44.783 
(stand 23 maart 2012). Daarmee is de SP nog 
steeds – na de PvdA en het CDA – de derde 
partij van Nederland. Wel is het ledental la-
ger dan vorig jaar. Afgelopen jaar is namelijk 
een flink aantal zogenaamde ‘spookleden’ 
uitgeschreven: leden die al lange tijd geen 
contributie meer betaalden en niet reageer-
den nadat de partij hen benaderde.

Terug bij de rapportcijfers. De Tribune kreeg 
van de enquêtedeelnemers het cijfer 7,6 
– een ruime voldoende dus. De Tweede Ka-
merfractie scoorde met een 7,8 het hoogst. 
Opvallend detail: van alle items waar in de 
enquête om een rapportcijfer werd gevraagd 
(zoals de landelijke website, ROOD, de frac-
ties in Eerste en Tweede Kamer, Europarle-
ment, provincies) kreeg de Tribune met 92 
procent de hoogste respons van allemaal.

tekst Rob Janssen
foto SP Zuidplas

LEdEnEnquêtE

Slimmer worden, kanSen benutten

Afgelopen najaar hield de SP een ledenenquête. Uit de  
resultaten concludeert Arjan Vliegenthart, directeur van  
het Wetenschappelijk Bureau van de SP, dat de partij er goed 
voor staat. ‘We liggen op koers, de sfeer is goed en de leden 
waarderen de inzet van de partij.’ Maar er is meer.

Zo’n 3.000 leden hebben aangegeven dat ze zich actief willen inzetten voor de partij.
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Tijdens de MKB-dag in stadskasteel Oudaen, 
in de Utrechtse binnenstad, worden in een 
bomvolle zaal de specifieke problemen be-
sproken waar ondernemers tegenaan lopen. 
Zo gaat het over oplichters die het vooral op 
kleine ondernemers gemunt hebben en over 
banken die hen in de steek laten. Patricia 
Hoogstraaten van het Vakcentrum voor 
zelfstandige ondernemers in de detailhan-
del: ‘Deze bijeenkomst had makkelijk nog 
uren langer kunnen duren, want de onder-
nemers willen graag gehoord worden door 
de politiek en kennismaken met de SP. MKB-
bedrijven proberen goed voor hun personeel 
te zorgen en een bijdrage te leveren aan hun 
omgeving. Dat matcht met de SP.’ 

Dat ondernemers inderdaad graag zaken aan 
willen kaarten bij de SP bleek ’s ochtends 
al, tijdens een werkbezoek van Dennis de 

Jong aan een project van Van den Bigge-
laar Aannemingsbedrijf in Scheveningen. 
Projectleider Henk Kleinloog: ‘Omdat de 
gemeente Den Haag een redelijk MKB-
vriendelijke aanbestedende dienst heeft, 
hebben we in concurrentie met het groot-
bedrijf deze opdracht voor het versterken 
van de kustverdediging en het vernieuwen 
van de boulevard binnen kunnen halen. 
Veel andere overheden combineren zoveel 
projecten in één opdracht dat de eisen waar-
aan bouwbedrijven moeten voldoen te hoog 
worden voor midden- en kleinbedrijven.’ De 
Jong: ‘Overheden hoeven volgens de Europe-
se regels opdrachten helemaal niet samen te 
voegen. En als ze onder een bepaald bedrag 
blijven, mogen ze ook via een vereenvou-
digde aanbesteding gegund worden. Dat is  
iets waar onze gemeenteraadsleden op  
kunnen letten.’

’s Middags, tijdens de MKB-dag, uiten de 
ondernemers nog meer verzoeken. Zo 
houdt Hans Biesheuvel, voorzitter van 
MKB-Nederland, een betoog over onderne-
men in tijden van crisis. ‘Ik voel me op m’n 
gemak hier. Ondernemers zeggen ook waar 
het op staat, geen vage taal. Ondernemers 
hebben een overheid nodig die eerlijk is en 
afspraken nakomt. Premier Rutte beloofde 
op zijn derde dag dat de bezuinigingen niet 
zouden leiden tot hogere lokale lasten, maar 
ik heb een schier oneindige lijst van lokale 
lastenstijgingen die allemaal terechtkomen 
bij de kleine ondernemers. De SP zit in veel 
gemeentebesturen, dus doe daar wat aan. 
Dan  help je de ondernemers.’ Een adviseur 
van de Van den Biggelaar Groep, Theo van 
der Kuil, is ook naar de MKB-dag gekomen. 
Achteraf vertelt hij dat hij nooit links zal 
stemmen, maar de bijeenkomst toch zeer 
zinvol vond. ‘We hebben een gemeenschap-
pelijk belang en de SP is heel erg betrokken 
bij kleine en middelgrote ondernemingen.’

tekst Jola van Dijk
foto Niels Jongerius

 Voor een uitgebreider verslag,  
zie www.sp.nl/economie

‘Help de ondernemers’
Ondernemers en de SP worden soms weggezet als tegen- 
polen. Niets is minder waar, zo bleek wel op de MKB-dag op  
19 maart. Deze middag is door de SP en MKB-Nederland 
samen georganiseerd. Initiatiefnemers SP-Tweede Kamerlid 
Sharon Gesthuizen en SP-Europarlementariër Dennis de Jong 
zetten zich al jaren in voor het midden- en kleinbedrijf.

Dennis de Jong (midden) op werkbezoek in Scheveningen.
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LinKSVOOr ‘rOtterdam iS nOg Lang niet af’
Querien Velter (27) is geboren 
in Roermond en verhuisde 
voor haar studie architectuur 
naar Rotterdam. Ze voelde 
zich er meteen thuis en door 
haar activiteiten als actief 
lid en organisatiesecretaris 
van de lokale SP-afdeling 
voelt ze zich verbonden met 
Rotterdam. ‘Je komt ineens 
op zoveel meer plekken en 
praat met mensen waar je 
anders nooit mee gepraat zou 
hebben.’

tekst Jola van Dijk
foto Roy Kuis

 › Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Als organizer bij Abvakabo FNV werk ik met 
zorgmedewerkers in verpleegtehuizen. Ik 
ben continu bezig met wat je ook bij de SP 
doet: praten met mensen over wat er leeft 
en samen strijden om het beter te krijgen. 
Voor mensen die altijd voor andere mensen 
zorgen is het vaak moeilijk om voor zichzelf 
op te komen.’

 › Iets heel anders dan architectuur.
‘Tijdens het afstuderen, twee jaar geleden, 
ben ik in een opwelling lid geworden van 
de SP. Je bent dan zo druk bezig met een 
ontwerp waar niemand wat aan zal hebben, 
behalve jijzelf om je papiertje te halen. Ik 
wilde iets gaan doen waar anderen ook iets 
aan hebben. Bij de SP merkte ik hoe fijn het is 
om mensen te organiseren en actie te voeren. 
Toen het moeilijk bleek om een baan in de 
architectuur te vinden kwam de vakbonds-
vacature langs en heb ik de gok gewaagd.’

Waarom koos je voor de SP?
‘Van jongs af aan kan ik al boos worden om 
al het onrecht. De SP is de enige politieke 
partij die daar echt iets aan probeert te 
veranderen. Het is absurd dat in een land als 
Nederland mensen keihard werken voor een 
minimumloon en daar nauwelijks van rond 
kunnen komen.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Ik heb een half jaar in Melbourne gestu-
deerd en daar hebben ze alles waar ik van 
hou. Kroegjes met muziek, en veel kunst 
en cultuur. Daar zou ik wel naartoe willen 
verhuizen, maar ik voel me te veel verbon-
den met Rotterdam. Omdat het een redelijk 
imperfecte stad is, heb je het gevoel dat je 
ook echt wat kan betekenen. Het voelt alsof 
ik nog niet klaar ben hier.’
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‘rotterdam is nog lang niet af’

‘nu is het menens’

Presidentsverkiezingen in Rusland, begin 
maart. De Russische maatschappij veran-
dert: burgers gaan de straat op en nemen het 
heft in eigen handen. Als er ooit teruggeke-
ken wordt op deze periode in de Russische 
geschiedenis, dan verdienen de mensen die 
de actie ‘Word burger-verkiezingswaarne-
mer’ ontwikkelden een ereplaats. Mensen 
die geraakt zijn door misstanden in hun 
samenleving en daarvoor gezamenlijk in ac-
tie komen. Elena Zacharova, gepensioneerd 
orkestmeester bij een balletgezelschap, 
weet nog goed wanneer zij besloot actief te 
worden. Dat was in de herfst van 2011 toen 
Poetin en Medvedev samen op televisie 
verschenen en vertelden dat ‘zij hadden 
besloten’ dat Poetin presidentskandidaat 
werd. Met de duidelijke boodschap dat hij 
het beste was voor de toekomst van Rusland. 
‘Ik was verontwaardigd. Hoezo “wij hebben 
besloten”?! En ik dan als kiezer?’

Konstantin Milchin staat in de rij om zich in 
te schrijven. Het bureau van Burger-Waar-
nemer heeft onderdak gevonden bij het 
campagnebureau van presidentskandidaat 
Prochorov in de Tverskojstraat vlak achter 
het Rode Plein. Een lange, warme pijpenla 
zonder ramen, waar vrijwilligers van negen 
tot negen burgers inschrijven. En waar, ach-
ter een dun projectiescherm, twee keer per 
dag aspirant-waarnemers aanschuiven bij 
een openbare instructie. Een geroezemoes 

van jewelste, in een sfeer van enthousiasme 
en voorzichtig optimisme. Konstantin, een 
jonge literatuurcriticus die een paar jaar 
in Duitsland heeft gewoond, vertelt dat hij 
voor het eerst waarnemer wordt: ‘Bij de 
parlementsverkiezingen in december 2011 
was het burgerwaarnemerschap nog een uit 
de hand gelopen grap. Nu is het menens en 
veel beter aangepakt. Ik doe dit omdat ik in 
een normaal land wil wonen, met normale 
verkiezingen en normale politici.’

Meerdere organisaties, zoals Burger-Waar-
nemer, Liga van Kiezers en Stem, hebben 
samengewerkt met oppositiepartijen om de 

Elena Zacharova van de organisatie  
Burger-Waarnemer.

Burgerwaarnemers Bij russische verkiezingen

beweging groter en professioneler te maken. 
En dat is gelukt. Waren er bij de parlements-
verkiezingen nog enkele tienduizenden bur-
gerwaarnemers, bij de presidentsverkiezin-
gen waren er naar schatting een half miljoen 
actief bij de ruim 90.000 stembureaus. Met 
de kanttekening dat een niet gering percen-
tage van hen gestuurd werd door de partij 
van Poetin, Verenigd Rusland. De beweging 
lijkt een blijvertje, omdat ze mensen aan-
trekt uit alle lagen van de bevolking. Jong, 
oud, laag- of hoogopgeleid, op het Westen 
georiënteerd of meer traditioneel Russisch. 
Tot de laatsten behoort Tatjana Danilova, 
een vrouw van middelbare leeftijd. Waarom 
doet zij mee? ‘Ik hou van mijn land. Het 
maakt mij niet uit wie wint, als het maar eer-
lijke verkiezingen zijn. Zodat de demonstra-
ties niet meer nodig zijn en de rust terug-
keert. In december deed mijn zoon mee als 
waarnemer. En nu ga ik het ook doen, samen 
met mijn dochter.’

Op de verkiezingsdag hebben Milchin en 
Danilova in de Moskouse stembureaus waar 
zij geplaatst waren geen flagrante overtre-
dingen gezien. Al waren die er wel in de 
rest van Moskou: touringcars met gekochte 
stemmers die meerdere malen stemden en 
aanvullende kieslijsten die dezelfde dag 
werden toegevoegd aan het protocol. Wel 
vertelden de waarnemers dat het wat rom-
melig was en dat leden van het stembureau 
onzeker waren over de procedures. Dat 
is niet vreemd in een land waar in zekere 
zin nooit echt eerlijke verkiezingen zijn 
geweest. Maar de Russen leren nu zelf erop 
toezien dat toekomstige verkiezingen dat 
wel worden.
Kort na de presidentsverkiezingen stromen 
de aanvragen van mensen die verkiezings-
waarnemer willen worden bij lokale en 
regionale verkiezingen alweer binnen.

tekst en foto’s Maïta van der Mark, 
SP-wethouder in Diemen

Tiny Kox’ dagboek van de presidents-
verkiezingen in Rusland: sp.nl/9z53y

Maïta van der Mark in 
Moskou met SP-senator 
Tiny Kox, die de waar-
nemingsmissie van de 
Raad van Europa leidt. 
Kox: ‘De verkiezingen 
zijn voorbij, de strijd om 
eerlijke verkiezingen is 
pas begonnen.’

De geest is uit de fles: Russische burgers besloten bij de laatste twee verkiezingen zelf toe te 
gaan zien op een eerlijk verloop. De organisatie Burger-Waarnemer staat symbool voor het 
nieuwe Rusland, waarin burgers het heft in handen nemen. Maïta van der Mark, SP-wethouder 
in Diemen, liep tijdens de presidentsverkiezingen met de burgerwaarnemers mee.
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 ›  Wat is het voor boek?
‘Het is een roman met een sterk autobiogra-
fisch karakter. De auteur, Sylvia Pessireron, 
is van Molukse afkomst. Ik ken haar al jaren, 
omdat ik me met Indonesië en de Molukken 

‘De Molukse geMeenschap
is Door neDerlanD belazerD’

Bewoonster van woonoord Lunetten, het voormalige concentratiekamp Vught waarin vanaf 1951 gezinnen van Molukse KNIL-militairen  
werden gehuisvest.

bezighoudt. Ze heeft ook het boek Moluk-
kers in Nederland geschreven, een aanrader 
voor iedereen die iets over de Molukkers wil 
weten.’ 

 ›  Waar gaat het over?
‘Over de relatie tussen vader en dochter 
en over het verraad van Nederland aan 
de Molukkers die bij de KNIL (Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger  –red.) zaten.’
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 ›  Wat hee�  je het meest geraakt?
‘Als Marcus, de hoofdpersoon, en zijn 
zwager Karel worden gearresteerd door de 
beze� ende Japanners, wordt er een Neder-
landse vlag gevonden in het huis. “Verra-
der”, roept de Japanse offi  cier. “Nee, dat ben 
ik niet”, zegt Karel. Hij moet vervolgens van 
de offi  cier over de Nederlandse vlag lopen. 
In plaats daarvan begint hij enigszins vals 
het Wilhelmus te zingen. Dat loopt niet goed 
af. Die passage lees je met verdriet en woede: 
alsof er een familielid van je wordt vermoord 
voor je eigen ogen.’

 ›  Waarom kwamen er eigenlijk Molukse 
militairen van de KNIL naar Nederland?
‘Ze kwamen op dienstbevel naar Nederland, 
aanvankelijk ter bescherming van hun eigen 
veiligheid. Toen ze hier waren, moesten 
ze hun uniform ui� rekken en werden ze 

allemaal ontslagen. Dat leidde tot totale 
deceptie omdat ze meenden gewoon lid te 
zijn van de Nederlandse krijgsmacht.’

 ›  Waarom weten we in Nederland zo wei-
nig van deze geschiedenis?
‘Nederland hee�  altijd moeite gehad met 
het eigen koloniale verleden. Dit is onder-
deel van dat verleden en we verdrukken 
het liever. De treinkaping hee�  ons pijnlijk 
herinnerd aan de aanwezigheid van Moluk-
kers die dachten hier tijdelijk te zijn. Het 
beeld van de treinkaping overheerst het 
vraagstuk. Zelfs nu nog is de RMS (Republik 
Maluku Selatan; Republiek der Zuid-Moluk-
ken –red.) een besmet begrip. Dat is volledig 
ten onrechte. Bij de ona� ankelijkheid zijn 
de Molukkers belo� en gedaan die niet zijn 
nagekomen. Niet door Indonesië, maar ook 
niet door Nederland. Dat blij�  een heikel 
punt.’

 ›  De burgemeester van Leerdam roept 
Nederland op om excuses aan te bieden. 
Waarom?
‘Wie zich in de geschiedenis verdiept, zoals 
burgemeester Molkenboer hee�  gedaan, kan 
niet anders dan vaststellen dat de Moluk-
kers die werden verscheept naar Nederland 
zijn belazerd. Niet alleen bij hun komst naar 
hier, maar decennialang, in kampen als 
Vught, in woonwijken en zelfs daarna nog. 
Nederland hee�  nooit de intentie gehad de 
Molukse aspiraties te steunen. Dat is een 
politieke keuze, maar kom daar dan eerlijk 
voor uit.’

 ›  Wat had Nederland kunnen doen?
‘Nederland had meer moeten doen om de 
oorspronkelijke belo� en recht te doen. 
Dat geldt voor toen. De afgelopen vij� ien 
jaar had Nederland meer moeten doen 
om respect voor de mensenrechten af te 
dwingen op de Molukken – en ook Papoea. 
Dat is niet gebeurd. Op het hijsen van de 
Molukse vlag staat jarenlange gevangenis-
straf. De mensenrechten op de Molukken 
worden met voeten getreden. De rol van 
het Indonesische leger is zonder meer 
verwerpelijk, niet alleen in militaire zin 
maar ook economisch. Het leger treedt 
feitelijk op als economische macht. Op de 
Molukken heerst schrijnende armoede. 
Ondertussen probeert de Indonesische 
regering in Nederland overtollige tanks te 
kopen en zijn er in de Tweede Kamer zelfs 
partijen als het CDA die met droge ogen 
beweren dat dit goed is voor de dialoog 
over de mensenrechten. Veel gekker moet 
het niet worden.’

 ›  Maar zou Nederland geen excuses van de 
Molukse gemeenschap moeten eisen, van-
wege de gijzelingen in de jaren zeventig?
‘Het gijzelen van burgers moet ondubbelzin-
nig worden veroordeeld. In het boek van Syl-
via Pessireron komt dit vraagstuk uitgebreid 
aan de orde. Kinderen van KNIL-militairen 
hebben de politieke last van hun ouders 
overgenomen en handelden met verkeerde 
middelen. Het boek gee�  op dit punt veel 
inzicht. Overigens is de wijze waarop de 
trein bij De Punt werd bevrijd ook zeer 
discutabel. Voor zover ik het kan beoordelen 
zijn daar onnodig mensenlevens verspild. 
Dat zou nog eens nader onderzocht moeten 
worden, want het fi jne daarvan zijn we 
nooit te weten gekomen. Ik hoor dat ook van 
mensen die als gegijzelde in de trein hebben 
gezeten.’

 ›  Waar komt jouw betrokkenheid bij de 
Molukse gemeenschap vandaan?
‘In mijn studie Politieke Wetenschappen heb 
ik veel aandacht besteed aan migratie naar 
Nederland. De komst van Molukkers vormde 
daarin een uniek hoofdstuk, volstrekt 
onvergelijkbaar met de komst van andere 
etnische groepen. Ik voel verwantschap met 
de Molukkers vanwege hun strijdbaarheid 
tegen de Indonesische onderdrukking. Dat 
heb ik overigens ook met de Koerden, de 
Palestijnen, de Tibetanen, de Oeigoeren, de 
Papoea’s en ga zo maar door. “It comes with 
the territory”, zeggen mijn Amerikaanse 
vrienden.’

 › Waarom raad je ons dit boek aan?
‘Het raakt een donkere maar onbekende 
bladzijde van de Nederlandse koloniale 
geschiedenis waar we niet trots op kunnen 
zijn. Het is vlot geschreven, soms spannend, 
soms romantisch. Deze familiegeschiede-
nis, vermengd met onze gedeelde historie, 
verdient het om te worden verfi lmd.’

tekst Daniël de Jongh
foto Rob Bogaerts / Spaarnestad Photo   
 

 www.harryvanbommel.nl
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De winnaar van het cryptogram van maart is Leo Moen uit 
Kortenhoef. Stuur uw oplossing vóór 24 april naar de 
puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 
3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een 
gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CrYPtOGrAM

HiStOriSCHe KruiSWOOrDteSt

OPLOSSinGen MAArt

Horizontaal 
3   Bijzondere onderscheiding voor het plantje Veronica. (7) 
5   Vloeistof kruipt, smeert en masseert. (4) 
7   Is proper aangetrouwd. (10 en 6,4) 
8   Weggebruikers krijgen hiervoor een bon, autostickers niet. (12) 
11  Gek onderdeel van een roeiboot. (3) 
12  De wijze waarop de priester die eredienst  

voorgaat is bedrieglijk! (3,7 en 10) 
14  Schaakstuk een klap verkopen. (5) 
15  Die kostuums nemen je vriend te grazen. (10 en 4,6) 
17  Skiwedstrijd voor giganten. (12) 
19  Voormalig muziekinstrument reinigt nu vuile kleding. (3,7 en 10)
20  Als ze gaar zijn, kun je ze rooien. (5) 

Verticaal 
1   Maalt geen graan? Wel specie! (10) 
2   Zakenpartner van een koude lekkernij? (2, 2 en 4) 
3   Die afkorting gaat maar door. (3, afk.) 
4  Tourdeelnemer kan ook teruglopen. (6) 
5   Wordt niet-sinister geschreven met een r, een a,  

een m en een p. (14) 
6   Complex ingepakt. (11) 
8   Kledingstuk is nuttig bij afzwemmen voor diploma-A. (6) 
9   In België voorspellen zij het weer zonder Nederland. (3, afk.) 
10  Doe eens gek met een sjabloon. (5,3 en 8) 
13  Zet die centimeter maar op mijn rekening. (2, afk.) 
16  Stof verminderen. (7) 
17  Linksom of rechtsom, het blijft vreemd. (4) 
18  Met die kaart zojuist verzekerd van verpleging. (7 en 4,3) 

 CRYPTOGRAM 

Diagram

1 2

3 4

5 6 

7 

8  9  

10

11  12  

13

14 15  16  

17  18  

19  

20

Henry en Lucas, © FLW 2012 

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST 

Diagram

1 2 3 4 5

6 7 

8 9 10

11 12 

13 

Henry en Lucas, © FLW 2012 

Horizontaal 
1  Massale (historische) bekering tot het christendom. (10) 
6  Alja..., Russisch schrijfster van dagboekverhalen over 

ervaringen vóór en na de Russische Revolutie. (10) 

CrYPtOGrAM
Horizontaal 
4) Weekdieren 7) Ribstuk 8) Nauw 9) Ronde 12) Voeding 13) Uwe  
15) Derde 16) Kroonkurk 18) Straten 19) Aardig 20) Genade 21) Besturen. 
Verticaal 
1) Kleinkind 2) Getild 3) Werkgever 5) Dataverkeer 6) Burgervader  
10) Napraten 11) Euroland 14) Belegen 17) Kaars.

8  Afbeelding ontstaan door inkt of verf door een zeef te duwen waarin 
een ontwerp is aangebracht. (10) 

11  Naam aanhangers graaf van Vlaanderen verwijst naar de  
‘Vlaamse Leeuw’. (10) 

13  VOC-ontdekkingsreiziger onderzocht ‘Nieuw-Holland’ 
(en er werd een zee naar hem genoemd). (4+6)

Verticaal 
1  Groeningestad, zo geheten vanwege het gevecht op  

de Groeningekouter (in 1302). (7) 
2  Onderbreking zitting volksvertegenwoordiging, zonder formele sluiting. 

(5) 
3  Supercomputer uit 2007 kreeg de Sanskrit-naam  

‘Nummer Een’. (3) 
4  Filmgevoeligheid, ruimtetelescoop en managementstandaard. (3, afk.) 
5  Zoon van koning Minos verdronk in honing, en kwam tot leven door 

kruid. (7) 
7  Duits-nationalistische politieke partij, opgericht in 1964. (3, afk.) 
9  Naam biologisch molecuul dat oorspronkelijk ‘van de eerste orde’ 

heette. (5) 
10  ...Novarum. Encycliek van Paus Leo XIII. (5) 
12  Koosnaam van Abraham Lincoln. (3)

Henry en Lucas, ©
 FLW

 2012
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