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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 JONGEREN ORGANISATIE VAN NEDERLAND!

OOK TERLOUW VOELT ‘THE BERN’
Oud-politicus en kinderboekenschrijver Jan 
Terlouw heeft op 20 februari, uit handen 
van Lilian Marijnissen, het eerste exemplaar 
van ‘Onze Revolutie’ van Bernie Sanders in 
ontvangst genomen. Marijnissen schreef 
het voorwoord van de Nederlandse editie 
van het boek. Tijdens de boekpresentatie in 
Paradiso bleek dat de ideeën van ‘the Bern’ 
zelfs een D66-prominent kunnen inspireren. 
Terlouw: ‘Als je naar de vrije markt kijkt, 
geldt daar dezelfde wet als in de jungle: het 
recht van de sterkste. We moeten de ideeën 
van Sanders post laten vatten in Nederland.’ 

 SP-leden kopen het boek voor de helft  
van de prijs! Ga naar sp.nl/Zwn

‘ROOD VOOR PRIVACY’-TOUR
Met een graffitikunstwerk van meer dan 
twee meter hoog, tourt ROOD door het land 
langs scholen en universiteiten. Daar vragen 
ze jongeren naar hun mening over de sleep-
wet: ‘Wil jij dat straks de overheid en AIVD 
kunnen meelezen met appjes en je zoekge-
schiedenis op je computer kunnen inzien?’ 

‘Natuurlijk niet’, is dan vaak het antwoord. 
Op 21 maart stemmen we niet alleen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in 
een referendum voor of tegen de sleepwet. 
ROOD doet haar best om zoveel mogelijk 
jongeren naar de stembus te krijgen voor 
een nee-stem. fo
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21 maart – spreek je uit

Als ik in Den Haag ben vraag ik me 
weleens af in welke wereld ik terecht 
ben gekomen. De ene week zie ik de ene 
politicus aangifte doen tegen de andere. 
De andere week blijkt dat de minister 
van Buitenlandse Zaken jarenlang heeft 
gelogen. Om vervolgens van Rutte 
te horen dat deze leugen echt geen 
doodzonde is.

Wat leven deze mensen toch in hun 
eigen Haagse wereld, denk ik vaak als 
ik weer naar huis rijd. Waarom spreken 
we niet over een oplossing voor de 
jongeren die geen betaalbaar huis 
kunnen vinden? Waarom maken ze zich 
drukker over de grote Wie-zijn-wij-nu-
eigenlijk-identiteitsdiscussie dan over 
opa en oma die niet de zorg krijgen die 
nodig is? Waarom komen er niet direct 
tweeduizend agenten bij als de helft van 
de aangiftes in de la blijft liggen?

Dat zijn namelijk de verhalen die wij 
hoorden toen wij afgelopen jaar 1 miljoen 
mensen spraken. Maar in Den Haag 
houden de heren zich daar dus niet 
mee bezig. Nee, zij zijn bezig met het 
afschaffen van het referendum.

Gelukkig krijgt iedereen op 21 maart 
de kans om zich uit te spreken. Dan 
zwijgen de politici en spreekt u. Over de 
toekomst van uw gemeente én van ons 
land. Zullen we dan een vuist maken 
tegen de cynische politiek waar alleen 
het eigen belang telt? 

Daarom doe ik een beroep op u. Maak 
gebruik van uw recht en ga stemmen. 
Maar laat het daar niet alleen bij: 
overtuig uw vrienden, familie en collega’s 
om op 21 maart ook naar het stemhokje 
te gaan. 

Want als u zwijgt, dan spreken enkel de 
politici. Waar dat toe leidt, zie ik elke 
week in Den Haag.
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24  Lijsttrekkers: Zo groot is de bandbreedte
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28  LinksVoor: Ramona Cairo droomt van de Amazone
29 Wat kunt u voor de campagne doen?

26, 27 Nieuws 30 Prikbord 31 Puzzel 32 Theo de buurtconciërge



4 TRIBUNE maart 2018

KLEINE VERHALEN  
GROTE GEVOLGEN
Een jaar geleden stelde de SP zich een ambitieus doel: 
de buurten ingaan en met een miljoen mensen spreken. 
Een miljoen; dat is bijna zes procent van de bevolking van 
Nederland. Is dat gelukt? En nog belangrijker: wat heeft  
het opgeleverd? 

‘WE GAAN KOMEND JAAR 1 miljoen mensen 
spreken en een betere buurt en samenleving 
afdwingen’, zei Ron Meyer een jaar geleden. 
In de Tribune van april lichtte hij toe: ‘Wat 
de lekkende dakgoot, de onveilige straat of 
het trapveldje nou met socialisme te maken 
heeft? Nou, alles. Wat is er méér socialis-
tisch dan de woonomstandigheden nu en 
hier te verbeteren? Wat is een betere manier 
om individualisering te bestrijden dan de sa-
menhang, gemeenschapszin en bemoeienis 
met de eigen omgeving te versterken?’ 
Nog meer dan voorheen gingen afdelingen 
de wijken in. Super Zaterdagen, buurten in 
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COLUMN

Ron Meyer
voorzitter SP

Referendum!

Woensdag 21 maart is een belangrijke dag. We 
mogen naar de stembus. Daar hebben onze 
voorvaderen lang voor gestreden. ‘Wij willen 
óf stemrecht óf revolutie’, sprak Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis tijdens een grote 
demonstratie voor algemeen kiesrecht in 1885. 
Bijna 100 jaar na de invoering van het 
Algemeen Kiesrecht, gebruiken we onze 
stem als volkspeiling. Van veilige buurten tot 
schoolzwemmen, betaalbare woningen en zorg 
zonder marktwerking. We kunnen het in onze 
gemeente afdwingen. Niemand die zegt: dat is 
te ingewikkeld voor het volk, afschaffen maar. 
Op 21 maart vindt voorlopig het laatste 
referendum plaats. D66 heeft er namelijk 
genoeg van. De partij van Van Mierlo? Ja, D66 
heeft het referendum de nek omgedraaid. 
Samen met CDA, ChristenUnie en VVD. 
Het referendum op 21 maart gaat daarom 
niet alleen over de bizarre Sleepwet, die 
inlichtingendiensten toestaat om mensen af te 
luisteren zónder verdenking. Het referendum 
gaat over onze democratie.

Voor afschaffing van het referendum wordt 
vaak de redenering gehanteerd die 100 
jaar geleden klonk tegen invoering van 
het algemeen kiesrecht. De thema’s zijn te 
complex, het klootjesvolk snapt het niet. Laat 
het aan deskundigen over…   
Destijds waren conservatieven tegen 
‘allemanskiesrecht’. Meerderjarige mannen 
moesten namelijk beschikken over “zekere 
kentekenen van welstand en geschiktheid”, 
vrouwen voldeden per definitie niet. En zo was 
politiek voor de elite. 
Wat toen arbeider en boer heette, wordt nu 
laagopgeleid genoemd. 
Natuurlijk: niemand haalt het in z’n hoofd om 
het Algemeen Kiesrecht nog af te schaffen. 
Maar waar is die democratiseringsdrang van 
weleer? Wat is er gebeurd met de liberalen? Is 
het niet wat vroeg om te concluderen dat het 
referendum niet werkt nadat er pas 2 (twee!) 
plaatsvonden?  

Goede volksvertegenwoordigers zijn niet bang 
voor een toets. Ze staan op, tonen visie en 
overtuigen! Op 21 maart zal ik in het stemhokje 
aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
denken. Voor een sociale revolutie in onze 
woonplaatsen. Voor de democratie, tegen de 
sleepwet! Ga stemmen! Massaal! En neem 
de hele familie, de 
hele straat en alle 
collega’s mee. 

de buurt, kloppen; onder allerlei motto’s 
werden de mensen opgezocht en aange-
sproken. Er kwamen talloze ideeën, acties, 
initiatieven en voorstellen op uiteenlopen 
gebieden uit voort. En het nodige daarvan 
werd gerealiseerd, door heel Nederland. 
Maar… werd dat streefaantal van een mil-
joen ook gehaald?

We spreken Ron een jaar later, in de laatste 
week van februari. En hij heeft goed nieuws. 
‘We zitten heel dicht bij dat miljoen. Serieus. 
En ik kan alvast verklappen dat we met de 
miljoenste persoon die we gesproken zullen 

hebben iets speciaals gaan doen.’ Wat is vol-
gens hem de impact van al die gesprekken 
in de wijken? ‘Er is heel veel gebeurd in een 
jaar. Op 150 plekken in ons land zijn acties 
gevoerd, initiatieven ontplooid. Er zijn bus-
lijnen gered, schimmelwoningen aangepakt, 
verkeersveiligheid verbeterd, noem maar op. 
In Heerenveen is zelfs het Domela Nieuwen-
huis Museum gered van sluiting.’ 

De foto’s hiernaast geven een kleine impres-
sie van hoe breed van aard de activiteiten 
zijn. In Alphen aan den Rijn kregen de man-
nen en vrouwen van de buitendienst ther-
mokleding tegen de vrieskou na snelle actie 
van de SP, in Zwolle maakt een SP-initiatief 
sport en cultuur bereikbaar voor mensen 
die onder de armoedegrens leven, in Smal-
lingerland en Warnsveld zijn onveilige 
verkeerssituaties opgelost, in Assen stopten 
we samen met de buurt de uitverkoop van 
natuur zodat het Asserbos van Assenaren 
blijft, tussen Vlissingen en Breskens blijft de 
veerboot dankzij inzet van de SP op normale 
tijden varen, in Veendam is een verloederde 
en onveilige speeltuin opgeknapt, in Am-
sterdam werden tramhaltes toegankelijk ge-
maakt voor rolstoelers; zonder uitzondering 
zijn de successen tot stand gekomen door de 
mensen te vragen waar zij in de dagelijkse 
praktijk tegenaan lopen, wat zij verbeterd 
zouden willen zien, wat ze willen behouden 
of waar ze juist van af willen. 

Meyer: ‘Vaak gaat het om kleine dingen, zul 
je misschien zeggen. Maar ik zeg: die kleine 
dingen zijn juist heel groot. Als een pin-
automaat uit een wijk verdwijnt, ben je 
misschien geneigd te zeggen dat dat een 
kleine kwestie is. Maar voor veel mensen 
is het een grote zaak. Het gaat hier om 
een buurt voorziening waar menigeen van 
afhankelijk is. Het afgelopen jaar heeft 
aangetoond dat mensen samen hun buurt, 
hun leefomgeving beter kunnen maken. In 
mijn ogen een heel belangrijk inzicht. Kleine 
successen kunnen grote revoluties tot gevolg 
hebben.’ •

tekst Rob Janssen

‘Die kleine  
dingen zijn juist 
heel groot’

fo
to

 V
in

ce
nt

 O
ffe

rm
an

s©
fo

to
 P

et
er

 d
e 

Vo
s©



6 TRIBUNE maart 2018

OP BEZOEK IN OSS

‘ALS IETS  
NIET LUKT, 
DOEN WE 

 HET ZELF’
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LILIAN MARIJNISSEN IS TROTS OP OSS. Ze is er  
 geboren, groeide er op en woont er nog 
steeds. Een paar weken voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart keert de 
Tribune met haar terug naar de basis, om 
terug te blikken en vooruit te kijken. Na een 
onderhoudend gesprek resteert nog één 
vraagje.

 › Is Oss een stad?
Glimlachend: ‘Ja, kom op zeg! Als je me dit 
aan het begin had gevraagd, was ik opge-
stapt.’
Wat blijkt? Oss kreeg in 1399 stadsrechten. 
Op een paar schamele restanten na herin-
nert niets er aan het verleden. Zuiniger zijn 
ze in Oss geweest op het industrieel erfgoed. 
We spreken Lilian in de Groene Engel, het 
voormalige kantoor van Anton Jurgens’ 
 Margarinefabrieken. Het is een paar jaar 
voor het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog gebouwd naar een ontwerp van 
Charles Estourgie en voorzien van elemen-
ten uit de art nouveau en art deco. In 1979 
kwam het pand in handen van de gemeente. 
Twintig jaar later volgde de verbouwing tot 
cultureel podium met café.

 › Je moeder, Mari-Anne, zat destijds als 
wethouder voor cultuur in het college en 
stond aan de wieg van de Groene Engel.
‘Cultuur stond nauwelijks op de kaart in 
Oss en betaalbaar voor de gewone mensen 
was het al helemaal niet. De SP maakte 
deel uit van het college en heeft zich toen 
met  succes sterk gemaakt voor een laag-
drempelig cultuurhuis in de Groene Engel. 
D’n Engel, zoals we in Oss zeggen. Daarna 
waren nog wel een paar verbouwingen 
nodig en toen die wat extra bleken te 
kosten, begonnen andere partijen prompt 
aan het bestaansrecht van de Groene Engel 
te  morrelen. Ze wilden de boel sluiten. 
Gelukkig pikten de Ossenaren een drei-
gende sluiting niet. En kijk eens waar wij nu 
zitten. De Groene Engel bestaat nog steeds 
en doet het goed. Zo zie je maar, je kunt als 
partij iets voor elkaar krijgen met en zonder 
 wethouder, als je maar samen met de 

In september 2003 werd Lilian Marijnissen het jongste raadslid ooit. 
Ze was 18. Dertien jaar later vroeg Emile Roemer haar voor de kandidaten-
lijst voor de Tweede Kamer; in maart 2017 trad ze als de nummer 3 toe tot 
het parlement. Inmiddels is ze een paar maanden voorzitter van de  
SP-fractie. Het verschil met gemeentepolitiek is niet zo groot: ‘Bij de SP 
 weten wij voor wie we het doen.’

mensen optrekt, als je weet wat er speelt en 
bereid bent je nek uit te steken.’

Jules Iding en Henk van Gerven waren 
in 1996 de eerste twee SP-wethouders in 
Nederland. Daarmee had Oss de primeur. 
Iding is nog altijd de drijvende kracht achter 
het politiek café Zout, dat plaatsvindt in 
de Groene Engel en in de loop van de tijd 
landelijke bekendheid opbouwde. Lilian, die 
er zelf ook regelmatig optrad als presentator: 
‘Iedereen is hier al eens geweest, Rutte en 
Pechtold ook. Iets beginnen is één ding, iets 
opbouwen en volhouden gaat veel verder en 
daar zijn wij bij de SP goed in. Vooral omdat 
er altijd samenwerking wordt gezocht met 
andere organisaties, met betrokken burgers. 
Zout is nog altijd springlevend.’

 buurten, daar is de SP groot mee geworden. 
Zo leer je elkaar kennen, zo weten ze waar 
de SP voor staat en zo bouw je vertrouwen 
op. Je kunt op ons rekenen, de SP komt 
beloften na. Wij opereren niet alleen vanuit 
het gemeentehuis of het gebouw van de 
Tweede Kamer, op afstand van de mensen, 
maar gaan juist de straat op, de wijken in. 
Wij laten zien dat politici er niet per definitie 
voor hun eigen belang zitten, bij de SP weten 
we voor wie we het doen.’

 › Zelf introduceerde je de Kinderlintjes  
in Oss.
‘Dat klopt, al heb ik het niet zelf verzonnen. 
In andere gemeenten bestonden ze al en ik 
vond het een uitermate sympathiek idee: op 
de Internationale Dag voor de Rechten van 

‘Politiek gaat over zeggenschap:  
van wie is de school,  
van wie is de samenleving?’

‘Of neem de Tribuneloop, ooit opgezet door 
Paul Peters en uitgegroeid tot een sport-
evenement van formaat. Dat had Paul slim 
aangepakt, hij deed het niet in z’n eentje, 
maar haalde andere enthousiaste mensen en 
sportclubs in Oss erbij. Vaak begint het bij de 
SP – en dat geldt ook voor acties – maar het 
is niet alleen van onze partij. Wij willen het 
samen doen met degenen om wie het gaat. 
Wij redeneren zo: als iets niet lukt, doen 
we het zelf. Wij pikken het op en bundelen 
vervolgens de krachten. Dat gaat natuurlijk 
op gemeentelijk niveau sneller dan in een 
landelijke context, maar het is en blijft, waar 
dan ook, wel de stijl van de SP, dat kun je 
gerust als onze traditie beschouwen.
Mensen mobiliseren, actievoeren in de 

het Kind kinderen die iets bijzonders hebben 
gedaan in het zonnetje zetten. Uitgerekend 
het CDA verzette zich ertegen. Het zou 
pedagogisch niet verantwoord zijn. Wat een 
flauwekul. Weet je wat ze zeiden? Je geeft 
een blindengeleidehond toch ook geen extra 
bot als hij zijn werk goed doet. Met zo’n 
merkwaardig argument krijg je alleen de 
lachers over je heen. Toen ik het voorstelde 
in de gemeenteraad steunde de meerderheid 
het niet, dus zijn we het bij de SP in Oss zelf 
gaan organiseren. Intussen zijn de Kinder-
lintjes niet meer weg te denken uit Oss.’

Het schoolvoorbeeld van een geslaagde 
actie van de SP én de Ossenaren is en blijft 
de speeltuin Elckerlyc waarvoor Mari-Anne 
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Marijnissen zich met hart en ziel inzette en 
die dit jaar het zilveren jubileum viert. Lilian 
speelde er als kind en gooit nu als 32-jarige 
oprechte Osse al haar, niet geringe, ervaring 
in de strijd om het behoud van Den Bongerd. 
Dat is een school voor voortgezet onderwijs 
aan kinderen die, vanwege problemen in de 
breedste zin van het woord, extra hulp en 
begeleiding nodig hebben. Ze is lid van het 
actiecomité Den Bongerd moet blijven.
‘Den Bongerd gaat mij aan het hart. Het is 
een kleinschalige school, die veertig jaar ge-
leden is opgericht door meneer Toebast. Hij 
is helaas overleden. Den Bongerd was zijn 
levenswerk. En wat dreigt er te gebeuren? 
Den Bongerd is onderdeel geworden van een 
grote scholenkoepel en de directie wil de 
school opheffen. Dat is ronduit desastreus 
voor de leerlingen. Zij moeten er niet aan 
denken dat ze naar een veel grotere school 
moeten. Dit is het gevolg van landelijk 
beleid. De SP is van mening dat kinderen zo 
mogelijk regulier onderwijs volgen, maar dat 
speciaal onderwijs altijd blijft bestaan voor 
degenen die niet zonder kunnen. Passend 
onderwijs mag geen knellend onderwijs 
worden.
Eén van de leerlingen van Den Bongerd, 
Boyke, bracht zijn gevoelens mooi onder 
woorden: “Mij naar zo’n grote gewone 
school sturen, is hetzelfde als een guppy in 
de oceaan gooien.” De kinderen van Den 
Bongerd gaan op deze manier kopje onder 
en dat mogen wij niet laten gebeuren. De SP 
staat niet alleen in die opvatting, wij worden 
door heel Oss én ook door andere raadsfrac-
ties gesteund. Den Bongerd is een begrip in 
Oss, Den Bongerd ís van Oss. De publieke 
tribune in de raadzaal zat stampvol met 
sympathisanten, zelfs de VVD kon niet on-
der de maatschappelijke druk uit en stemde 
in met de opdracht aan de wethouder om 
een onderzoek in te stellen naar de moge-
lijkheden om Den Bongerd open te houden. 
Helaas weigert die wethouder gewoon bot 
om te doen wat de gemeenteraad hem heeft 
opgedragen. Wij zitten dus nog midden in de 
strijd en zullen absoluut niet loslaten.

Weet je, als ik er langer over nadenk, kom 
ik tot de conclusie dat het hier gaat over 
zeggenschap. Van wie is de school? Van de 
inwoners van Oss. En wie beslist erover? 
Zo’n gigantische onderwijskoepel. Hetzelfde 
geldt voor Unox dat door Unilever aan Zwa-
nenberg is verkocht. Wie hebben Unox groot 
gemaakt? De werknemers uiteraard. En wie 
moesten vrezen voor verslechterde arbeids-
voorwaarden? Diezelfde werknemers. Zij 
gingen staken en konden vanzelfsprekend 

op onze steun rekenen. Ik heb zelf ook de 
actievoerders opgezocht om ze een hart 
onder de riem te steken. De schappen in de 
winkels moesten leeg, zodat de noodzaak 
om te produceren steeds groter werd. Wij 
kochten alle rookworsten in de winkels op, 
om ze vervolgens af te leveren bij de Voed-
selbank. Uiteindelijk werd er een akkoord 
bereikt. Actie geslaagd.’

 › Met Organon, nog zo’n belangrijk bedrijf 
voor de gemeenschap van Oss, is het min-
der goed afgelopen, om het maar eufemis-
tisch uit te drukken.
‘Ook toen draaide het om zeggenschap. Het 
personeel had helemaal niks in te brengen, 
Hans Wijers, die topman was van AkzoNo-
bel, heeft de boel verpatst. Tot drie keer toe 
kreeg het bedrijf een andere eigenaar. Wie 
besliste over het lot van de medewerkers? 
Amerikanen voor wie Organon in Oss niet 
meer dan een heel klein stipje op de kaart 
was. Er werd bij Organon nog steeds winst 
gemaakt, maar dat was niet genoeg voor 
de aandeelhouders. Ik ben opgegroeid met 
Organon: mijn ouderlijk huis stond vrijwel 
in de achtertuin van de fabriek. Oss werd 
wereldberoemd dankzij de anticonceptiepil. 
Mijn opa heeft er zijn hele leven gewerkt. In 
de hoogtijdagen waren duizenden Ossena-

ren werkzaam bij Organon, de trots van Oss. 
Wij vinden dat werknemers veel meer rech-
ten moeten krijgen bij bedrijfsovernames.

Twee derde van al het vermogen in Neder-
land is in handen van tien procent. Probeer 
dat maar eens uit te leggen aan hardwer-
kende mensen in de zorg of het openbaar 
vervoer. In onze samenleving draait het 
om degenen die gewoon hun werk doen. 
Verpleegkundigen die de hele dag door buf-
felen en dan lezen dat hun directeur meer 
verdient dan de minister-president. Het is 
een tendens die het cynisme onder de bevol-
king voedt. Ik maak me daar ernstig zorgen 
over. In 2015 was ik bij de bezetting van het 
gemeentehuis van Oss door thuiszorgmede-
werkers, ze...’

 › Als ik je mag onderbreken: je was destijds 
raadslid én vakbondsbestuurder bij de 
FNV die de actie steunde.
‘Inderdaad, je kunt je op verschillende fron-
ten voor hetzelfde doel inzetten. Ik wilde 
dus zeggen dat die thuiszorgmedewerkers 
voor hun rechten vochten. Pantein-Vivent 
was failliet verklaard en bij de nieuwe 
werkgever zouden ze, als ze al in dienst 
konden blijven, 25 tot 30 procent minder 
gaan verdienen. Voor hetzelfde werk. Zoiets 

‘In de strijd om Unox kochten we alle 
rookworsten op en gaven ze aan de  
Voedselbank, tot er een akkoord lag’



9TRIBUNE maart 2018

is onbestaanbaar, maar het gebeurt, werkne-
mers zijn een speelbal geworden, zeker als 
ze geen vast contract hebben. Wist je dat 
Nederland één van de koplopers is als het 
gaat om onzekere contracten?
Ik was bij de actie van de buschauffeurs en 
wat zag ik? Personeel in vaste dienst staakte, 
collega’s zonder enige zekerheid durfden 
niet mee te doen uit angst voor verlies van 
werk.

Ik benadruk het nog maar eens: bij wie ligt 
de zeggenschap? De flexibilisering van de 
arbeidsmarkt ontneemt een complete gene-
ratie het zicht op een toekomst met zeker-
heden. Ze pakken de jongeren hun toekomst 
af. Dit gaat niet alleen over zeggenschap, 
maar evengoed over vrijheid: de vrijheid 
om iets van je leven te maken, om wat op te 
bouwen, een huis te kopen. Deze generatie 
groeit op met wat kennelijk het nieuwe 
normaal is geworden. Nulurencontracten, 
wat een idioterie. Nul is niks, helemaal 
niks! Dit kan zo niet langer doorgaan, er 
zijn ingrijpende veranderingen nodig en ik 
denk dat het gaat kantelen, de goede kant 
op. De grenzen zijn bereikt, wij mogen dit 
niet langer pikken; de tijdgeest moet worden 
doorbroken.’

 › Even terug naar de basis, jouw basis: Oss. 
Als raadslid stond je dicht bij de mensen, 
ging je de buurten in en deed je mee met 
acties. In Den Haag sta je verder weg van 
de praktijk van alle dag en heb je, zeker 
als fractievoorzitter, minder tijd voor het 
veldwerk...
‘Het werk als raadslid deed ik naast mijn 
baan bij de FNV. Het werk in de Tweede Ka-
mer is nu mijn corebusiness geworden, maar 
ik grijp elke gelegenheid aan om het land in 
te gaan, met mensen te praten en naar hen 
te luisteren. Dat doen alle Kamerleden van 
de SP. Voordat ik Emile Roemer mocht op-
volgen, was ik zorgwoordvoerder. Ook toen 
trad ik buitenparlementair op en ging ik, om 
maar een voorbeeld te noemen, mee met de 
ambulance. Met wat je bij zo’n gelegenheid 
hoort en ziet, sta je toch anders in het debat. 
Ik laat Oss niet los, ik ga in het weekeinde 
ook de straat op en krijgt dan extra energie 
van al die actieve SP’ers.’

Het gesprek zit er op, de fotograaf wil ook 
de straat op. Om Lilian te fotograferen. We 
praten al wandelend naar de plek voor de 
fotoshoot nog even door.

 › Lilian, hoe kan het zo zijn dat de SP in 
Oss met negen zetels niet in het college 
zit?

‘Dat heeft ermee te maken dat de huidige 
coalitiepartijen ons er buiten wilden hou-
den. Wij waren er voor om de bezuinigingen 
in de zorg zoveel mogelijk te repareren, 
maar zij wilden er geen cent in steken. Een 
dag later stond het nieuwe college klaar. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat wij straks 
weer de grootste worden en het initiatief 
voor de collegeonderhandelingen naar ons 
toehalen, zoals dat in veel meer gemeenten 
zal gebeuren. De SP wil en kan besturen, 
dat hebben wij de afgelopen jaren toch wel 
bewezen. Vergeet alleen niet dat hoe linkser 
je bent, hoe moeilijker het is om compromis-
sen te sluiten. Dat gaat gemakkelijker als je 
in het veilige midden zit, maar daar heeft de 
SP niets te zoeken.’

De foto hieronder is gemaakt bij de drie 
beelden voor de kerk van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen, in de volksmond de 
Grote Kerk, een neogotisch godshuis uit 

de jaren zestig van de negentiende eeuw. 
De drie beelden vormen het symbolische 
gedenkteken dat pastoor-deken Arnoldus 
van de Laan in 1894 oprichtte als dank voor 
de rust die terugkeerde na hevige onlusten 
en de moord door de Bende van Oss op een 
wachtmeester van de marechaussee. In 
het midden staat de triomferende Maria, 
geflankeerd door twee engelen. Op het plein 
vindt elk jaar het Vierde Beeld plaats, een 
culturele manifestatie, opgezet door Paul 
Peters en omarmd door Oss.
Lilian: ‘Daar zet de SP zich dus ook voor 
in, cultuur naar de straat brengen. Voor 
iedereen bereikbaar. Ook dit doen we niet 
alleen, maar het is allemaal wel begonnen 
bij de SP.’ •

tekst Robin Bruinsma
foto’s Maurits Gemmink
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Op 21 maart 2018 wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook een 
referendum gehouden. Je kunt dan stemmen voor of tegen de sleepwet – 
voluit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). De SP 
voert campagne tegen de sleepwet. De belangrijkste argumenten op een rijtje.

> PRIVACY IS  BELANGRIJK
Door de sleepwet krijgen Nederlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten toegang tot 
al jouw telefoon- en e-mailverkeer,  

tv-programma’s en de websites die je 
bezoekt, werkelijk alles. Tot voor kort mocht 

iemand alleen afgeluisterd worden als er 
duidelijke verdenkingen bestonden met 
betrekking tot ernstige strafbare feiten. 

Maar met de sleepwet mag iedereen worden 
afgeluisterd. Privacy is een mensenrecht, 
dat jou beschermt tegen de overheid. Veel 

mensen zeggen dat zij niets te verbergen 
hebben. Dat kan zo zijn maar lijkt het jou een 

prettig idee dat inlichtingendiensten toegang 
hebben tot alles wat jij de afgelopen jaren met 

anderen hebt gedeeld? 

> HET SLOPEN VAN DE 
REFERENDUMWET
Bij het Oekraïne-referendum stemde twee derde van de kiezers 
tegen het associatieverdrag, tot teleurstelling van de regering 

van VVD en PvdA. Ineens zagen de gevestigde partijen 
het raadgevend referendum niet meer zitten. Ze zijn 

alleen blij met mondige burgers zolang die zich 
niet afzetten tegen het beleid. Onder aanvoering 

van minister Kajsa Ollongren van D66 – een 
partij die sinds haar oprichting de mond vol 

heeft over burgerparticipatie – stemde 
een kleine meerderheid van de Tweede 
Kamer onlangs voor afschaffi ng van 
het raadgevend referendum. Via een 
trucje wisten die partijen zelfs te 
voorkomen dat de kiezer zich daar in 
een referendum over uit kan spreken. 
Nog een reden om enthousiast gebruik 
te maken van je recht om op 21 maart 

nee te stemmen!

> BELANGRIJKE ORGANISATIES 
ZIJN BEZORGD

Niet de minsten zijn tegen 
de sleepwet. Als Amnesty 

International – een 
gerespecteerde 

mensenrechtenorganisatie 
– aan de bel trekt, weet 
je dat het fout zit. Recent 
hebben ook instanties 
als de Raad van State, de 
Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid en 

de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten hun zorgen 

geuit. Van lobbywaakhond 
Transparency International 

Nederland tot de voorvechter van 
een vrij internet Bits of Freedom; van 

Milieudefensie tot tv-programma Radar: vele 
organisaties steunen het referendum tegen de sleepwet 
omdat zij zich zorgen maken over een overheid die zelfs 
toegang tot jouw slaapkamer denkt te moeten hebben. 

> DATA DELEN MET 
BUITENLANDSE 

DIENSTEN
De over jou verzamelde 

gegevens mogen in 
de sleepwet met 

buitenlandse 
regimes gedeeld 

worden, ook als het 
onderdrukkende 
regimes zijn. Die 
gegevens mogen 
worden gedeeld 
zonder dat we in 

Nederland weten wat 
er in staat en waar 

het voor gebruikt wordt. 
Sommige regeringen 

gebruiken privégegevens van 
activisten, politici en journalisten 

om hen het zwijgen op te leggen. 

> ALLES MAG
Bij de sleepwet mag alle technologie worden 

afgeluisterd en gehackt door de geheime 
diensten. Zowel techniek die nu al bestaat 
als die nog moet worden uitgevonden. Je 
smartphone kun je niet alleen gebruiken 
om mee te appen of te bellen, het kan dus 
ook een permanente camera of microfoon 
worden. In theorie zou zelfs een pacemaker 
gehackt kunnen worden. We weten nog niet 

wat er in de toekomst allemaal wordt 
uitgevonden. Misschien een chip in 

je arm om mee te betalen? Ook dat 
valt automatisch allemaal onder de 
sleepwet.
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foto Daniël de W
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> HET HELPT NIET TEGEN 
TERRORISME

Voorstanders van de sleepwet wijzen op 
het belang daarvan voor het bestrijden 

van het internationaal terrorisme. 
De meest fanatieke voorstanders 
zeggen zelfs: ‘Wie tegen de 
sleepwet is, is voor terrorisme.’ 
Dat gaat voorbij aan de kern van 
het probleem want bij vrijwel elke 
aanslag horen we dat de daders 
al bekend waren bij de politie of 

veiligheidsdienst. Of dat waarschuwingen 
van burgers voor bepaalde personen niet 

adequaat door de betreffende instanties zijn 
opgepakt. Niet alleen progressieve partijen en 

mensenrechtenorganisaties hebben hun twijfels bij 
de meerwaarde van het verwerken van een stortvloed 

van informatie. Ook de Amerikaanse FBI is van mening dat 
het niet helpt om aanslagen te voorkomen. 

foto U.S. Air Force

> HET BELANG VAN HET 
SLEEPWETREFERENDUM

Het raadgevend referendum dat twee jaar geleden 
werd ingevoerd, stelt burgers in staat om de politiek 
op belangrijke punten terug te fl uiten. Daarom 
was de SP enthousiast toen vijf jonge studenten 
het initiatief namen om steun te verzamelen voor 
het houden van een referendum over de sleepwet. 
De regeringspartijen waren beduidend minder 

enthousiast over dit initiatief. Zodra bekend werd dat 
de initiatiefnemers voldoende steun hadden om het 

referendum doorgang te laten vinden, lieten zij weten 
zich niets van de kiezers aan te zullen trekken. Een hoge 

opkomst en een duidelijk nee zullen dat moeilijker maken.

foto Chris Harrison
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‘VOOR ONS zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen een referendum. Een referendum 
over afschaffing van de marktwerking in 
de thuiszorg.’ Dat zegt Mathijs ten Broeke, 
 SP-fractievoorzitter en lijsttrekker in 
 Zutphen. Al jaren bepleit zijn partij de 
oprichting van een gemeentelijke stichting 
waarin de thuiszorgers in vaste dienst  
komen en zekerheid krijgen. Ten Broeke: 
‘Dan zijn er geen aanbestedingen meer 
 nodig en krijgen de mensen die werken in  
de thuiszorg duurzame contracten.’ 
Die wens komt niet zomaar uit de lucht 
vallen in Zutphen. Vijf jaar geleden al legde 
de SP een zwartboek op tafel, waarin de 
schrijnende gevolgen van de marktwerking 

21 MAART:  
KEERPUNT IN DE ZORG?

SP-afdelingen ontplooien uiteenlopende initiatieven om zorg voor iedereen  
te garanderen. De gemeenteraadsverkiezingen kunnen een keerpunt worden  
in die strijd. 

werden beschreven. Ontslagrondes, werken 
voor minder loon en slechtere zorg; het 
speelde allemaal in Zutphen. Duizenden 
handtekeningen werden opgehaald voor 
verbetering en samen met ontslagen thuis-
zorgwerkers wist de SP de zaak in beweging 
te krijgen: in 2015 stelde de meerderheid van 
de gemeenteraad dat het anders moest. Wat 
niet betekende dat de weg meteen vrij was 
om de marktwerking af te schaffen. ‘Verhul-
lende vertragingstactiek’, noemt Mathijs ten 
Broeke het gedrag van diverse politici, die 
er om de een of andere reden toch niet aan 
durfden – of wilden. Begin dit jaar stemde 
een minimale meerderheid van de raad ‘toch 
maar’ tegen de afschaffing van de markt-

werking. ‘Daarom maken wij van de raads-
verkiezingen een referendum. Op 21 maart 
kunnen de mensen tegen de marktwerking 
in de huishoudelijke hulp stemmen, door  op 
de SP te stemmen. We hebben keer op keer 
gemerkt dat de Zutphense bevolking  
de marktwerking zat is. Tijdens handteke-
ningenacties, tijdens het buurten: acht à 
negen van de tien mensen zijn het met  
ons eens.’ 

Ook de SP in Oude IJsselstreek moet nog 
even wachten tot de marktwerking in 
de huishoudelijke zorg wordt beëindigd. 
Het plan voor een gemeentelijke coöpe-
ratie waarin zorg- en welzijnsinstellingen 
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21 MAART:  
KEERPUNT IN DE ZORG?

samenwerken in plaats van concurreren 
bleek onlangs nog niet haalbaar. ‘Nóg niet,’ 
benadrukt SP’er Maurits Gemmink, ‘want 
we geven de moed zeker niet op. We kunnen 
het mantra van het zogenaamde uitbesteden 
(waarbij de lokale overheden publieke taken 
meer en meer overlaten aan marktpartijen 
-red.) samen met de zorgmedewerkers en de 
bevolking doorbreken.’ 
In Heerlen is dat al gelukt. Daar is zo’n zorg-
coöperatie opgericht en de marktwerking 
in de Wmo uitgeschakeld (zie pagina 20 en 
verder).

Collectief probleem
Uit het genoemde Zutphense zwartboek, 

zijn modern en niet te vergelijken met die 
van toen. Een andere bedenking die ik hoor 
is: maar tandzorg is toch gratis tot 18 jaar? 
Dat klopt, maar de praktijk is vaak dat als de 
ouders niet meer naar de tandarts gaan, hun 
kinderen ook niet meer gaan. Daarom vind 
ik de tandartsbus die naar scholen gaat voor 
periodieke controle een waardevol idee. 
Vandaaruit kunnen kinderen dan indien 
nodig naar een reguliere tandarts. De capa-
citeit is geen probleem.’ Volgens Boerwinkel 
vormen de financiën evenmin een obstakel. 
‘Het geld ligt op de plank bij de zorgverze-
keraars. Het is zaak dat de gemeente met 
de GGD, tandartsen en mondhygiënisten in 
gesprek gaat. Gezondheid is immers ook  
een taak van de gemeente.’ 

In het oosten van Noord-Brabant rijden al 
jaren zogenaamde ‘dental cars’ rond, die 
de scholen afgaan. ‘Die koesteren wij’, zegt 
Henk van Gerven, ex-Kamerlid en voor-
zitter van de SP-afdeling in Oss. ‘In Oss gaat 
ongeveer een van de negen kinderen dat 
niet naar de tandarts, terwijl dat landelijk 
een op de vijf is.’ Ook Van Gerven ziet dat 
ouders die niet verzekerd zijn voor tandzorg 
hun kinderen vaak ook niet stimuleren om 
de tandarts te bezoeken. ‘Dat is een reden te 
meer om lokaal te blijven werven voor het 
Nationaal ZorgFonds (NZF). Want het NZF 
pleit juist voor een breed pakket, mét tand-
zorg, fysiotherapie en geestelijke gezond-
heidszorg. Ik ben ervan overtuigd dat als 
de ouders verzekerd zijn voor tandzorg, ze 
hun kinderen ook meenemen.’ Ron Meyer: 
‘Tandzorg voor kinderen is belangrijk. Of 
je de oplossing nou schooltandarts noemt 
of anders, of je de kinderen nou van school 
komt ophalen om naar de tandarts te gaan 
of de dat bus zelf compleet is uitgerust; het 
gaat erom dat er een oplossing komt voor 
een groeiend probleem. En dat probleem is, 
uiteindelijk, het verschil tussen arm  
en rijk.’  •

tekst Rob Janssen
foto’s SP Zutphen

nota bene al uit 2013, komt naar voren 
dat tal van cliënten minder hulp of zelfs 
helemaal geen hulp meer krijgen. En het is 
precies dat gegeven – mensen die geen zorg 
meer krijgen – dat ook ten grondslag ligt aan 
de steeds sterker wordende roep om betere 
tandzorg voor kinderen. SP-voorzitter Ron 
Meyer gooide onlangs daarover een steentje 
in de landelijke vijver. In zijn stad Heerlen 
bedraagt volgens cijfers van het Erasmus 
MC het percentage kinderen dat niet naar de 
tandarts gaat voor gebitscontrole ruim   

26 procent; in Kerkrade zelfs 30 procent. 
‘Een kindergebit mag geen teken van 

armoede zijn’, zegt Meyer: ‘Het 
is geen individueel probleem; 

slechtere gezondheid is een 
collectief probleem.’ De SP’er 
pleit ervoor dat gemeenten, 
scholen en (jeugd)tandartsen 
met elkaar in gesprek gaan, 
zodat kinderen ten minste 
een keer per jaar naar de 
tandarts gaan. Hans Boer-

winkel, SP-fractievoorzitter in 
Doetinchem, heeft inmiddels 

een plan gelanceerd voor een 
tandartsbus die langs de scholen 

gaat. ‘In Doetinchem vindt bij een 
kleine achttien procent van de kinderen 

geen periodieke controle plaats. Maar dat is 
maar een gemiddelde; in een van onze soci-
aal zwakkere wijken gaat een op de drie niet 
naar de tandarts. Dat betekent dat je aan het 
gebit van een kind kunt zien of het uit een 
arme wijk komt of niet. Dat mogen we niet 
 accepteren.’ 

Maar een tandartsbus doet toch wel een 
beetje denken aan de oude schooltandarts. 
Menigeen zal gruwelen bij de gedachte 
aan die meneer die je uit de klas haalde en 
vervolgens ogenschijnlijk meedogenloos 
de boor hanteerde (fjiiiieeeew-fjiiiieeeeew). 
Of dertig, veertig jaar na dato nog misselijk 
worden, denkend aan dat fluorgebitje waar-
mee ze je tien minuten lang boven een plas-
tic bekertje lieten zeveren. Hans Boerwinkel 
neemt die angst weg: ‘De tandartsen van nu 

Fractievoorzitter 
Mathijs ten Broeke

‘Slechtere gezondheid  
is een collectief probleem’
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AL BLAUWBEKKEND MAKEN Kees Sluijter, Anja 
Aarnoudse en Sonja Mulleman een wande-
ling door de Witte Wijk in Sas van Gent. 
Sluijter, afdelingsvoorzitter van de SP 
Terneuzen, wijst de straten aan die woning-
corporatie Woongoed over drie jaar het liefst 
met de grond gelijk wil maken. Maar liefst 57 
rijtjeshuizen staan op de rol om gesloopt te 
worden. ‘Dat is twee derde van de wijk’, ver-
telt Sluijter. ‘Terwijl Woongoed hier slechts 
acht woningen terug wil bouwen.’ Het 
drietal SP’ers is sinds oktober kind aan huis 
in de Witte Wijk. ‘Daar woont een 96-jarige 
vrouw, de oudste bewoner van de wijk’, wijst 
bestuurslid en webmaster Mulleman. ‘Net 
als de meeste bewoners wil zij hier helemaal 
niet weg.’

Even later warmen ze op aan de keukentafel 
van Fons Eeckhoudt – bestuurslid, kandi-
daat-raadslid en nog geen twee jaar woon-
achtig in het grensplaatsje Sas van Gent. 
Daarvoor woonde hij aan de overzijde van de 

grens, waar hij jarenlang verbonden was aan 
de Belgische partij Groen. De buitensporig 
hoge kosten die Nederlanders kwijt zijn aan 
hun zorgverzekering gaven voor hem de 
doorslag om lid te worden van de enige partij 
met fundamentele kritiek op het zorgstelsel. 

De sloopplannen die de Witte Wijk boven 
het hoofd hangen gaan Eeckhoudt merkbaar 
aan het hart. ‘Woongoed beheert duizenden 
woningen. Dit soort beslissingen worden 
even achter een bureau genomen. Maar een 
ganse gemeenschap uit elkaar trekken is 
verkeerd.’ Ook Sluijter hekelt de kille bena-
dering van de corporatie. ‘In december 2016 
hoorden de bewoners voor het eerst over de 
sloopplannen. Leuk kerstcadeau... Vervol-
gens was het jarenlang stil. Doordat deze 
actie is gestart heeft Woongoed pas geleden 
eindelijk een nieuwsbrief rondgestuurd. En 
wat stond daarin? Dat ze betreuren dat be-
woners hulp van buitenaf hebben gezocht.’

Twee uur later treft het gezelschap, ver-
sterkt door lijsttrekker Casteleijn en andere 
SP-leden, elkaar in de feestzaal van een 
drankenhandel opnieuw. Bewoners van de 
Witte Wijk stromen binnen. Carlo de Groff, 
voorman van het actiecomité tegen sloop, 
citeert voor een volle zaal de resultaten 
van zijn buurtonderzoek. Wat blijkt: een 
ruime meerderheid wil liever renovatie. Ook 
SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman is 
aanwezig om de huurders een hart onder de 

TERNEUZENS VLIEGENDE START
‘Terneuzen, dat is het wonder van 
de SP!’, kreeg lijsttrekker Jean Paul 
Casteleijn tijdens het partijcongres uit 
verschillende hoeken te horen. Pas 
sinds januari kent de Zeeuws-Vlaamse 
stad officieel een SP-afdeling. Toch 
doen ze op 21 maart al mee aan de 
verkiezingen. Wat is het geheim van 
Terneuzen?

riem te steken. ‘Als je samen laat zien dat er 
een beter plan is voor de Witte Wijk, ga daar 
als corporatie dan maar eens omheen.’

Pas sinds januari officieel als afdeling 
bestaan, meedoen aan de verkiezingen én 
mensen mobiliseren: hoe flikken ze het toch 
in Terneuzen? Eerder die dag blikken de 
bestuursleden terug op een bewogen maand. 
‘Eigenlijk hoopten we er alleen op afdeling 
te kunnen worden’, vertelt organisatiesecre-
taris Anja Aarnoudse. ‘Vervolgens konden 
we alles in gang zetten voor de verkiezingen. 
Steunbetuigingen verzamelen, een program-
ma schrijven, een lijst opstellen – en daar-
naast nog een beetje leven natuurlijk. Maar 
we hebben enorm goed samengewerkt.’ 

De goedlachse Sonja Mulleman, pas sinds 
december lid, kan dit enkel beamen. ‘De 
mensen in de afdeling zijn prachtig. Fons 
ligt mij heel nauw aan het hart, Anja is mijn 
vriendin en met Kees maak ik constant 
grappen.’ Hoe ze overal uiteindelijk steun en 
vertrouwen kregen om deel te nemen aan de 
verkiezingen? Dat durft geen van hen met 
zekerheid te stellen. ‘Maar we komen sympa-
thiek over, schijnt’, stelt Eeckhoudt droogjes, 
terwijl de rest geniet van zijn huisgemaakte 
tomatensoep. •

tekst Lesley Arp
foto’s Maurits Gemmink
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Een week na de feestelijkheden kan ze 
het nog steeds amper geloven. ‘Ik stond 
daar echt met knikkende knieën.’ Vijf jaar 
geleden besloot Selma van der Bijl (38), tot 
dan toe werkzaam in het bedrijfsleven, 
een opleiding aan de Fotoacademie 
Amsterdam te gaan volgen. Geluk(t) is haar 
afstudeerproject. ‘Dat ik win van al die 
goede fotografen met veel meer ervaring 
is moeilijk voor te stellen. Ik voel me zeer 
vereerd, vooral ook omdat ik vierkant 
achter de doelstelling sta, het stimuleren 
van sociale fotografie.’

De nieuwe categorie, ingebed in de 
prestigieuze jaarlijkse fotografiewedstrijd 
Zilveren Camera, is een initiatief van 
de SP, die daartoe een speciaal fonds 
oprichtte. Paul Peters stond, als gedreven 
en bescheiden organisator, aan de wieg van 
de partij. Vanaf begin jaren zeventig tot 

GELUK(T)
Selma van der Bijl uit Naarden is de eerste 
winnaar van de Paul Peters Fotoprijs. Uit 
ruim 400 inzendingen koos de jury haar serie 
Geluk(t): foto’s van gezinsherenigingen, gemaakt 
in de aankomsthal van Schiphol. 

kort voor zijn overlijden vorig jaar, legde hij 
alle denkbare gebeurtenissen rond de SP 
met zijn camera vast. Bij de uitreiking van 
de eerste Paul Peters Fotoprijs, in Museum 
Hilversum, waren naast zijn kinderen Rick 
en Eva ook partijvoorzitter Ron Meyer, 
senator Anneke Wezel en initiator Hans 
van Leeuwen aanwezig.

Hello Goodbye 2.0
Van der Bijl begon vorig jaar april met  
de reportages voor Geluk(t). ‘Via 
Vluchtelingenwerk Nederland kreeg ik 
namen, data en vluchtnummers.’ Het 
bijzondere project laat zich omschrijven 
als Hello Goodbye 2.0, naar het bekende 
televisieprogramma dat reizigers filmt in 
de aankomst- en vertrekhal van Schiphol. 
‘Er kwam voor deze mensen een einde aan 
een lange periode van onzekerheid en van 
grote zorgen over de vaak heel nare situatie 

waarin hun dierbaren moesten zien te 
overleven. Hartverscheurend.’

De meeste vluchtelingen die zij voor haar 
lens krijgt, komen uit Syrië, Eritrea, Irak 
en Jemen. Eén familie, in Rotterdam, blijft 
ze op de voet volgen. Ze is onder de indruk 
van de weerbaarheid en gastvrijheid. ‘Ik 
fotografeer bij voorkeur persoonlijke en 
intieme momenten in het leven van mensen 
en als ik als beginnend fotograaf al van een 
rode draad mag spreken, houd ik het op 
verbinding. Dat is wat ik zoek.’
De Paul Peters Fotoprijs beschouwt ze als 
een geweldige aanmoediging. Behalve 
de eer ontvangt ze 2500 euro en krijgt ze 
een betaalde opdracht van het Paul Peters 
Fonds. •

tekst Robin Bruinsma
foto’s Selma van der Bijl©
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1 - Radeloos was Nguse Berhane (36) uit Eritrea, 
toen zijn eerste verzoek tot gezinshereniging werd 
afgewezen. Hij moest vervolgens acht maanden 
wachten op het bezwaar. Bijna tweeënhalf jaar 
heeft hij zijn vrouw Semhar (28) en hun zonen 
Shishay (8) en Abel (6) moeten missen. Zijn 
dochter Kokob (4) was anderhalf toen hij haar voor 
het laatst zag.

2 - ‘Wachten is pijn’, zei Mebrahtom Sium Hagos 
(34) uit Eritrea, toen zijn vrouw Ezwti (27), hun 
zoon Israel (7) en dochter Betlehem (4) niet op de 
geplande vlucht bleken te zitten. Gelukkig werd 
het gezin een paar uur later toch nog herenigd. 
Ze hebben elkaar ruim tweeënhalf jaar moeten 
missen. 

3 - Abdulrazzak Kadri (26) wordt herenigd met 
zijn moeder. Hij vluchtte in 2015 uit Syrië, samen 

2 4

1

3 5

met zijn jongere broertje Abdullah (15). Hun vader 
Ahmad (58) en moeder Thanaa (54), zussen Dima 
(21), Alaa (19) en Neda (11) en broer Mohamad (17) 
hebben ze bijna twee jaar niet gezien.

4 - Sulaiman Daas (39) uit Syrië wacht op zijn 
gezin. Hij heeft zijn vrouw Saba en kinderen 
anderhalf jaar moeten missen, zijn jongste zoontje 
(1) heeft hij nog nooit gezien. Deze jongen heet 
Murrad, maar Sulaiman en zijn vrouw noemen 
hem Wassim. Wassim is de naam van de oudste 
zoon van dit gezin, hij is in de oorlog vermoord en 
was pas zestien jaar. 

5 - Mouataz Nasri (49) is in 2014 gevlucht uit Syrië 
en kon na drie jaar zijn vrouw Amani, dochters 
Maya (14), Marah (5) en Farah (3) en zoon Murad 
(10) weer in zijn armen sluiten.

FOTO’S UIT DE SERIE ‘GELUK(T)’ OP PAGINA’S 16 - 19 

Winnares Selma van der Bijl met presentator  
Humberto Tan (l) en jurylid Theo Audenaerd (r) tijdens  
de uitreiking op  3 februari in Hilversum. Foto Bas de Meijer.
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EEN GOEDE CHEMIE tussen afdeling, fractie en 
wethouder; het lijkt een zinnetje uit een 
glanzende reclamefolder. Maar wie SP-
wethouders spreekt, merkt dat er iets achter 
zit. Dat heeft alles te maken met hoe zij in 
hun werk staan. In professionele zin, maar 
ook persoonlijk. ‘Het wethouderschap is een 
nevenfunctie’, zei Arnout Hoekstra eens. 
Daarmee baarde hij opzien. Logisch, want 
hoeveel lokale politici zien die de functie 
niet als een einddoel, een bekroning of zelfs 
beloning? Hoekstra, al zeven jaar wethouder 

DE WETHOUDERS-BONUS

WAAKHOND, GEEN SCHOOTHOND
Hoe groot wordt onze fractie op 21 maart? Dat vraagt elke 
deelnemende SP-afdeling zich af. Maar er is meer te halen. 
Coalitiedeelname. En als er een goede chemie is tussen 
afdeling, fractie en wethouder, dan kan dat als vette bonus 
een groot verschil maken. Hoe? ‘Je hóeft niet in de maat 
van de muziek te lopen.’

in Vlaardingen, legt het uit: ‘Wethouder of 
niet, je blijft SP-activist. Je bent eerst SP’er, 
daarna wethouder.’ Hij vervolgt: ‘Je ziet 
wel mensen die raadslid zijn geweest en 
dan wethouder worden en zich dan ineens 
heel anders gaan gedragen. Geen tijd meer 
hebben om in de afdeling actief te zijn. Voor 
een SP’er is dat een valkuil. In mijn ogen kun 
je als SP-wethouder niet functioneren als 
je bijvoorbeeld de afdelingsvergaderingen 
niet meer bezoekt, congressen maar laat 
schieten of niet meer meegaat om handte-

keningen op te halen voor de spoedeisende 
hulp in je gemeente.’
‘Weten wat mensen in kwetsbare situaties 
helpt, daar komt het op aan’, zegt Arjan 
Vliegenthart. Hij vormt samen met Laurens 
Ivens nu vier jaar de SP-bestuurderstandem 
in Amsterdam. ‘Luisteren naar mensen, 
goed luisteren, en dan hun kennis en erva-
ring inzetten om dingen te verbeteren. Niet 
meteen meteen obstakels opwerpen, zo van: 
de staatssecretaris vindt dit en de bezuini-
gingen dwingen mij tot dat... Maar gewoon 
samen met de mensen kijken wat er kan. En: 
vriendelijk zijn, want dan bereik je meer.’ 
Vriendelijk zijn? Is dat niet een beetje een 
open deur? ‘Wás het maar een open deur! 
Neem het onderwerp werkloosheid, een 
belangrijk thema in Amsterdam. Als jij als 
gemeente mensen benadert met als houding 
‘wij weten wel wat goed voor u is’, dan 
wordt het niks. Als je goed luistert naar wat 
mensen zeggen, herken je hun persoonlijke 

fo
to

 C
ee

s 
Gr

oe
n©

fo
to

 a
rc

hi
ef

 S
P 

Am
st

er
da

m

Links Arnout Hoekstra (Vlaardingen). 
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en oprechte wensen om aan het werk te 
gaan. En dan kom je er – in tegenstelling tot 
wat velen denken – achter dat ze in de regel 
helemaal geen overdreven voorstellen doen. 
De bereidheid om dat tot je door te laten 
dringen, dat bedoel ik met vriendelijkheid. 
Op die manier kun je verder en zul je zien 
dat het behalen van resultaten minder tijd 
kost.’ De aanpak van Vliegenthart leverde 
hem een bijzondere erkenning op van de 
FNV: de Voet-tussen-de-Deur-prijs voor 
de strijd tegen ouderenwerkloosheid. De 
afgelopen twee jaar zijn er meer dan 1700 
Amsterdammers van 50 jaar en ouder aan 
het werk gekomen. 
Sinds 2014 werden 23.000 werkzoekenden 
aan het werk geholpen; 18.000 daarvan 
kwamen uit de bijstand. In zijn onlangs ver-
schenen boek Onder Amsterdammers: Vier 
jaar wethouder in 020 beschrijft Vliegent-
hart zijn eerste periode als wethouder in de 
hoofdstad.

Structureel tegen de stroom in
Intensief contact met de basis is noodzake-
lijk, zegt ook Hennie Hemmes. Hij is sinds 
2006 SP-wethouder in het Groningse Pe-
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Laurens Ivens (Amsterdam). Mariska ten Heuw (Hengelo).

Peter van Zutphen (Heerlen).
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kela. Hemmes benadrukt de cruciale rol van 
de lokale afdeling daarbij. ‘Onze afdeling is 
zeer actief. SP’ers zijn hier altijd op straat en 
komen bij de mensen thuis. Dat is heel mooi 
voor mij als wethouder. Want ik ontvang de 
signalen vroeg, zodat ik op tijd kan schake-
len.’ Hemmes haalt een succesvolle actie aan 
tegen de sloop van huurhuizen in Pekela. 
‘Samen met de buurtbewoners kwam de 
SP-afdeling in actie en uiteindelijk werd het 
behoud van de woningen collegebeleid.’ 

‘Als SP roeien we structureel tegen de 
stroom in’, zei Hans van Heijningen in de 
vorige Tribune. Hoe breng je dat als SP-
wethouder in de praktijk? Strikt genomen is 
een wethouder immers een uitvoerder, met 
als taak om – binnen zijn of haar porte-
feuille – een coalitieakkoord uit te voeren. 
Weliswaar heeft dat akkoord een aanzienlijk 
SP-gehalte; maar de speelruimte voor een 
wethouder om het SP-profiel uit te dragen 
lijkt niettemin klein. 
Toch is Peter van Zutphen namens de 
gemeente het gezicht van ‘Heerlen STAND-
BY!’ Dat is een zorgcoöperatie die sinds vorig 
jaar gerichte zorg en ondersteuning levert 
aan inwoners van de Limburgse stad. De 
zorg- en welzijnsinstellingen werken samen 
in de coöperatie in plaats van elkaar te 
beconcurreren. Van Zutphen: ‘We geven de 
mensen die in de zorg werken het vertrou-
wen om te bepalen welke zorg nodig is, in 
plaats van dat dat in het gemeentehuis be-
paald wordt. De eigen bijdrage is geschrapt, 
de marktwerking is buiten de deur gezet en 
de schotten tussen de deelnemende zorg-
organisaties zijn weggehaald.’ Zo sneed het 
mes voor Van Zutphen aan twee kanten: als 
verantwoordelijk zorgwethouder gaf hij lei-
ding aan een operatie die naadloos aansluit 
bij de ideologie van zijn partij. Niet dat dat 
nieuw is in Heerlen. Van Zutphen is al 12 jaar 
onafgebroken wethouder in zijn stad, eerst 
jarenlang met Riet de Wit als SP-collega, nu 
met Jordy Clemens. Lang stond de Mijnstad 
bekend om drugsoverlast in het centrum, 
om straatprostitutie en achterstandswijken. 
Maar met De Wit en Van Zutphen aan de 
knoppen werden de problemen aangepakt 
en begon de stad op te krabbelen. Van Zut-
phen: ‘Toen we begonnen bungelde Heerlen 
steevast onderaan als het ging om sociale 
problematiek. We hebben de stad aan de 
eigen haren omhoog getrokken.’ 

Verfrissende draai
In Hengelo is Mariska ten Heuw sinds 2010 
wethouder. Haar portefeuille bestaat onder 
meer uit economische zaken en financiën. 
Dat zijn onderwerpen die misschien niet 
direct klinken als een thuiswedstrijd voor 

een SP’er. Toch wist Ten Heuw wel dege-
lijk een verfrissende draai te geven aan de 
gebruikelijke visies op gunstige vestigings-
klimaten, regionale ontwikkeling en het 
spreekwoordelijke op de kaart zetten van de 
gemeente. ‘Ik heb er steeds voor gewaakt dat 
niet alleen de hightech-industrie en de grote 
industrie in beeld zijn. Ook starters, jonge 
ondernemers, zzp’ers en het mkb zijn van 
groot belang voor de economie. Zij hebben 
vaak begeleiding, coaching en andere vor-
men van steun nodig en als overheid hebben 
wij daarvoor middelen beschikbaar gesteld.’ 
Op het gebied van regionale samenwerking 
met andere gemeenten bleek ook nog een 
wereld te winnen te zijn. In bestuurdersland 
is menigeen immers geneigd om primair 
voor het belang van de eigen gemeente te 
gaan. Ten Heuw: ‘Als het gaat om economie 
en arbeidsmarkt, moet je je realiseren dat 
de mobiliteit groot is. Maar wat zie je vaak 
bij bedrijfsvestigingen of -verplaatsingen? 
Dat aangrenzende gemeenten ten koste van 
elkaar dat bedrijf proberen binnen te halen. 

Ik zeg: wat kan mij het nou schelen of dat 
bedrijf zich honderd meter binnen of buiten 
de gemeentegrens vestigt of verplaatst? Als 
het voor de inwoners van mijn gemeente 
maar iets oplevert.’ 

Lokaal beleid tegen Haagse rechtse wind
Zeker; lef is nodig om tegen de stroom in te 
roeien. ‘Maar’, zegt Arjan Vliegenthart: ‘het 
is belangrijk dat je laat zien wat je lokaal 
kunt doen tegen de rechtse wind uit Den 
Haag. Je hoéft niet in de maat van de muziek 
mee te lopen.’ Zo is Amsterdam onder 
leiding van Vliegentharts collega Laurens 
Ivens begonnen met de bouw van flink 
meer betaalbare huurhuizen. Ook heeft de 
stad met succes de strijd aangebonden met 
illegale verhuur via Airbnb, die duizenden 
woningen aan de woningmarkt onttrekt en 
de stroom toeristen tot nauwelijks nog te be-
vatten hoogten doet toenemen. De filosofie 
van Ivens en Vliegenthart is daarbij: waar de 
achtereenvolgende kabinetten tekortschie-
ten om de belangen van de gewone burger te 
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Hennie Hemmes (Pekela). Arjan Vliegenthart (Amsterdam).
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dienen, zetten wij beleid neer om dat wel te 
doen. Ivens schreef in het Parool: ‘Hoog tijd 
om de roep van de Amsterdammer zwaarder 
te laten wegen dan de knellende Haagse 
wetten. Leve de republiek Amsterdam!’ Een 
tikkeltje te veel hoofdstedelijke arrogantie? 
Mag zijn, maar feitelijk is ‘Heerlen STAND 
BY!’ evenzeer een reactie op landelijk beleid, 
namelijk dat van de marktwerking in de 
zorg. Juist de marktwerking is in Heerlen 
buitenspel gezet. En waar de kabinetten-
Rutte het onderwerp economie enkel lijken 
te meten aan de exportcijfers en multinati-
onals, hebben ze in Hengelo in ieder geval 
oog voor de kleinere spelers. Hennie Hem-
mes verwoordde het ooit zo: ‘Ik weiger als 
zetbaas van het kabinet op te treden. Pekela 
heeft niets aan een verlengstuk van VVD-
beleid. Dit kabinet verdient een waakhond 
en geen schoothond.’

We willen door!
Zo’n twintig jaar geleden bestuurde de SP 
in drie gemeenten mee: in Oss, Uden en 

Schijndel. Na de vorige gemeenteraadsver-
kiezingen leverde de partij 45 wethouders 
in 40 gemeenten. De groei is al die jaren 
gestaag geweest, nooit echt explosief. Wel 
wordt er sinds 2014 bestuurd in twee van de 
grote vier, te weten Amsterdam en Utrecht. 
Daarnaast zijn er SP-wethouders in functies 
in grotere agglomeraties als Eindhoven, Arn-
hem, Tilburg, Groningen, Breda, Nijmegen, 
Hengelo, Heerlen, Leiden en Maastricht. 
Of dat rijtje verder groeit zal op 21 maart 
blijken. Zowel Peter van Zutphen, Mariska 
ten Heuw, Arnout Hoekstra, Arjan Vliegent-
hart en Hennie Hemmes zijn in ieder geval 
beschikbaar voor nog een termijn; voor Van 
Zutphen zou het zelfs de vijfde keer kun-
nen zijn dat hij als wethouder geïnstalleerd 
wordt. Hennie Hemmes staat mogelijk voor 
zijn vierde periode. ‘Daar ben ik nog voor 
in, zeker. Ik kijk met een goed gevoel terug 
op twaalf jaar wethouderschap. Wat niet 
wil zeggen dat in die jaren alles is gelukt en 
gelopen zoals ik het wenste. De sluiting van 
het zwembad was heel moeilijk voor mij en 

ONDER AMSTERDAMMERS
Een coalitie die niet kon en toch kwam

Onder Amsterdammers, heet het boek waarin 
Arjan Vliegenthart terugblikt op vier jaar wet-
houderschap in de hoofdstad. De SP’er geeft 
daarin een inkijkje in het reilen en zeilen van een 
SP-wethouder in Amsterdam. Misschien klinkt dat 
niet meteen heel spannend. Maar dat is Onder 
Amsterdammers wel degelijk. 
Het begint bij het begin: de vorming van de in 
Amsterdam als behoorlijk revolutionair geldende 
coalitie van SP, VVD en D66. Vliegenthart schrijft: 
“Een coalitie die niet kon en toch kwam – hoe 
kon het gebeuren dat liberalen en socialen elkaar 
vonden in het gemeentebestuur van de hoofdstad 
van het land?” Het antwoord op die vraag is zowel 
fascinerend als onthullend, bijvoorbeeld als het 
gaat om de tot nu nauwelijks belichte rol van 
Emile Roemer in het proces. 
Er spelen meer bekende namen een rol in het 
boek, bijvoorbeeld Ad Melkert, Klaas de Vries 
en Kajsa Ollongren. Maar de mooiste passages 
zijn eigenlijk de persoonlijke ontmoetingen van 
Vliegenthart met gewone Amsterdammers. Zoals 
met een mevrouw in Amsterdam-Noord, die een 
wekelijkse breicursus verzorgde. “Haar deelne-
mers hadden vaak geen geld, dus het was fijn dat 
ze gratis van het buurthuis gebruik kon maken. 
Maar omdat de deelnemers geen wol hadden, 
was het wel behelpen. Toen ik haar vroeg hoeveel 
ze nodig dacht te hebben, zei ze wat beschaamd: 
‘Met vijftig euro ben ik al echt geholpen. Daarvan 
koop ik bij de Action wol voor een heel jaar.’” 
Vliegenthart concludeert: “Mensen die op mijn 

spreekuur komen, vragen doorgaans niets 
uitzonderlijks. En vaak vragen ze het ook niet voor 
zichzelf, maar voor iemand anders.” Het lijken pri-
mair dit soort ontmoetingen met gewone mensen 
die Vliegenthart als politicus gevormd en gesterkt 
hebben, wellicht meer nog dan de beschreven 
samenwerking met hoge politici van uiteenlo-
pend pluimage die hij bewondert, of het scherpe 
conflict dat hij had met staatssecretaris Klijnsma. 
Dat spreekt bijvoorbeeld uit deze passage in het 
boek: “Natuurlijk, ze zullen er vast zijn: mensen 
die niets liever willen dan met een uitkering op de 
bank zitten en met rust gelaten worden. Ik ben ze 
alleen nauwelijks tegengekomen.” 
Onder Amsterdammers is eigenlijk het verhaal van 
buurtbewoners en activisten die samen opstaan 
om hun leefomgeving én leven te verbeteren en 
het voor elkaar eerlijker te maken. En dat is niet 
alleen voor Amsterdammers de moeite waard 
om te lezen. Het is inspirerend voor mensen die 
wonen in Pekela en Heerlen en alles daartussenin. 

Onder Amsterdammers: Vier jaar 
wethouder in 020. Arjan Vliegenthart. 
Uitg. Van Gennep, Amsterdam

de afdeling. Maar hoe lastig het ook was; we 
konden het uitleggen.’ Ruim vier ton per jaar 
stak de gemeente in het bad, een flinke post 
voor een gemeente van amper 12.000 in-
woners. Pekela kwam voor de keus te staan: 
óf fors bezuinigen op zorg, armoedebeleid 
en buurthuizen, óf het zwembad sluiten. 
Het werd het laatste. Ze staan er nog steeds 
achter, maar het doet de Pekelder SP’ers tot 
op de dag van vandaag pijn. 
Hemmes weet het, alle SP-wethouders we-
ten het: nog een periode besturen hangt af 
van het oordeel van de kiezers op 21 maart. 
Hennie Hemmes: ‘Daarnaast speelt ook mee 
dat ik me nooit zal laten installeren in een 
sfeer van: nou Hemmes, hier is je portefeuil-
le en ga daar maar zitten. Dat is te weinig. 
Voor mijzelf en voor de SP.’ •

tekst Rob Janssen
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Arjan Vliegenthart (Amsterdam).
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1 Meest noordelijke lijsttrekker:  
Harry Rozema, Appingedam
Onze gemeente staat er natuurlijk om 
bekend dat we midden in het aardbevings-
gebied liggen en daar zitten we politiek dan 
ook bovenop. We zijn een behoorlijk rood 
bolwerk. Tijdens de vorige gemeenteraads-
verkiezingen haalden we vanuit het niets 
drie zetels. Op 21 maart zouden wij best 
kunnen groeien. Er zijn nieuwe, jonge leden 
bijgekomen. Zoals Rianna Smit, die op plek 
4 van onze lijst staat. Zij sloot zich aan bij de 
SP omdat ze ons altijd in de buurten zag. 

2 Meest zuidelijke lijsttrekker:  
Jack Gerats, Maastricht
Ik ben de eerste SP-wethouder die Maas-
tricht ooit gekend heeft. Het is ons gelukt 
om het stadsbestuur een socialer gezicht te 
geven. Zo nam de SP het initiatief voor een 
vast spreekuur in de wijken. Bewoners kun-
nen mij dan van alles vragen: over hulp bij 
het huishouden, woningaanpassingen, maar 
ook over de leefbaarheid en veiligheid van 
hun buurt. Sommige mensen noemen ons 
Maastrichtenaren chauvinistisch. Maar je 
kunt hier ook een pluspunt van maken. Juist 
een chauvinistische stad zou ernaar moeten 
streven de sociaalste van het land te zijn! 
Daar gaan wij voor deze verkiezingen.

3 Lijsttrekker in de kleinste gemeente 
waar we meedoen: Heidy Melissen, 
Doesburg
Doesburg telt zo’n 11.500 inwoners en is dus 
vrij klein. Maar als raadslid merk ik daar 
verder weinig van. Ik denk niet dat ik beter 
contact heb met de mensen dan SP-raadsle-
den in andere steden. We zijn immers overal 
een partij die veel de straat op gaat. Zo doet 
onze afdeling veel vooronderzoek. Onlangs 
bijvoorbeeld nog naar 95 sociale huurwo-
ningen die platgegooid dreigden te worden. 
Uiteindelijk waren de bewoners tevreden 
met de geboden oplossing. Maar mocht het 
toch misgaan, dan weten ze de SP te vinden!

4 Lijsttrekker in de grootste gemeente: 
Laurens Ivens, Amsterdam
Vier jaar geleden zat de SP hier nog niet 
in het college. Toch voelt deze campagne 
niet heel anders dan de vorige. Zo zien veel 
Amsterdammers ons nog steeds als op-
positiepartij. We hebben immers nog altijd 
fundamentele kritiek op het systeem. Je 
hoort vaak: ‘Het kabinet heeft enkel oog 
voor de hoofdstad.’ Maar de ijzeren greep 
van beleggers op onze woningmarkt wordt 
in Den Haag juist compleet genegeerd. ‘Dat 
is een Amsterdams probleem’, zegt het 
kabinet dan. Er is dus nog een hoop om voor 
te knokken! 

5 Oudste lijsttrekker:  
Wim Rijnders, Schagen
Ik ben 73 jaar oud. Het vooroordeel over 
mensen van mijn leeftijd is dat we alles 
al hebben meegemaakt. En in zekere zin 
klopt dat. Vaak denk ik: hier hadden we het 
veertig jaar geleden ook over. Hoewel ik al 
vijf jaar commissielid ben, zit ik pas sinds 
drie maanden officieel in de raad. Ik heb 
het stokje overgenomen van een 22-jarige. 
Eigenlijk zijn wij de enige partij in Schagen 
die kritische kanttekeningen plaatst. De rest 
applaudisseert vooral met het college mee. 

6 Jongste lijsttrekker: Moomin-Moslim 
Ait-Imchi, Wageningen
Als negentienjarige merk ik dat andere 
jongeren om mij heen Wageningen verlaten, 
omdat er weinig te beleven valt. Zij willen 
hun creativiteit kunnen uiten en missen 
bijvoorbeeld een poppodium. Een veelvoor-
komende klacht is dat het in Wageningen 
alleen draait om studenten. Ik vind het best 
begrijpelijk dat sommige mensen denken 
dat de universiteit in Wageningen de dienst 
uitmaakt. Daarom wil de SP ervoor zorgen 
dat er genoeg te doen is voor alle jongeren. 
Ook willen we zorgen voor meer contact 
tussen jong en oud en de ongelijkheid tus-
sen mensen bestrijden. •

DE UITERSTEN

GROOT EN KLEIN • NOORD EN ZUID • JONG EN OUD

1
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6

tekst Lesley Arp • foto’s archief SP
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‘Er waart een spook door Europa, zo schreef 
Karl Marx anderhalve eeuw geleden. Nou, 
daar ben ik dan!’, grapt Lilian Marijnissen 
in haar verschijning als hologram op vier 
plaatsen tegelijk. De aftrap van de SP-cam-
pagne is gevierd op poppodia in Haarlem, 
Breda, Zwolle en Nijmegen, op 19 februari. 
Met een projectie spreekt Marijnissen het 
publiek op allevier de locaties tegelijk toe; 
een unicum in Nederland. In Haarlem kon-
digt het ‘spook’ de echte Lilian Marijnissen 
aan. De SP-leider pleit voor investeringen 
in politieagenten, voor een nee-stem bij het 
sleepwet-referendum en voor een doorbraak 
in Nederland: ‘En die doorbraak komt er, 
als we samen overal verschijnen.’ Altijd in 
de buurt – net als Lilians hologram – is het 
motto van de duizenden SP-vrijwilligers die 
afgelopen jaar met bijna een miljoen men-
sen hebben gesproken. En dat niet alleen, ze 
zijn ook met hen in actie gekomen. Tijdens 
de campagne hoopt de SP het miljoen vol te 
maken.

Authentiek links
Naast de hologram-speech zijn de bezoekers 
van de vier SP-bijeenkomsten getrakteerd 

CAMPAGNEAFTRAP

LILIAN MARIJNISSEN 
STRAALT OP VIER  
PLAATSEN TEGELIJK

op optredens van hiphopformatie Fak-
kelteit, zangeressen Lotte Walda en Linda 
Schöne, de band Schipper en Bemanning, 
het Courbois Trio en spoken-wordartiest 
Chris Blok. Ook inspirerende buurtactivisten 
en lokale lijsttrekkers laten van zich horen. 
Bekende namen als Prem Radhakishun, 
journalist en filmmaker Leon Verdonschot 
en de internationaal vermaarde vakbonds-
activist Michael Crosby krijgen het woord. 
Die laatste vergelijkt Lilian Marijnissen met 
Bernie Sanders en Jeremy Corbyn; authen-
tieke linkse politici die een eerlijk alternatief 
bieden voor het failliete kapitalisme.

‘21 maart de grote doorbraak’
In de woorden van Marijnissen: ‘Laat 21 
maart het begin van de grote doorbraak zijn. 
De doorbraak tegen de pakken-wat-je-pak-
ken-kan-mentaliteit van de managers. De 
doorbraak tegen de ieder-voor-zich-politiek 
van de hoge Haagse heren. Samen maken 
we van Nederland een veilig en rechtvaardig 
land. Samen maken we Nederland weer voor 
elkaar.’ •

tekst Diederik Olders

fo
to

 W
ie

be
 K

ie
st

ra

fo
to

 W
ie

be
 K

ie
st

ra
fo

to
 W

ie
be

 K
ie

st
ra

fo
to

 W
ie

be
 K

ie
st

ra
fo

to
 C

ee
s 

W
ou

da
fo

to
 W

ie
be

 K
ie

st
ra

fo
to

 C
ee

s 
W

ou
da



26 TRIBUNE maart 2018

Echt enthousiast lijkt Jimmy Dijk (foto) niet 
over zijn geuzennaam. Partijgenoten 
doopten de Groningse SP-fractievoorzitter 
om tot ‘Jimmy Schimmel’, vanwege zijn 
betrokkenheid bij maar liefst zes acties 
tegen schimmelwoningen. Bijvoorbeeld in 
de wijk Paddepoel Zuid-Oost, waar 
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  > JIMMY STRIJDT VOOR GEZONDE WONINGEN

bewoners van bepaalde straten al jaren 
leven in koude, vochtige en tochtige 
huizen. ‘Sommige kinderen die hier wonen 
zijn al van jongs af aan verkouden’, vertelt 
Dijk. ‘Een bewoner liet ons laatst een 
volledig beschimmeld kindermatrasje 
zien.’ Ook in de wijk Vinkhuizen wonen 
kinderen die al hun hele leven lang 
medicijnen nodig hebben, puur vanwege 
het huis waarin ze zijn opgegroeid. Dijk: 
‘Zelfs een huisarts verklaarde dat woning-
corporatie De Huismeesters dringend iets 
moet doen aan deze woningen.’

Achterstallig onderhoud
Volgens Dijk zijn de schimmelklachten, die 
in vrijwel alle hoeken van de stad spelen, 

het gevolg van jarenlang achterstallig 
onderhoud. ‘De corporaties hadden dit 
kunnen voorkomen en beloven telkens 
beterschap, maar er gebeurt niets.’ 
Hoewel de Groningers vanwege 
herindelingen pas in november naar de 
stembus mogen, heeft Dijk er alle 
vertrouwen in dat de strijd voor gezonde 
woningen inzet van de gemeenteraads-
verkiezingen wordt. ‘Daar zorgen wij als SP 
wel voor! Bovendien leeft het thema echt in 
de stad. Ook Groningers die geen last 
hebben van schimmel zijn enthousiast over 
onze acties.’ Het raadslid hoopt dat zijn 
partij, samen met actiecomités van 
strijdbare huurders, het komende jaar een 
einde kan maken aan de schimmelplaag in 
Groningen. ‘Dan kan die bijnaam ook 
eindelijk weg.’ 

  > WET TEGEN UITSLUITING VAN ARME KINDEREN DOOR SCHOLEN

Het gebeurt echt: terwijl de andere 
kinderen van een school gezellig op 
schoolreisje gaan, moeten er een paar in 
een apart thuisblijversklasje aan het werk. 
Omdat hun ouders de ouderbijdrage niet 
kunnen betalen. Officieel is deze bijdrage 
vrijwillig, maar regelmatig worden ouders 
onder druk gezet als ze niet kunnen 
betalen. Scholen blijven betalingsherinne-
ringen sturen, schakelen incassobureaus 

in of sluiten kinderen uit van activiteiten. De 
SP en GroenLinks zijn het zat. Onderwijs 
zou ongelijke kansen tussen kinderen 
moeten verkleinen, maar dit soort uitslui-
ting vergroot juist ongelijkheid. Daarom 
werken SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint 
en zijn GroenLinks-collega Lisa Westerveld 
samen aan een wetsvoorstel om dit te 
verbieden. ‘Al jaren kaarten we dit aan. 
Onderzoek na onderzoek toont aan dat 

ouders in de problemen komen door deze 
bijdrage en dat kinderen de dupe zijn’, licht 
Kwint toe. ‘Wij zijn er klaar mee. Kinderen 
uit arme gezinnen hebben het al moeilijk 
genoeg. Die mogen er op school niet ook 
nog last van hebben dat hun ouders het 
net wat minder getroffen hebben. Dus 
schrijven we zelf een wet.’

  > VREUGDESPRONG THUISZORG-ZZP’ERS

De kleine zelfstandigen in de thuiszorg 
waarover de Tribune vorige maand 
berichtte (‘De arm van de zorgverzekeraar 
reikt tot in de slaapkamer’) hebben op 23 
februari van de rechter op alle fronten gelijk 
gekregen in de zaak tegen Zilveren Kruis. 
Het opwerpen van hoge drempels voor 
patiënten om te kiezen voor zorgverleners 
die geen contract hebben afgesloten met 
de verzekeraar moet stoppen. Het verweer 
van Zilveren Kruis dat ongecontracteerde 
zorg duurder en fraudegevoeliger zou zijn 
miste elke serieuze onderbouwing en de 
rechter trapte er dan ook niet in. De 
uitspraak is een mijlpaal in de strijd tegen 
onpersoonlijke stopwatchzorg. ‘Maar het is 
nog niet voorbij,’ vertelt ziekenverzorgende 
Joyce de Bruijne een week later, ‘want 
Zilveren Kruis gaat in hoger beroep.’ En 
anders dan voor de thuiszorgers, die de 
zaak op eigen kracht en uit eigen zak 
hebben aangespannen, zal geld voor zo’n 
winstgevende zorgverzekeraar geen 
belemmering vormen om het heel lang vol 
te houden.

Joyce de Bruijne en andere activisten van Stichting Zorgrecht bij het verlaten van de rechtbank 
op 23 februari: ‘We hebben geweldig nieuws!’
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De Eurocommissarissen Juncker en Timmermans roepen in koor 
dat regeringsleiders niet moeilijk moeten doen over de Europese 
uitgaven. De begroting is nu € 155 miljard per jaar, dat komt neer 
op tien eurocent per burger per dag. Die kan dus best wel omhoog 
om allemaal nieuwe plannen te realiseren, zoals een Europese 
defensie, een goed werkend Europees systeem voor bewaking 
van de buitengrenzen, en een effectief energiebeleid. Als rege-
ringsleiders dat niet willen en liever bezuinigen, zo zeggen de 
Brusselse heren, dan moeten ze het maar zeggen.

Als SP presenteren we al jaren voorstellen voor bezuinigingen, 
zoals een einde maken aan het rondpompen van geld, stoppen 
met het belachelijke verhuiscircus tussen Straatsburg en Brussel, 
opheffen van een aantal Agentschappen die ergens in de Europese 

Unie iets doen waar niemand wat van afweet en natuurlijk een 
flinke bezuiniging op de salarissen van Europese ambtenaren en 
politici.

Tot zover niets nieuws, maar sinds kort kunnen we hier wat aan 
toevoegen: laat handhaving van de Europese regels over aan de 
lidstaten en ga niet als Europese Commissie proberen alles zelf te 
controleren. Het begon met Dieselgate: er komen nu Europese 
inspecteurs die auto’s zelf gaan controleren. Maar ook alle 
gemeentelijke, provinciale en nationale regelgeving die invloed 
kan hebben op het dienstenverkeer, moet, als het aan de Com-
missie ligt, eerst aan Brusselse ambtenaren worden voorgelegd. 
Bedrijven kunnen verder verplicht worden de Commissie te 
voorzien van alle informatie over mogelijke schendingen van het 
vrij verkeer. De Commissie is er niet duidelijk over hoeveel 
ambtenaren er extra zullen moeten worden ingehuurd om al die 
informatie te verwerken, maar bijvoorbeeld een nieuw bestem-
mingsplan heb je niet in een uurtje uit, dus het zijn er al gauw 
duizenden.

Nee, heren Juncker en Timmermans, de keuze is niet minder 
nieuw beleid of anders meer uitgeven, maar een vette of slankere 
en goedkopere Commissie. Als SP kiezen we graag voor het 
laatste, want we kunnen de Brusselse bureaucratie missen als 
kiespijn.

Dennis de Jong
SP-fractievoorzitter  
Europees Parlement

WE KUNNEN HEEL 
GOED OP DE EUROPESE 
COMMISSIE BEZUINIGENfo
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De honderden actievoerders – waaronder 
veel SP’ers – die afgelopen najaar in 
opstand zijn gekomen tegen de uitbreiding 
van luchthaven Lelystad hebben hun 
eerste grote succes behaald. Minister Van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water-
staat) kondigde op 21 februari minimaal 
een jaar uitstel aan. De uitbreiding stond 
oorspronkelijk gepland op 1 april 2019. 
SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin typeert de 
voorbereiding hiervan door het ministerie 

als een ‘foutenfestival’. Zo bleek een 
extern ingehuurde expert getrouwd te zijn 
met iemand uit de ‘onafhankelijke’ 
commissie die zijn bevindingen over de 
uitbreiding zou controleren. Laçin: ‘Het lijkt 
wel alsof de luchtvaartlobby het kabinets-
beleid dicteert, ten koste van gewone 
mensen. Ongebreidelde groei van de 
luchtvaart past niet in een dichtbevolkt 
land als Nederland. Daarom is wat de SP 
betreft uitstel de eerste stap naar afstel!’

  > UITBREIDING VLIEGVELD UITGESTELD NA FOUTENFESTIVAL

Met een speciale valentijnsmanifestatie in 
Woerden heeft de SP energiebedrijf 
Vermilion opgeroepen om af te zien van 
plannen voor gaswinning in het Groene 
Hart. Ook Milieudefensie, GroenLinks en 
de Groninger Bodembeweging waren van 
de partij. Volgens SP-Tweede Kamerlid 
Sandra Beckerman (foto) is het hoog tijd 
dat Vermilion zijn hart laat spreken en de 
boringsplannen afblaast. Voorafgaande 
aan de manifestatie tekenden honderden 
mensen uit Woerden, Bodegraven en 
Gouda valentijnskaarten met deze aan het 
boorbedrijf gerichte hartenkreet. Helaas 
besloot Vermilion het hart van deze 
bewoners te breken door de kaarten niet in 
ontvangst te nemen. 

  > HARTENBREKER 
VERMILION

foto Cees Wouda

Cem Laçin (r) bij een actie tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad, op 17 november 2017.
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 › Hoelang ben je al lid van de SP?
‘Bijna twee jaar.’

 › Welke raadsportefeuille zou je het liefst 
willen?
‘Werk en inkomen; armoede, schuld-
hulpverlening en bijstand. Arme mensen 
vormen een kwetsbare groep, maar dat 
wil niet zeggen dat ze als persoon ook per 
se kwetsbaar zijn. Veel arme mensen zijn 
krachtig en creatief: met het weinige wat 
ze hebben weten ze elke maand te overle-
ven. Maar er vindt een offensief tegen hen 
plaats. Er wordt gedaan of ze niet rationeel 
zijn en geen goede keuzes kunnen maken.’

 › Een offensief?
‘Ja, mensen in de bijstand worden benaderd 
als luie mensen die niet willen werken. Er 
wordt mensen schaamte aangepraat. Dat is 
een vorm van mentale onderdrukking. Het 
maakt dat mensen niet vol zelfvertrouwen 
naar voren stappen, bijvoorbeeld bij sol-
licitaties.’

 › Kan dat anders? 
‘Ja. De overheid wordt nu bestuurd als een 
bedrijf waarbij winst wordt gedefinieerd als 

LINKSVOOR

Kandidaat-gemeenteraadslid 
Ramona Cairo (27) uit Rotterdam 
studeert sociologie en werkt 
voor een woningbouwcorporatie. 
‘Waar je woont en waar je opgroeit 
heeft invloed op de kansen die je 
krijgt. Zelf kom ik uit Schiemond, 
een vergeten hoekje in een 
achterstandswijk. Jongeren daar 
hebben al snel een ‘streepje achter’, 
alleen al door hoe ze praten en 
zich kleden. Ook etniciteit en of je 
man of vrouw bent maakt verschil. 
Ik wil dat denken in hokjes en 
vooroordelen graag doorbreken.’

‘ARME MENSEN ZIJN VAAK  
 KRACHTIG EN CREATIEF’

zo min mogelijk uitgeven en zo min mogelijk 
mensen in de bijstand hebben. Maar je zou 
het ook pas winst kunnen noemen als men-
sen werk vinden waarbij ze zichzelf kunnen 
ontwikkelen en een echte baan krijgen; 
geen onzekere baan met een flutcontract en 
slechte arbeidsvoorwaarden.’

 › Wat is je favoriete plek op deze wereld?
‘Ik heb niet zoveel gereisd, maar ik droom 
ervan om ooit een tijdje bij een inheemse ge-
meenschap in het Amazonegebied te mogen 
verblijven. Me opladen aan de natuur, ergens 
bij een mooie waterval.’

 › Waar komt die droom vandaan?
‘Mijn moeder is Surinaamse en mijn oma 
is half Indiaanse. Of die Surinaamse roots 
invloed hebben op hoe ik in het leven sta? 
Ja, zeker wel. De Surinaamse cultuur is een 
warme cultuur: iedereen is welkom om aan 
tafel aan te schuiven. Overal waar ik ga, zoek 
ik een stukje warmte op. Ik ben iemand die 
de kat uit de boom kijkt, maar als ik voel dat 
er ruimte is om samen te werken, te lachen 
en te delen, dan voel ik me snel thuis.’ •

tekst Daniël de Jongh
foto Karen Veldkamp
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SAMEN GAAN WE WINNENSAMEN GAAN WE WINNEN

TROTSE SP’ERS LATEN ZIEN waarom ze bij de 
actiefste partij van het land horen. Dat doen 
we altijd, maar in de campagnetijd gooien 
we er een schepje bovenop. Dan dragen we 
onze boodschap uit in onze omgeving. Met 
een verkiezingsposter voor het raam of 
in de tuin, met een mooie campagnefoto 
op sociale media en in gesprekken met 
vrienden, familie, buren en collega’s. 

Je afdeling zit uiteraard te wachten op alle 
hulp in de campagne. Van folderen tot plak-
ken, van het bezoeken van debatten tot een 
extra paar handen bij de actiekraam. Als er 
in jouw woonplaats deze keer geen SP is om 
op te stemmen dan is er altijd een deelne-

In campagnetijd is het alle hens aan dek. Iedere SP’er kan bijdragen aan 
een mooie overwinning. Of je nu veel of weinig tijd hebt, of je nu al actief 
bent of dat graag wilt worden. Met een energieke campagne maken we 
onze partij lokaal nog sterker en laten we andere partijen zien dat we 
met ons activisme hét groeiende alternatief zijn voor de zittende Haagse 
machthebbers. Vol enthousiasme laten we in heel Nederland zien dat 
samen sterk het alternatief is voor ieder voor zich. 

mende afdeling in de buurt. En in heel Ne-
derland kunnen mensen stemmen tegen de 
sleepwet bij het referendum, dus hulp bij de 
sleepwet-nee-campagne is overal welkom. 

Wij zullen de SP niet zijn als we niet nog een 
paar keer vriend en vijand gaan verrassen 
met nieuwe campagnemiddelen. 18 maart 
is de dag om te omlijnen in je agenda, want 
dan gaan we weer iets bijzonders doen. Later 
meer hierover.

Wij hebben de mensen, de ideeën en het 
campagnevuur om 21 maart tot onze dag te 
maken. Op naar de volgende doorbraak.  
Doe mee! • 
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PRIKBORD@SP.NL
of stuur een brief naar  
Redactie Tribune
 Snouckaertlaan 70 
3811 MB Amersfoort

HALBE ZIJLSTRA
Zijlstra neemt ontslag? Dan 
ook geen wachtgeld, neen, een 
bijstandsuitkering. De eerste 
maand krijgt hij niets, maar 
moet hij bewijzen die honger-
uitkering waard te zijn door een 
maand lang papier te prikken, 
verkeersborden schoon te ma-
ken, bladeren op te ruimen, wc’s 
schoon te maken en dergelijke. 
Maar na deze maand zal blijken 
dat hij te veel vermogen heeft, 
en dan is het ook nog ontslag 
door eigen toedoen, dus geen 
bijstandsuitkering. Karma.
Frans, SP-lid

FOTOGRAFEN SP-CONGRES
De Congresfoto’s bij het artikel ‘Méér 
dan voor elkaar’ in de vorige Tribune, 
zijn gemaakt door Maurits Gemmink, 
Rob Nelissen en Peter de Vos. De foto’s 
van het stemmen voor een nieuw 
 partijbestuur zijn van Ellen Jager,  
Liesbeth Hogenboom en Patrick  
Zoomermeijer.

Menno Oosterhoff @oosterhoff2
Kafka over de top.  Declaratie bij zorg-
verzekeraar. Ik heb geen contract.  
ADVIES: Stuur patient een rekening. 
Dan kan hij het doorsturen. Ok. 
1 probleem.Hij is overleden.. Tja....

@PaulusJansenSP
zit in de sprinter naar #boxtel . Mét 
toilet, dankzij @emileroemer #spnl
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puzzelpuzzel

De winnaar van februari 2018 is Gerda Wolters-Hoff, Leek 
Stuur uw oplossing van een puzzel naar keuze vóór 28 maart 2018 naar de puzzelredactie van de Tribune; 
 Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl  Vergeet u niet uw naam en adres te vermelden?  
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CRYPTOGRAM 1 2

3 4 5 6

7 

8  9  

10

11 12 

13

14  

15 16  17  

18  19  

OPLOSSINGEN FEBRUARI

Horizontaal
7 Vermomd! Een wolf. (13) 8 Bekent aldus de gelovige 
schuld? (9) 9 In dat Veluws dorp husselen ze hun 
koeienstront. (4) 11 Biceps van een bouwvakker. (13)
14 Ploeteren buiten kantooruren. (10) 15 Heeft zijn 
wasdom naast bloei. (5) 16 Element licht op zonder 
stralenkrans. (8 en 4,4) 18 Ook de bosmier ontvangt 
er nog de omroep mee. (7) 19 In de hoofdstad vloeit 
bier als water. (6)

Verticaal
1 Produceert-ie (o.a.) tekstklonen? (14) 2 Latex heeft 
wel iets weg van karnejus. (7) 3 Muziekinstrument 
van een zeekapitein. (12) 4 Ook vliegers en lopers 
worden er weer schoon mee. (13) 5 In het klooster 
doen ook de wat ouderen graag iets voor elkaar. (13)
6 Je stang kapot? Da’s om bang van te worden? (5)
10 Hond is nogal lomp been kwijtgeraakt. (6 en 3,3)
12 Met bont versierd wapen. (5) 13 ’t Is een klier 
van een noot, maar toch nuttig voor de mens. (7) 17 
Elliptische letter is van kleur verschoten. (5 en 1,4)

SPIRAALTJE

Anagrammatica! Hoe het werkt: begin linksboven. 
Vind eerst een 10-letter woord dat samengesteld 
kan worden uit alle individuele letters van de 
omschrijving onder ‘1’ en plaats dit in de linkerbalk. 
Plaats vervolgens een woord van 11 letters op de 
onderste regel, volgens de omschrijving onder ‘2’. 
Volg de spiraal: het derde woord gaat van onder 
naar boven, dan rechts-naar-links etc. Iedere laatste 
letter van een woord is de beginletter van het 
volgende. 4 ‘hoekletters’ zijn al ingevuld.

Misschien dat u een ander woord vindt dan wij als 
oplossing geven: zolang het een Nederlands woord 
is en u alle letters uit de omschrijving gebruikt, mag 
dat natuurlijk. Veel plezier!

Omschrijvingen
1 zang akties
2 simpele drek
3 lot oerknal
4 kil pandje
5 likdoorn
6 net code
7 roep au
8 salie
9 edel
10 oud
11 mo

G L

K L

Cryptogram

Horizontaal
1) Dobber 8) Streepjescode 10) Narrig  
11) Andermaal 13) Welpenleidster 14) Sire  
15) Metrum 16) Preekstoel 17) Rekenkundig  
18) Tekenen.

Zinnebeelding

1. Urk (P) 2. Boekel (R) 3. Amstelveen (O) 4. 
Landgraaf (V) 5. Montfoort (I) 6. Ten Boer (N) 
7. Goeree-Overflakkee (C) 8. Vlissingen (I) 9. 
Tubbergen (A) 10. Voorst (L) 11. Assen (E) 12. 
Menaldumadeel (N).

Totaaloplossing:
PROVINCIALEN

Verticaal
2) Boterbloem 3) Energiebron 4) Bloemetjesjurk 
5) Spaarlamp 6) Geldmiddelen 7) Gevaarsbord  
9) Kauw 12) Verslagen.




