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VAN WIE WORDT ONS GELD?

In de bestuurskamers van commer
ciële banken, de boardrooms van tech
bedrijven en achterkamers van de 
centrale bank wordt een onzichtbare 
strijd gevoerd over de toekomst van 
ons geld. SPKamerlid Mahir Alkaya 

schrijft in zijn nieuwe boek ‘Van wie wordt 
ons geld?’ over deze strijd en het onver
mogen van de politiek om hierin het 
voor touw te nemen.

Na de bankencrisis faalde de regering om 
de macht van banken in te perken, 
ondanks brede maatschappelijke en 
politieke steun en het werk van de parle
mentaire enquêtecommissie onder leiding 
van oud SPKamerlid Jan de Wit. Maar wat 
de regering toen niet lukte, lijkt nu tóch te 
gebeuren met de stormachtige opmars van 
digitaal geld. Hiermee lopen we het risico 
om de controle over ons geld te verliezen.
Alkaya werpt met zijn nieuwe boek licht op 

NIEUW BOEK VAN SP-KAMERLID MAHIR ALKAYA

deze ontwikkeling en laat zien wat er 
nodig is om ervoor te zorgen dat de 
toekomst van ons geld door onszelf wordt 
bepaald, namelijk nu ingrijpen en leiding 
nemen in de morele en politieke keuzes 
die digitaal geld van ons vragen. 

Het boek ‘Van wie wordt ons geld’  
is vanaf nu te koop in de SP-shop via 
sp.nl/onsgeld
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Oorlog is afschuwelijk. Vooral omdat 
zelden de politieke elite die tot zoʼn oorlog 
besluit er door geraakt wordt, maar altijd 
de gewone mensen in het land. Zij lijden 
onder de agressie en het geweld van 
hun machthebbers. Dat er nu weer een 
oorlog is in Europa omdat Rusland een 
ongekend brutale aanval op Oekraïne 
doet is verschrikkelijk. Poetin kiest nu 
eenzijdig voor een militaire aanval, een 
grove schending van het internationaal 
recht. De berichten over slachtoffers en 
vluchtelingen nemen toe.

De SP heeft altijd aangedrongen op een 
dialoog en op diplomatie in het conflict 
tussen Rusland en Oekraïne. Dat is niet 
de makkelijkste weg, maar uiteindelijk is 
het de enige werkelijke oplossing. Je kunt 
immers beter praten dan vechten.

De aanval van Rusland moet keihard 
veroordeeld worden en wat Poetin doet 
is volstrekt onacceptabel. Om zo snel 
mogelijk tot een oplossing te komen is het 
van belang om de historie en context van 
het conflict te begrijpen. Het uitbreiden van 
de NAVO richting het Oosten heeft Rusland 
altijd ervaren als een bedreiging van de 
eigen veiligheid en heeft de verhoudingen 
met het Westen onnodig onder druk gezet. 
Mede om deze reden was de SP altijd tegen 
uitbreiding van de NAVO. 

De inzet moet nu gericht zijn op de-
escalatie en een wapenstilstand. De 
zogenaamde Minsk akkoorden, die een 
diplomatieke oplossing bevatten voor 
dit conflict, zouden van beide kanten 
uitgevoerd moeten worden. Door effectieve 
sancties moet Poetin, en de superrijke 
kliek om hem heen, aangepakt worden. 
We moeten alles doen om deze oorlog te 
stoppen en te werken aan een politieke 
oplossing.

Onze gedachten zijn bij  
de bevolking van Oekraïne.
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‘Dit is de oorlog van Poetin en de Russische 
elite, niet die van de gewone Russen’, zegt 
Jasper van Dijk. ‘Er zijn dus sancties nodig 
die de elite raken en de bevolking zoveel 
mogelijk ontzien. Aan de Zuidas zitten 
bijna 500 Russische brievenbusmaatschap-
pijen. Daar gaat ontzettend veel Russisch 
geld doorheen. Ik heb daarom aan minister 
Hoekstra gevraagd om die allemaal aan te 
pakken omdat je daar de machtige Russen 
mee raakt. Draai die kraan dus gewoon 
dicht. Hoekstra zou zijn best gaan doen 
maar dat hou ik goed in de gaten. Dat moet 
gewoon direct stoppen.’

Bewapenen is geen oplossing
De hele wereld is Oekraïne momenteel tot 
op de tanden toe aan het bewapenen maar 
volgens van Dijk is dat niet de oplossing: 
‘We moeten de partijen aan de onderhan-
delingstafel krijgen. Oekraïne wordt nu 

zo ongeveer door alle Europese landen 
bewapend en ook door heel veel landen bui-
ten Europa. Dat zijn tientallen landen die 
nu wapens leveren. Je moet je dan afvragen 
of Nederland dat dan ook nog moet doen. 
Wat mij betreft zou Nederland zich veel 
beter kunnen richten op iets waar wij goed 
in zijn, namelijk het internationaal recht 
bevorderen. Die kracht moet Nederland 
inzetten om de Russen en de Oekraïners 
aan tafel te krijgen om zo de vredesonder-
handelingen te beginnen.’

In de Tweede Kamer hebben partijen van 
GroenLinks tot en met VVD een voorstel 
van D66 gesteund om meer geld uit te geven 
aan defensie. De SP steunde dit voorstel 
niet: ‘Ik vind het een verbazingwekkend 
voorstel als je bedenkt dat de NAVO meer 
dan 1000 miljard dollar uitgeeft aan defen-
sie per jaar. Rusland geeft circa 65 miljard 

Nu Rusland een 
verschrikkelijke oorlog 
is gestart in Oekraïne, 
lijkt er een moderne 
wapenwedloop te 
ontstaan. Terwijl de hele 
wereld oververhit raakt, 
moeten we volgens  
SP-Kamerlid Jasper van 
Dijk juist nu het hoofd 
koel houden.

uit dus het gaat helemaal niet om geld. Het 
is paniekvoetbal dat nu gespeeld wordt 
waar vooral de wapenlobby heel blij van 
wordt. De NAVO is nu al meer dan tien keer 
sterker dan Rusland. Poetin heeft daarom 
ook geen NAVO-land aangevallen. Boven-
dien: als je het defensiebudget verhoogt 
dan is deze acute crisis nog niet opgelost. 
Het voorstel kwam dan ook van partijen die 
altijd al meer geld naar defensie wilden.  
Ze gebruiken nu deze oorlog om dat te 
regelen maar de SP doet daar absoluut niet 
aan mee, ook omdat Oekraïne daar niks 
aan heeft.’

Nu al nadenken
De gevolgen van de oorlog zijn voor Neder-
land natuurlijk veel minder heftig dan voor 
Oekraïne, maar moeten volgens van Dijk 
wel nu besproken worden: ‘We weten dat 
er heel veel vluchtelingen aan gaan komen. 

‘MET MEER WAPENS BEREIK  JE GEEN VREDE’



Deze Tribune verschijnt vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nu ik 
dit schrijf weet ik nog niet wat voor 
ons de uitkomst zal zijn. Maar ik weet 
wel dat veel SP’ers vol overtuiging en 
energie campagne hebben gevoerd. 
Daarvoor wil ik iedereen enorm 
bedanken. Wanneer ik voor onze SP op 
pad ben vind ik het altijd heel fijn me 
te realiseren dat we samen overal in 
het land met partijgenoten de straat op 
gaan voor onze idealen. 

Helaas konden mensen deze keer niet 
in alle gemeenten een stem op de SP 
uitbrengen. We doen nu mee in 86 
gemeenten. Dat moeten er over vier 
jaar meer zijn, zodat meer mensen voor 
de SP kunnen kiezen en onze beweging 
versterken. Om dat voor elkaar te 
krijgen hebben we goed draaiende 
afdelingen nodig. Daarom willen we 
de komende jaren inzetten op het 
uitbreiden van het aantal vitale SP-
afdelingen. Dat doen we door middel 
van het versterken van bestaande en 
het oprichten van nieuwe afdelingen.

In onze samenleving haken steeds 
meer mensen af. Ze hebben geen 
vertrouwen meer in de overheid 
en gaan niet naar de stembus. 
Met als gevolg dat zij niet meer 
vertegenwoordigd zijn in het bestuur 
van het land en van de gemeenten. 
Daardoor worden zij nog minder 
gehoord: een vicieuze cirkel. Maar wij, 
partijgenoten, kunnen en moeten dit 
doorbreken. Door in al onze afdelingen 
samen met mensen te strijden voor 
concrete verbeteringen. Door ze te 
laten ervaren dat het wél anders en 
beter kan. Daarvoor hebben we al onze 
leden nodig: we zijn allemaal even 
grote puzzelstukjes die samen de SP 
vormen.

Samen kleuren we onze buurten rood!

Bouwen in  
de buurten

Jannie Visscher 
voorzitter SP
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Daar moeten we ons nu al op voorberei-
den door een goed plan te maken voor een 
verdeling over heel Nederland. Niet alleen 
opvang in de arme gemeenten, zoals in 
2016 en 2017 gebeurde. Dat levert namelijk 
enorm veel onrust op terwijl dat prima te 
voorkomen is door nu goed na te denken 
over hoe je dat aanpakt.’

‘Een ander punt is dat als de sancties de 
Nederlandse bevolking raken doordat 
energieprijzen omhoog gaan, daar com-
pensatie voor moet komen. Je kunt roepen 
dat iedereen de schouders eronder moet 
zetten omdat we Poetin moeten aanpakken 
maar als je een laag inkomen hebt dan is de 
energierekening echt niet meer te dragen. 
Daar moet dus ook veel betere compensatie 
voor komen’, aldus van Dijk. •

Tekst: Xander Topma

‘MET MEER WAPENS BEREIK  JE GEEN VREDE’

‘Dit is de oorlog van 
Poetin en de Russische 
elite, niet die van de 
gewone Russen’
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De reden dat Marijnissen voor het startschot 
juist in Heerlen was, is niet zo moeilijk 
te  bedenken: al lange tijd is de SP daar 
de grootste partij en dat merk je als je er 
rondloopt. De SP laat daar namelijk goed 
zien wat je kunt bereiken als je bestuurt met 
inzet voor de buurt. Resultaten van politiek, 
 samen met mensen, die als voorbeeld kun-
nen dienen voor de rest van Nederland.
Tijdens de campagne-aftrap presenteerde 
Marijnissen daarom een nieuw rapport 
waarin de lokale lessen en oplossingen 

Op 19 februari werd de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen feestelijk  
gestart. SP’ers in het hele land gingen de straat op om met mensen in gesprek te  
gaan over hun wijken. Lilian Marijnissen was die dag in Heerlen met een heldere 
boodschap: ‘De buurt is de toekomst en de buurt is van ons!’

van Heerlen en andere gemeenten staan 
opgeschreven. In de publicatie ‘De buurt is 
van ons’ staat een visie op de toekomst van 
de buurt met daarbij SP-alternatieven die nu 
al in de praktijk werken. Het is een vervolg 
op ‘De buurt - De schaal van de toekomst’ 
uit 2008.
  
Buurt in crisis
Marijnissen vertelt wat het probleem is als 
de politiek de buurt niet als basis maar als 
sluitstuk ziet: ‘Politici in Den Haag spreken 

constant over crisis. De kredietcrisis, de 
klimaatcrisis, de wooncrisis, een vertrou-
wenscrisis in de politiek en ga zo maar door. 
Maar voor heel veel mensen in de buurt is 
het eigenlijk altijd crisis. Die trekken altijd 
aan het kortste eind. Het heeft allemaal te 
maken met hoe onze kapitalistische econo-
mie georganiseerd is en de politieke keuzes 
die daaraan ten grondslag liggen. Dat is de 
crisis waar politici hun mond over houden.’
Ze vervolgt: ‘Kijk bijvoorbeeld naar de ener-
gierekening. Die gaat, net als de huren en 

BUURTEN KLEUREN 
SP-ROOD

GROOTSE CAMPAGNE-AFTRAP: 
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boodschappen, door het dak. En wat krijgen 
mensen van minister Kaag te horen? Die 
energiekosten kunnen echt niet gecompen-
seerd worden voor iedereen. Dat zou dan ten 
koste gaan van de volgende generatie. Maar 
dat is precies waar het misgaat. Het kabinet 
heeft namelijk wel miljarden klaarliggen 
voor bedrijven die jarenlang ons milieu heb-
ben vervuild. Maar ben je een huurder en 
kun je de energierekening niet meer betalen, 
dan zit je letterlijk in de kou. Op die manier 
trekken mensen dus uiteindelijk altijd aan 
het kortste eind. Dan kan ik me heel goed 
voorstellen dat steeds meer mensen het 
 vertrouwen in de politiek verliezen. En ik 
vind dat daar een opdracht ligt voor de SP.’

Tegen de sloop in
Die opdracht heeft de SP in Heerlen 
glansrijk opgepakt. Later in de middag, na 
de aftrap vanuit werelderfgoedmonument 
Schunck, ging Marijnissen samen met Heer-
lense SP’ers op bezoek bij het eerste Huis 
van het Recht en de Sint Paulus Basisschool, 
die eerder dreigde gesloopt te worden. Twee 
voorbeelden van voorzieningen in de wijken 
die perfect passen bij de buurtenvisie van 
de SP.
Een knap resultaat als je kijkt naar de 
landelijke sloopdrift van de afgelopen jaren, 
aldus Marijnissen: ‘Opeenvolgende kabi-
netten Rutte hebben, al dan niet gesteund 
door sommige linkse partijen, heel veel 
voor zieningen afgebroken in de buurt. Door 
herindelingen, door fusies, door privati-
seringen. Steeds meer sociale voorzieningen 

zijn verdwenen en daarmee ook de sociale 
samenhang in de buurt. Ik snap dus heel 
goed dat mensen het ook beu zijn dat er 
steeds voor de verkiezingen mooie beloftes 
worden gedaan, maar elke keer opnieuw 
mensen aan het kortste eind trekken. 
Daarom geloven wij dat de schaal van de 
buurt de schaal van de toekomst is.’

Bouwen met de buurt
Bij de start van een SP-campagne ga je 
natuurlijk ook de buurten in. Met meer dan 
30 SP’ers trok Marijnissen op naar de wijk 
Zeswegen, waar zij samen met tientallen 
buurtbewoners in actie kwamen voor be-
houd van de supermarkt die uit de wijk wil 
vertrekken. Ze gingen langs de deuren om 
bewoners te vragen om mee te doen met de 
protestactie bij de raadsvergadering van   
7 maart. Tijdens die vergadering werd 
besproken of het buurtwinkelcentrum Zes-
wegen een beschermde status zou krijgen.
Volgens Marijnissen laat dat zien waar de 
SP goed in is: ‘De SP moet de partij zijn die 
in die buurt is en die samen met mensen 
aan een betere buurt bouwt, maar ook een 
partij die niet te bang is om de problemen te 
benoemen die in die buurt spelen. Onlangs 
sprak ik bijvoorbeeld over het reguleren van 
arbeidsmigratie. Elitair links wordt dan boos 
en maakt mij zelfs uit voor racist. Terwijl wij 
als SP natuurlijk de markt willen reguleren 
omdat wij allemaal weten dat als wij dat niet 
doen, als we het kapitaal z’n gang laten gaan, 
dat mensen dan de dupe zijn. Dan weten wij 
dat werknemers tegen elkaar zullen worden 

HUIS VAN HET RECHT: 
JURIDISCHE HULP IN  
DE BUURT 
 
De SP nam enige tijd geleden het 
initiatief voor huizen van het recht 
omdat in een rechtstaat het van-
zelfsprekend zou moeten zijn dat 
je je recht kunt halen. Toch is het 
de laatste jaren steeds moeilijker 
geworden om dat daadwerkelijk te 
kunnen doen. 
 
In Heerlen is sinds januari 2020 het 
eerste Huis van het Recht geopend. 
Hier kunnen mensen met verschil-
lende problemen terecht voor hulp, 
bijvoorbeeld op gebied van schul-
den, huisvesting of verslaving. Het 
 Juridisch Loket werkt in deze pilot 
samen met rechtbank Limburg en 
 gemeente Heerlen. Door advies op 
maat te geven, worden schade-
lijke gevolgen voor alle betrokkenen 
beperkt. 

Dit moet ook leiden tot minder hoge 
(juridische) kosten voor burgers en de 
overheid. Naast het Juridisch Loket, 
rechtbank Limburg en de gemeente 
Heerlen zijn ook het Openbaar Minis-
terie, de Raad voor de Kinderbescher-
ming, de woningcorporaties en de 
Heerlense sociale buurt- en exper-
tiseteams aangesloten bij dit initiatief. 
Al in tachtig gevallen zijn mensen 
door het Huis van het Recht geholpen 
en is een rechtszaak voorkomen.

Lilian Marijnissen praat met Corrie Janssen uit Zeswegen en bedankt haar voor haar inzet  
bij de actie voor het behoud van de buurtsuper.

‘De schaal van 
de buurt is 
de schaal van 
de toekomst’
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uitgespeeld ten faveure van het grootkapi-
taal, omdat de grote bedrijven de loonkosten 
laag willen houden. Met uitbuiting en tal 
van andere problemen als resultaat.’

Reële oplossingen voor reële problemen
Bij het benoemen van die reële problemen, 
horen volgens Marijnissen ook reële oplos-
singen: ‘Wij moeten ook een hoopvol alter-
natief bieden en ik vind dat te veel partijen 
het daar laten liggen.  Natuurlijk moeten 
we extreem rechts bevechten en dat zullen 
wij doen. Al is het maar omdat zij werkelijk 
waar helemaal niks kunnen betekenen voor 
de werkende klasse. Als wij zeggen laten we 
de huren bevriezen, want het is nu te gek, 
dan geeft extreem rechts niet thuis. Als wij 
pleiten voor een miljonairsbelasting omdat 
het hoog tijd wordt dat de superrijken in 
Nederland hun eerlijke deel gaan betalen, 
dan geeft extreemrechts niet thuis.’
Die oplossingen brengt de SP nu ook al in de 
praktijk. Daarbij wordt altijd goed gekeken 

KLEUR JE EIGEN BUURT ROOD  
MET DE SPECIALE APP 

Tijdens de campagne-aftrap lanceerde de SP ook een 
bijzondere app. Met de Kleur Je Buurt Rood app kun je jouw 
straat helemaal digitaal volhangen met campagnemateriaal. 
Maar het kunnen natuurlijk ook andere leuke plekken zijn 
die wel wat SP kunnen gebruiken.

SINT PAULUS BASISSCHOOL 
HEERLEN: SPIL IN DE WIJK

In Heerlen zou Basisschool Sint Paulus 
in de wijk Passart gesloopt worden. 
‘Als één buurt een school nodig had, 
was het deze’, zegt SP-wethouder 
Jordy Clemens. Hij zorgde er met 
de SP-afdeling voor dat het gebouw 
inderdaad gesloopt werd en dat de 
school daarvoor in de plaats juist een 
nieuw gebouw kreeg in dezelfde buurt 
als onderdeel van een kind- en buurt-
centrum. Naast een basisschool, kwam 
er een buurtcentrum voor welzijnswerk 
met vrijwilligers en een zorginstelling 
in het nieuwe gebouw. Het geheel werd 
zo een spil in de buurt en op de basis-
school verdubbelde in korte tijd het 
aantal leerlingen.

naar wat er nodig is in een buurt: ‘Al is het 
maar omdat de schaal van de buurt niet 
alleen de meest efficiënte schaal is om 
dingen te organiseren. Het is ook nog eens 
de manier waarop mensen zelf het meeste 
zeggenschap hebben. Waarop mensen zelf 
meeste grip hebben op hun leven. Er wordt 
ons wel eens verweten dat de SP alleen 
 kritiek heeft maar neem de goede voor-
beelden in Heerlen die we ook in het rapport 
hebben opgeschreven. We kunnen de zorg 
zonder markt organiseren in de wijken, we 
kunnen laagdrempelige toegang tot recht 
bieden, dat is wat we in de praktijk bouwen 
en laten zien.’
 
Vertrouwen terugwinnen
Marijnissen vertelt wat dit betekent voor 
de campagne en voor de komende ver-
kiezingen: ‘Zeker deze gemeenteraads-
verkiezingen zal het volop over de buurt 
moeten gaan, omdat daar keihard de gevol-
gen gevoeld worden van het foute beleid in 

Den Haag. Neem de ideeën die er zijn voor 
Rutte 4 om te bezuinigen op de jeugdzorg. 
Dat mag de gemeente straks oplossen. 
Neem het voorbeeld van minister Kaag, die 
gewoon wegkijkt van de grote problemen 
van mensen die de rekeningen niet meer 
kunnen betalen.’
Over de gevolgen van die politieke keuzes 
is Marijnissen duidelijk: ‘Uiteindelijk zijn 
de mensen de dupe en mogen gemeenten 
dit oplossen.  We zullen op 16 maart bij de 
gemeenteraadsverkiezingen samen moeten 
laten zien dat het anders kan. En ik denk dat 
we met ons verhaal, over de buurt als basis, 
dat vertrouwen terug kunnen winnen van 
mensen die begrijpelijkerwijs dat vertrou-
wen de afgelopen tijd in de politiek zijn 
kwijtgeraakt.’

Lees het rapport ‘De buurt is van ons’ via 
sp.nl/buurt

tekst Xander Topma • foto's Joshua Versijde

Ga naar kleurjebuurtrood.nl of gebruik de filters via 
Facebook of Instagram en deel je creaties!
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Voor de derde keer op 
rij stroomden de lokale 
successen binnen bij 
de Tribuneredactie. In 
deze verkiezingstijd 
is het een goede 
herinnering aan 
onszelf en anderen 
wat wij samen met de 
mensen in de buurten 
voor elkaar krijgen.

SUCCES NA SUCCES 
NA SUCCES
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MEPPEL
ISOLATIE VOOR HUURDERS
In de overgang naar wijken zonder gas 
kwam de gemeente Meppel met een plan 
waarin alleen koopwoningen werden 
genoemd. Dit terwijl zo’n 40% van de 
woningen huurwoningen zijn, die vaak het 
slechtst onderhouden worden. De SP 
kreeg een voorstel aangenomen waardoor 
het college nu ook een plan moet maken 
voor huurwoningen en waarbij isoleren de 
hoogste prioriteit krijgt.

ALPHEN AAN DEN RIJN
HUISARTSENPOST  
BLIJFT OPEN
Eind 2017 dreigde de huisartsenpost in 
Alphen aan den Rijn ’s nachts gesloten te 
worden. Het argument: te weinig mensen 
die er zouden komen. Drie jaar lang voerde 
de SP acties door patiënten te tellen en 
handtekeningen te verzamelen. Met 
succes! De huisartsenpost is nu ook ’s 
nachts nog gewoon te bezoeken.

HENGELO
SKATESUCCES
Maar liefst 10 jaar actie was nodig voor 
een nieuw skatepark nadat het oorspron-
kelijk parkje was weggehaald. De SP heeft 
jongeren bij elkaar gehaald, en in de raad 
gestreden voor een nieuw skatepark vlak 
bij het station. Dit succes zorgt ervoor dat 
de (voormalig) jongeren van toen en die 
van de toekomst kunnen blijven skaten.

GRONINGEN
GEEN WACHTTIJD
Wie in Groningen onder de 27 jaar was, 
had een wachttijd van een maand voordat 
hij een bijstandsuitkering kon aanvragen. 
Dit terwijl de kosten natuurlijk gewoon 
doorliepen. Hiermee liepen de jongeren 
onnodig het risico om in die maand 
schulden op te bouwen. Dankzij de SP 
wordt deze maatregel niet langer toege-
past.

SCHAGEN
STEKKER UIT SPORTCAMPUS
In Schagen waren er plannen om alle 
sportfaciliteiten te bundelen op één 
centrale plek. De SP deed een onderzoek 
onder bijna 140 bewoners. Hieruit bleek 
een ruime meerderheid tegen dit plan te 
zijn: vooral bewoners van de dorpen die 
vreesden voor het verdwijnen van sport-
voorzieningen in de buurt. Uiteindelijk 
werd het onderzoek naar de sportcampus 
stopgezet door het college.

ENSCHEDE
WASSEN EN STRIJKEN
Als bezuiniging wilde de gemeente 
Enschede het wassen en strijken uit de 
Wmo-ondersteuning halen. De SP vond 
dat mensen die niet zelf kunnen wassen en 
strijken, daar ook bij geholpen moeten 
worden en dat dit hoort bij de zorg. Zij dien-
den daarom met succes een voorstel in om 
deze bezuiniging te schrappen.

WEST-FRIESLAND
KINDERKLEDINGBANK
De SP in West-Friesland kwam in actie 
toen de Kinderkledingbank in Stede Broec 
zijn vaste plek dreigde kwijt te raken. 600 
minimagezinnen maken gebruik van het 
kledingaanbod. Ondanks 1600 opgehaal-
de handtekeningen weigert het gemeente-
bestuur de Kinderkledingbank te hulp te 
komen. Daarom blaast de SP het initiatief 
nu zelf nieuw leven in.

VLISSINGEN
POP PIEKT
Het voortbestaan van Poppodium De Piek 
in Vlissingen werd bedreigd. Om het 
belang van het poppodium voor de 
gemeente duidelijk te maken, werd er een 
petitie en een fotocollage met beelden uit 

het poppodium aangeboden aan de 
wethouder. Deze actie en een amende-
ment van de SP zorgden ervoor dat er in 
ieder geval de komende 5 jaar weer kan 
worden gedanst, gespeeld en gezongen in 
De Piek.

ZEVENAAR
BETERE SPEELPLEK
Soms duurt het even. In 2017 gingen 
SP’ers in Zevenaar buurten en kwamen 
erachter dat in de buurt Bergvrede de 
speelplaats aan vernieuwing toe is. 
Handtekeningen, langs bij de wethouder 
en er steeds weer aandacht voor vragen; 
de SP hield vol. Terecht, want intussen is 
de opgeknapte speelplek in gebruik 
genomen. Veiliger en geschikt voor meer 
leeftijden en met bankjes voor volwasse-
nen.

OSS
ZORG IN DE BUURT
Een Zorgbuurthuis is een laagdrempelige woonplek waar met bewoners, de buurt 
en zorgverleners hulp en zorg geboden wordt. Dit SP-initiatief moet ervoor zorgen 
dat mensen op een fijne manier oud kunnen worden in hun eigen wijk. Oss heeft 
de primeur. De plannen voor het allereerste zorgbuurthuis van Nederland zijn 
gepresenteerd!
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ZEIST
BOUW SOCIAAL
Woningen in plaats van een leeg kantoor, 
dat klinkt ideaal. Een mooi plan, alleen had 
het college bijna met de projectontwikke-
laar afgesproken dat er géén sociale 
woningen zouden komen. Daar heeft de 
SP een stokje voor gestoken met een 
motie in de raad. Maak betaalbare 
woningen!

MIDDEN-GRONINGEN
MEEDOEN
De SP bestuurt mee in Midden-Groningen. 
Toch vond de SP-fractie een minpuntje in 
de begroting: een bezuiniging op het 
Meedoenfonds, waarmee mensen met een 
laag inkomen toch kunnen sporten en naar 
bios of theater kunnen. Dekking voor de 
85.000 euro werd snel gevonden, net als 
een meerderheid in de raad. Geregeld.

STADSKANAAL
GIFTEN BIJSTAND VERRUIMD
SP-Kamerlid Jasper van Dijk kreeg een 
voorstel aangenomen waardoor mensen in 
de bijstand 1200 euro per jaar vrij mogen 
krijgen en besteden. De gemeente 
Stadskanaal had hier eigen ideeën bij en 
wilde daar 900 euro per jaar van maken. 
De SP heeft daar een stokje voor gestoken 
waardoor dit nu toch 1200 euro is gewor-
den.

STICHTSE VECHT
NIEUW BALKON
Huurders van woningbouwcorporatie 
Portaal zaten met onveilige balkons door 
achterstallig onderhoud. De SP heeft de 
bewoners geholpen om hun stem te laten 
horen, waardoor de balkons nu vernieuwd 
zijn. Ook werden loslatende bakstenen en 
tochtende kozijnen aan de kaak gesteld.

KERKRADE
STEUN CHROOM-6  
SLACHTOFFERS
SP Kerkrade zet zich al jaren in voor een 
ruimhartige schadevergoeding voor 
mensen die bij Defensie met giftige stoffen 
werkten; de chroom-6 slachtoffers. In 
samenwerking met de SP-Tweede 
Kamerfractie werden al belangrijke 
stappen gezet. Na een doorbraak bij de 
Hoge Raad komt erkenning dichtbij.

GENNEP
MEER ZWEMLES
Al in 2015 nam de SP in Gennep het 
initiatief voor zwemlesvergoeding; de 

gemeente betaalt mee zodat geldgebrek 
geen reden is dat kinderen niet leren 
zwemmen. SP-wethouder Rob Janssen 
kan nu tevreden melden dat de regeling 
uitgebreid wordt en dat maatwerk mogelijk 
wordt voor kinderen met een beperking en 
kinderen van statushouders.

LEUSDEN
ONTMOETING IN DE WIJK
In de wijk ’t Ruige Veld in Leusden is op dit 
moment nog geen plek waar buurtgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten. Een doorn in 
het oog van de SP. Zij dienden daarom een 
succesvol voorstel in waarmee ze wijkka-
mers ondersteunen in de buurt. De 
ontmoetingsruimtes, die moeten zorgen 
voor meer sociale samenhang, zijn 
hopelijk dit jaar klaar.

ZWOLLE
TROUWEN TOEGANKELIJK 
Toen het college van Zwolle een inko-
menseis en woonplaatseis wilde invoeren 
voor het gratis huwelijk, kwam de SP direct 
in actie. Na flink wat ophef in de media en 
de gemeenteraad werd hun voorstel 
aangenomen om het onzalige plan van 
tafel te krijgen. Hierdoor blijft het huwelijks-
bootje voor iedereen bereikbaar, ook voor 
mensen met een laag inkomen.

DRONTEN
BUSTOCHTJE VOOR  
BUSLIJNEN
Op initiatief van SP-fractievoorzitter in 
Dronten Peter Duvekot togen gemeente-
raadsleden en burgemeester in een gele 
schoolbus met stapels handtekeningenlijs-
ten naar het provinciehuis. De eis van 
bewoners en andere politieke partijen: 
schrap de buslijnen niet. Resultaat: op één 
buslijn na blijven ze allemaal rijden!

HELMOND
AANPAK ENERGIEARMOEDE
Om klimaatverandering tegen te gaan én 
om de energierekening laag te houden 
worden in Helmond op voorstel van de SP 
8.800 huurders en 800 huiseigenaren 
geholpen met het verduurzamen van hun 
woning.

BERNHEZE
ZEBRA GELEGD
Een veilige oversteekplaats bij een basisschool, het lijkt zo logisch. Toch was de 
verkeerswethouder van Bernheze niet meteen overtuigd. Samen met de hele 
school en verkeersouders kwam de SP in actie. Handtekeningen van ouders 
maakten duidelijk dat er iets moest gebeuren aan de situatie. Inmiddels ligt er een 
zebrapad waar leerlingen veilig kunnen oversteken.



12 TRIBUNE maart 2022

ZOVEEL MEER DAN TOESLAGENOUDERS 

ZIJ KOMEN 
NAAR DE RAAD!
Veel SP’ers hebben te maken gehad met het toeslagenschandaal, en
een aantal van hen is nu verkiesbaar voor de gemeenteraad in hun 
gemeente. Deze drie kandidaten weten precies wat er beter moet bij 
onze overheid, en ze zijn super gemotiveerd om aan de slag te gaan.
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Janet (37) is moeder van een 
zoon, en ze woont in de  
Stationsbuurt in Den Haag. 
Ze werkt bij Vluchtelingen-
werk Zuidwest Nederland als 
administratief medewerker. 

‘Of ik een gezin heb? Nou ja, ik heb een 
zoon van 15, maar door het toeslagen-
schandaal woont hij bij zijn vader. We 
hebben een heel goede band samen. Hij 
is basketballer, hij sport heel veel. Nu de 
Covid-maatregelen zijn opgeheven sta ik 

weer elke thuiswedstrijd langs de lijn. 
Het toeslagenschandaal speelt nog steeds in 
mijn leven. Mijn zoon is uit huis geplaatst, ik 
heb mijn studie nooit kunnen afronden, ik 
heb heel veel schulden moeten maken die ik 
ook heb terugbetaald. Dat geld wil ik nog al-
lemaal terug. Ik ben nog echt niet klaar. Vol-
gens mij weet het kabinet ook nog niet wat 
ze willen. Maar in de tussentijd wil ik niet 
stilzitten. Na de SP-actie tegen de Belasting-
dienst in 2019 heb ik me aangesloten omdat 
ik toen in de media zag van, hee, maar dit 
is mijn verhaal. Voordat ik Renske Leijten 
leerde kennen, had ik het idee dat Kamer-
leden onbereikbaar waren. Maar zij heeft 

ook echt haar menselijke kant laten zien. 
Dat heeft mijn beeld wel echt veranderd.’

Altijd zichtbaar
‘Den Haag is mijn stad, ik houd van deze 
stad, en niemand krijgt mij hier ooit weg. Ik 
heb een heerlijke jeugd gehad, ben opge-
groeid in de wijk Morgenstond, bij winkel-
centrum Leyweg. We woonden in een straat 
met allemaal flats, en overal woonden kin-
deren. We hadden allemaal gemeenschap-
pelijke tuinen, alle moeders kenden elkaar, 
alle kinderen kenden elkaar. Maar toen ik 
een jaar of 17 was, zijn die huizen gesloopt. 
Mijn ouders konden de nieuwe huurprijzen 
niet meer betalen, en toen kwamen we in 
een schimmelwoning terecht. Nu zijn er 
koopwoningen aan de Leyweg, het is er 
supersaai. De ziel is eruit. Die krijg je nooit 
meer terug.

Zonder het toeslagenschandaal had ik me 
misschien wel eerder aangemeld voor de 
verkiezingen. Dat is dan ook niet waarom ik 
me bij de SP heb aangesloten. Maar de SP in 
Den Haag is wel altijd zichtbaar geweest. Ze 
stonden altijd hier in het centrum met een 
groot rad waar je aan kon draaien, en dan 
kwam je op een onderwerp en dan gingen ze 
daar over vertellen. Ik hoop dat het terug-
komt, en dat ik zelf het verhaal kan doen 
aan de mensen.’

Goed team
‘De SP is er gewoon altijd, niet alleen tijdens 
verkiezingstijd. En ik heb gezien hoe hard 
onze fractievoorzitter Lesley Arp, samen 
met fractievertegenwoordiger Rick Hoef-
sloot, zich inzet op het gebied van armoede. 
We zijn echt een ontzettend goed team 
samen. We gaan met elkaar naar debat-
ten, er gaat altijd wel iemand mee. Ik vind 
het heel mooi dat we niet aan persoonlijke 
campagnes doen, ik wil ook niet Janet van 
het toeslagenschandaal zijn. Het draait niet 
om mij. 

We staan nu op ruim twee zetels in de pei-
lingen, dus het zou goed kunnen dat ik in de 
raad kom. Wat ik hoop dat we bereiken is dat 
de verhalen van de straat ook echt in de raad 
komen. Dat is gewoon zo belangrijk. Op een 
gegeven moment heb ik een burgermotie in-
gediend over het feit dat er heel veel sprake 
is van veel uiteenlopende problemen op veel 
verschillende terreinen bij de mensen die te 
maken hadden met het toeslagenschandaal. 
De raadsleden waren geshockeerd, dat het 
zo erg kon zijn. Uiteindelijk heeft de hele 
raad samengewerkt, en die motie is ook 
unaniem aangenomen. Als je in gesprek gaat 
met elkaar, dan kan het soms ook gewoon.’

JANET RAMESAR 
nr. 3 SP Den Haag
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Tamara (43) woont in  
Pernis en is moeder van drie 
 kinderen, daarnaast werkt ze 
als zorgcoördinator op een 
VMBO-school in Vlaardingen. 
In haar vrije tijd is ze jeugd-
voorzitter van een voetbal-
vereniging. 

‘In 2009 ontving ik kinderopvangtoeslag 
voor mijn drie kinderen. Ik maakte gebruik 
van een gastouderbureau, maar dat bureau 
maakte fouten. Ze schijnen ook veroordeeld 
te zijn. Dus kwam ik, samen met zo’n 1.740 

TAMARA HARDENBOL
 nr. 7 SP Rotterdam

anderen, in het vizier van de Belasting-
dienst. In 2013 kreeg ik het verzoek om 
allerlei bewijsmateriaal aan te leveren. 
Dat heb ik gedaan, maar dat ontkenden 
ze. In 2014 kreeg ik daarom een aanslag 
van €18.000, en dat moest ik in twee jaar 
terugbetalen. Inclusief rente kwam dat 
neer op zo’n €900 per maand. 

Dat viel me heel zwaar op dat moment, 
want in die tijd was mijn zoon net over-
leden. Hij ging van wachtlijst naar wacht-
lijst, zonder passende hulp te vinden. 
Uiteindelijk is hij uit het leven gestapt. Dus 
toen ze op een gegeven moment beslag 
dreigden te leggen op ons huis, omdat we 
die aanslag niet meer konden betalen, 

toen zijn we de ene schuld met de andere 
gaan dichten. Wij wilden echt dat huis 
behouden, met de kamer van mijn zoon en 
alle herinneringen. Al met al was ik zo’n 
zes jaar bezig voordat ik alle schulden had 
afbetaald. Het was wel de nekslag voor mijn 
huwelijk.’

De buurt als basis
‘Ik ben van ver gekomen, er is echt wel een 
tijd geweest dat ik dacht, van mij hoeft het 
niet meer. Ik heb heel veel steun gehad 
vanuit mijn buurt, ik woon in Pernis, een 
dorp aan de rand van Rotterdam. Mijn buren 
hebben ervoor gezorgd dat we het verlies 
van onze zoon niet alleen hoefden op te  
lossen. Ze maakten eten voor ons, brachten 
de kinderen naar school, dat soort dingen. 
En een jaar later waren ze er nog. Dat gaf tijd 
en ruimte om jezelf bij elkaar te rapen. 
Bij de SP kwam ik terecht toen we in 2019 
actievoerden tegen de Belastingdienst. Toen 
heb ik uiteindelijk mijn dossier gekregen, 
en toen bleek dat alle stukken die ik netjes 
verzonden had, wel degelijk in het dossier 
zaten. ‘U bent vooringenomen behandeld’, 
zeiden ze. Ja ik, en nog minstens 1.740 
anderen. Ik heb ontzettend veel met Renske 
Leijten samengewerkt, maar er zijn veel 
meer mensen van de SP naast ons gaan 
staan. Ze steunden ons bij het gesprek met 
de Belastingdienst, en ook thuis kwamen 
ze ons helpen. Dat is het menselijke wat 
voorop staat. 

Ik ben nu niet boos meer, het is meer een 
soort verdriet wat ik voel. We hebben zo’n 
mooi land, hoe is het dan mogelijk dat som-
mige mensen zich zo alleen voelen en daar 
met al hun sores in moeten verzuipen. Als 
je maar naast iemand gaat staan, dat doet al 
zo veel.’

Het armoedeverhaal op 1
‘Mocht ik in de raad komen dan zijn er een 
aantal zaken waar ik vanuit mijn werk-
ervaring en mijn persoonlijke ervaring wel 
iets in kan betekenen. Dan heb ik het met 
name over hulpverlening en armoede. En 
we moeten aan de slag met de energie-
prijzen. Er wordt dan gezegd: de rekening 
wordt nog betaald, dus er is geen probleem. 
Maar mensen gaan dan bezuinigen op de 
boodschappen en raken in een sociaal 
 isolement. Het armoedeverhaal staat bij 
mij op 1. Andere mensen verdienen ook de 
mensen die ik heb gehad toen ik het minder 
gemakkelijk had.’
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Priscilla (38) woont in
Vlissingen en heeft twee 
kinderen. Ze is raadslid in de 
gemeenteraad van Vlissingen, 
en ze is lijsttrekker voor de 
verkiezingen van 2022. 

‘Op mijn dertigste ben ik 100% afgekeurd 
voor de arbeidsmarkt. Ik had al jaren 
rugklachten en heftige bekkeninstabiliteit, 
en toen kreeg ik er een burn-out bij. Het 
UWV vond een re-integratietraject niet 
nodig, maar ik kan nog best wat, en ik wilde 
ook nog wel wat. Ik ben toen min of meer 
toevallig bij de SP terechtgekomen. De 

 woningbouwvereniging had besloten dat het 
huis waarin ik woonde gesloopt zou worden. 
Op een bijeenkomst die SP-wethouder Sem 
Stroosnijder voor de bewoners organiseerde, 
trad ik zo’n beetje op als woordvoerder 
namens de bewoners. Gelijk daarna werd 
ik aangesproken door de SP, of ik geen lid 
wilde worden. Een paar maanden later was 
ik organisatiesecretaris, en nog een paar 
maanden later stond ik op de kandidatenlijst 
voor de verkiezingen van 2018. Ik ben toen 
met voorkeursstemmen gekozen. 
Op dat moment wist ik nog niet dat ik 
 gedupeerde was in het toeslagenschandaal. 
Ik wist wel dat ik schulden had, maar ik 
dacht dat ik zelf wat verkeerd had gedaan. 
Er lag beslag op mijn inkomen, en dat was 

PRISCILLA KUIPERS 
nr. 1 SP Vlissingen

lastig met de afdrachtregeling. De SP is me 
toen gaan helpen, en uiteindelijk kwam ik bij 
een budgetbeheerder terecht. Toen pas viel het 
kwartje. Ik heb het Meldpunt van de Belasting-
dienst gebeld, en ik heb me aangemeld voor de 
€500 tegemoetkoming die ze boden. Maar ze 
hadden al gauw gezien dat ik gedupeerde was, 
dus toen stond er opeens €30.000 op mijn 
rekening. Ik heb wel honderd keer op mijn 
rekening gekeken of het echt waar was.’
 
Geregistreerd als fraudeur
‘Afgerond is het nog lang niet. Sommige schul-
den zijn kwijtgescholden, andere nog niet. 
De Belastingdienst heeft net weer een half 
jaar verlenging aangekondigd. En  Orionis, de 
uitkeringsinstantie hier op  Walcheren, heeft 
tot op de dag van vandaag niet eens bevestigd 
dat ze het krediet bevriezen dat ze me gegeven 
hadden. Ik sta daardoor nog steeds geregis-
treerd bij Bureau Kredietregistratie (BKR), en ik 
kan dus nog steeds geen telefoonabonnement 
afsluiten voor mijn zoon. Achteraf blijkt dat ik 
overal op de zwarte lijst stond als fraudeur. 
Nu ik dit allemaal weet, heeft het me s uper 
gemotiveerd. Ik heb er dan ook flink op 
aangedrongen dat de SP in Vlissingen dit jaar 
wel zou meedoen, ook al waren er een paar 
 belangrijke mensen die zouden gaan stoppen. 
Ik wil ervoor gaan, ik ben nog lang niet klaar. 
De SP kan het verschil maken door naar de 
menselijke kant te blijven kijken en met men-
sen in gesprek te gaan.’

Advies voor raadsleden
‘Wat ik aankomende raadsleden adviseer is  
om naar de mensen met problemen toe te 
gaan. Misschien mag je wel flyers neer leggen 
bij het maatschappelijk werk, of zijn er plek-
ken waar mensen met weinig geld  komen. 
Ga daar eens langs. Mensen weten niet hoe 
de  gemeente werk, dat je een gesprek kunt 
aanvragen met een wethouder. En doe in de 
raad een voorstel om de gemeente zelf contact 
te  laten opnemen met de gedupeerden, dat 
kan gewoon. Of laat de gemeente zelf al de 
schulden van deze mensen kwijtschelden.  
Het heeft ook geholpen dat ik mijn verhaal  
heb gedaan in de Provinciale Zeeuwse 
 Courant. Veel raadsleden schrokken zich rot, 
die hadden geen flauw idee dat dit speelde. 

Verbitterd ben ik niet. Deze hele situatie heeft 
me gemaakt tot wie ik ben, en het heeft me 
zelfs ook wel mooie dingen opgeleverd. Mijn 
kinderen zijn niets tekort gekomen, ik was 
altijd heel creatief met de Weggeefhoek. Er zijn 
nog veel ergere dingen in de wereld, en  
we leven nog.’ •

tekst Anne-Marie Mineur 
foto's Maurits Gemmink
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  > KEES SLAGER ONTVANGT GOUDEN TOMAAT
 
Op 7 februari ontving Kees Slager de 
Gouden Tomaat. De uitreiking van de 
hoogste onderscheiding in de SP gebeur
de in het gemeentehuis van Tholen, tijdens 
de allerlaatste commissievergadering 
waaraan Slager deelnam, in aanwezigheid 
van een grote groep partijgenoten. Tiny 
Kox speldde namens de voorzitter van  
de SP de onderscheiding bij Slager op.

Slager heeft een belangrijke rol in de SP 
gespeeld, als Eerste Kamerlid, gemeen
teraadslid op Tholen en als geschied
schrijver van de partij. Slager heeft ‘Het 
Geheim van Oss’ geschreven, waarin een 
belangrijk deel van de geschiedenis van 
de SP wordt beschreven. 
 

Na het opspelden van de onder
scheiding gaf Slager aan dat, 
hoewel hij het vanwege zijn gezond
heid rustiger aan gaat doen, hij de 
Thoolse politiek kritisch zal blijven 
volgen en dat ze hem nog lang niet 
kwijt zijn.

 
Eén verkeerspaaltje maakt het verschil 
tussen een buurt waar scholieren 
zonder gevaar kunnen oversteken en 
een drukke nieuwe ontsluitingsweg 
die de wijk doorkruist. Het Osse 
gemeentebestuur wil namelijk met het 
verwij deren van de paal een rustige 
woonstraat veranderen in een drukke 
weg die een stuk minder veilig is.
Onnodig en onwenselijk, vinden de SP 
en buurtbewoners. De afdeling 
schonk daarom op 26 februari koffie 
bij het verkeerspaaltje en vroeg 
voorbijgangers een petitie te tekenen 
om de paal te behouden. Of, zoals ze 
zelf zeggen: om paal en perk te stellen 
aan onveilige ingrepen.

  > SP STAAT VOOR PAAL  
IN OSS

foto SP Oss

foto SP Tholen
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De bewoners van woningbouwcorpo
ratie De Goede Woning in Apeldoorn 
kunnen veel van hun woningen zeggen, 
maar niet dat ze goed zijn. Ernstige 
problemen zoals schimmel zijn terug te 
vinden in veel huizen. Slechte kozijnen 
en enkel glas zorgen tegelijkertijd voor 
torenhoge energierekeningen. Niet gek 
dus dat de bewoners flink hebben 
aangedrongen op snel onderhoud door 
de corporatie. Maar helaas: die gaf niet 
thuis. Het geplande onderhoud zou pas 
gebeuren in 2024. 
De SP is daarom samen met de 
bewoners in actie gekomen. Zij gingen 

De woningnood in Amsterdam is enorm. Des te erger dat in de gemeente 
meer dan 320 woningen van de Amerikaanse investeringsgroep Black
stone leegstaan. Naast de leegstand zijn er in de Blackstonewoningen 
ook veel problemen met onderhoud en schimmel. Als woningen wel 
worden opgeknapt dan exploderen de huren en verdwijnt dat geld 
vervolgens via dubieuze belastingconstructies in de zakken van buiten
landse investeerders.

De Amsterdamse SP pikt dit aasgierkapitalisme niet en besloot om een 
fietstocht te maken langs leegstaande panden van Blackstone. Op die 
manier gingen ze met de buurt in gesprek om zo meer informatie op te 
halen over de woningen. Daarbij lieten ze ook een passend aandenken 
achter op de ramen en deuren van de panden. 

  > BLACKSTONE AAN DE SCHANDPAAL

  > WONINGEN METAALBUURT APELDOORN WORDEN 
GEZOND DOOR ZWARTBOEK SP 

de wijk in om verhalen op te halen over 
hoe het is om in deze huizen te moeten 
wonen. Die ervaringen publiceerden zij, 
samen met sprekende foto’s,  in een 
zwartboek. Daarin zijn opmerkingen te 
lezen over zieke kinderen, stinkende 
doucheputten en slechte communicatie.

Het zwartboek heeft geleid tot veel 
aandacht in de media en druk op de 
woningbouwcorporatie. Dit zorgde 
ervoor dat De Goede Woning niet meer 
anders kon dan het onderhoud aan de 
woningen met maar liefst een jaar te 
vervroegen. Een groot succes voor de 

bewoners die hun recht op een gezonde 
woning hebben opgeëist.

foto's SP Amsterdam

foto SP Apeldoorn
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  > GOUDEN SPONS NAAR CULEMBORG
 
Geen campagne zonder SPsponsjes! Er gaan bergen schuursponsjes 
doorheen in de aanloop naar verkiezingen. Tussen de laatste verzendingen 
aan de afdelingen zat één gouden sponsje verstopt. Wie dat sponsje zou 
vinden, kreeg een cheque ter waarde van 500 euro om uit te geven in de 
SPshop. 
Bij het uitpakken van de sponsjes bleek Culemborg de gelukkige winnaar 
te zijn. Daar zijn ze momenteel druk bezig met het opbouwen van hun 
afdeling. Jassen en andere spullen om de straat mee op te gaan ontbreken 
nog, dus de cheque komt daar zeker goed terecht. 
 

  > TAART VOOR ONMISBAREN  
IN NIJMEGEN

 
Het zijn de zorgmedewerkers, fietsenmakers, 
politieagenten, vuilnisophalers en andere onmis
baren die Nederland draaiende hebben gehouden 
tijdens de coronacrisis. Hoogste tijd dus voor een 
blijk van waardering, vond de SP in Nijmegen. Op  
de fiets gingen zijn langs al die mensen om ze met 
taart te bedanken voor hun werk. 
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  > SMULLEN VAN SPONS-IDEEËN

DE WINNAAR IS BEKEND!
In de Tribune van januari werd de geschiedenis van de Spons uitgebreid uit de 
doeken gedaan. We riepen toen ook op om de beste campagne-ideeën op te 
sturen, en we beloofden een sponscake te bakken voor de winnaar. We kregen 
diverse leuke en originele inzendingen. 

• Zo deelde de afdeling Eindhoven dit jaar onderscheidingen uit ‘in de orde  
van de Lampegatse SP’, want zo heet Eindhoven tijdens carnaval. De 
onderscheidingen leken verdacht veel op SP-sponsjes. 

• In Zwolle zette de SP sponsjes in als actiemateriaal. Ze propten er een 
doorzichtige vuilniszak mee vol om te laten zien hoeveel minder afval in  
de verkleinde openingen van vuilcontainers past (Diftar). 

• In Zuidplas werd de spons ingezet voor de Tomato-meter. Twee lege was-
manden werden neergezet, daar kwam een stelling boven, en een bordje 
‘eens’ en ‘oneens’ boven elke wasmand. Passanten mochten elk één tomaat 
in een wasmand gooien. Aan het eind van de dag was duidelijk hoe de 
inwoners dachten over de stelling. 

 
• Niet bedoeld als campagneactie maar wel origineel is de kerstboom die  

de SP-fractie in de Tweede Kamer neerzette, vol met kerstlampjes …  
en sponsjes!

Maar de winnaar is FLOOR VAN DONGEN uit Rotterdam. 
Floor maakte eigenhandig een paar Spons-oren. Niet 
alleen is het heel leuk campagnemateriaal, Floor heeft 
er ook over na gedacht: ‘Hiermee wil ik zeggen’, schrijft 
ze in haar toelichting, ‘dat de SP goed luistert naar de 
burgers, en alle info goed in zich opzuigt. En wie goed 
luistert en stemt op de SP, investeert in iets heel goeds. 
Een sponsoor voor een socialer en eerlijker Nederland!’
Het is een super leuk idee en de sponscake komt naar 
je toe, Floor!
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foto SP Rotterdam
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 ›  Nolda is je schoonmoeder en Neeltje is 
haar moeder. Waarom wilde je dit foto
graferen?
‘Nolda is mantelzorger voor Neeltje; een 
tachtigjarige die een honderdjarige verzorgt. 
Al een paar jaar geleden vond de familie dat 
dit te zwaar werd voor Nolda, maar Neeltje 
komt nog steeds niet in aanmerking voor 
het verzorgingshuis. Nolda's  gezondheid 
ging bijna harder achteruit dan die van 
Neeltje. Ik wilde het beter begrijpen door  
te fotograferen.’

 › Je bent maanden bij hen geweest:  
hoe heeft dit jou veranderd?
‘Dat is het mooie van fotografie. Je weet het 
pas echt als je erin duikt. Ik had geen idee 
wat het is om honderd te zijn. Ik was erbij 

‘WE VRAGEN HEEL ERG 
 VEEL VAN MANTELZORGERS’

voordat Neeltje wakker werd. Ik was erbij als 
de thuiszorg kwam, bij het douchen: alles. 
Het was heel bijzonder. Rustgevend ook.  
Als je honderd bent, is er geen haast.’

 › Je volgde niet alleen Neeltje.
‘Het is eigenlijk een drieluik: foto’s bij Neel-
tje, foto’s als Nolda bij Neeltje is en foto’s bij 
Nolda thuis. Dan zie je dat Nolda helemaal 
stuk is, veel slaapt en helemaal geen tijd 
heeft voor zichzelf, voor haar tuin en voor 
eigen huishouden. Dat is wel fijn van het 
winnen van zo een prijs: ze voelt zich meer 
begrepen. Ik ging met haar kijken naar de 
tentoonstelling in Hilversum en daar werd 
ze door mensen aangesproken en gecom-
plimenteerd. Dit is het verhaal van veel 
mensen.’

Met de fotoserie ‘Nolda en Neeltje’ won Marjolein Bijpost de Paul Petersprijs 
2021. Een ode aan de mantelzorger, maar ook een waarschuwing.

Neeltje hoort niets meer doordat haar oren verstopt zitten. Nolda druppelt olie in haar oren, zodat de huisarts deze kan uitspuiten.

>>>

De Paul Peters Fotoprijs is een initiatief van de SP en maakt 
deel uit van de Zilveren Camera. De speciale prijs is inge-
steld als eerbetoon aan de in 2017 overleden Paul Peters, 
die een grote reputatie genoot als organisator én huisfo-
tograaf van de SP. De Paul Peters Fotoprijs is bedoeld als 

stimulans voor de sociaal geëngageerde fotojournalistiek in 
ons land. Maatschappelijke betrokkenheid speelt een doorslag-
gevende rol bij de beoordeling van de inzendingen. De winnaar 
ontvangt een bedrag van 2500 euro plus de opdracht voor een 
zelf in te vullen fotoproject voor de SP.

 › Want?
‘De samenleving vergrijst. Met minder 
 mensen die in de zorg werken en meer 
 mensen boven de tachtig gaan we heel erg 
veel van mantelzorgers vragen. Zij moeten 
ook mens kunnen zijn.’

 › Hoe gaat het nu met ze?
‘Oma Neeltje lag in het ziekenhuis en kreeg 
ook nog corona en longontsteking. Ze is nu 
net uit quarantaine. Ze komt nu wel hoog 
op de wachtlijst voor het verzorgingshuis. 
De rust deed Nolda goed. Als ze Neeltje 
verzorgde deden ze ook lelijk tegen elkaar. 
Nu kon ze echt op bezoek bij haar moeder 
en gewoon een fijn gesprek hebben.’

Tekst Diederik Olders

PAUL  
PETERS
FOTO 
PRIJS



20 TRIBUNE maart 2022

Neeltje, net wakker gemaakt, begint al zittend op het toilet zelf met uitkleden, terwijl de thuiszorgmedewerkster 
haar kleren uitzoekt. Neeltje probeert nog relatief veel zelf te doen.

Neeltje ligt ziek op bed, terwijl Nolda haar administratie aan het bijwerken is. Neeltje heeft lactoseintolerantie en 
is daardoor vaak ziek: wanneer Nolda niet voor haar kookt, maakt ze gebruik van een maaltijdservice die volgens Nolda 
geen rekening kan houden met haar intolerantie.
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Neeltje zit rustig in haar slaapkamer op haar rollator, wanneer ik even kom kijken hoe het met haar gaat. 
Als Nolda een weekje in Schotland is, checken wij (haar kleinzoon en ik) of het goed gaat en of we iets voor haar kunnen doen.

Nolda neemt de trein naar Schiphol. Ze gaat elke 6 weken, als corona dit toelaat, voor een weekje naar haar dochter in Schotland. 
Zo kan ze een beetje opladen en bijkomen.
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Na het afscheid van jongeren- 
vereniging ROOD was 
bij velen de vraag: hoe 
betrekken we jongeren nu? 
Het antwoord is SP Jongeren; 
woordvoerder Bastiaan 
Meijer en coach Eduard van 
Scheltinga vertellen erover. 

‘ EEN JONGE PARTIJ IS EEN 
OPDRACHT AAN ONS ALLEN’

maar te zwoegen. Jonge mensen hebben 
resultaten nodig. Ze willen zien wat ze be-
reiken met hun acties. En ook heel belang-
rijk: het moet gezellig zijn. Dat geldt voor 
iedereen natuurlijk, maar voor jongeren is 
dat extra belangrijk.’

 › Hoe zijn jullie aan de slag gegaan?
Meijer: ‘We zijn begonnen met de vraag: 
waarom willen we dat eigenlijk, een 
jongerenclub in de SP? Dan kom je uit op 
de bekendheid van de SP vergroten onder 
jongeren, jongeren betrekken bij de strijd 
voor een socialistisch Nederland en ervoor 
zorgen dat jongeren een plek hebben in de 
SP. Per provincie zoeken we een SP-afdeling 
die met onze hulp een jongerengroep kan 
opzetten. Daar kunnen jongeren in die 

SP JONGEREN

Eduard van Scheltinga werkt bij het weten-
schappelijk bureau van de SP. Hij was zelf 
ooit bestuurslid bij de jongerenvereniging. 
Nu begeleidt hij SP Jongeren, de nieuwe 
plek waar jongeren in de SP terecht kunnen. 
Bastiaan Meijer is, naast Kamermedewer-
ker en Haags afdelingsvoorzitter, woord-
voerder van SP Jongeren.

 › Wat betekent begeleiden in dit geval?
Van Scheltinga: ‘Vooral de kennis van het 
verleden weer toepassen. Zorgen dat de 
jongeren niet dezelfde fouten maken als 
tien jaar geleden.’

 › Zoals?
Van Scheltinga: ‘Het werkt niet om jonge 
mensen bij elkaar te brengen en dan alleen 

SP Jongeren protesteerden op 5 februari samen met Lilian Marijnissen  
en duizenden anderen voor compensatie van studieschulden.
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 JONGEREN.SP.NL

 › Hebben jullie nog een boodschap  
aan de SP-leden?
Van Scheltinga: ‘Het is de taak van de hele 
partij om jongeren aan te trekken; dat moe-
ten we niet overlaten aan een paar jonge 
vrijwilligers. Dat begint bij de partij zelf.’

Meijer: ‘En tegen afdelingen zeg ik: geef 
ons even de tijd. Afdelingen zijn blij dat er 
wat gebeurt met jongeren, maar het is niet 
zo dat we overal zomaar een blik jongeren 
kunnen opentrekken. Als ze jongeren 
in de afdeling hebben die wat willen: 
neem contact met ons op.’ •

tekst Diederik Olders
foto’s Joshua Versijde

 jongeren@sp.nl
 SPjongeren 
 SPjongeren 
 SPjongeren 

regio of provincie dan terecht om andere 
jongeren te ontmoeten. En aan de slag te 
gaan natuurlijk.’

Van Scheltinga: ‘Je hoeft dus niet per se in 
die specifieke afdeling te wonen. Iedereen 
in de provincie is er welkom. We zijn dit nu 
aan het opbouwen. Als het eenmaal begint 
te lopen, kunnen we eventueel verder uit-
splitsen naar kleinere regio’s.’

 › Jullie zijn dus al een paar maanden bezig. 
Wat doen de jongeren zoal?
Meijer: ‘Tribunelezers hebben ons al in 
Glasgow gezien bij de klimaatconferentie 
en bijbehorende protesten. Ook onze huis-
jesmelkers-verkiezing hebben ze al langs 
zien komen. Juist deze weken voorafgaand 
aan de campagne gebeurt er van alles. Een 
aantal jongeren hebben in Breda gebowld, 
in Den Haag was een Mario-Kart-toernooi, 
er zijn filmavonden; dat zijn voorbeelden 
van gezelligheid. Maar die jongeren helpen 
natuurlijk ook gewoon mee in de cam-
pagnes van afdelingen die meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen en gaan 
lokaal aan de slag om een huisjesmelkers te 
nomineren.’

 › Welk politiek onderwerp komt er aan 
waar jongeren warm voor lopen?
Meijer: ‘Met de huisjesmelkersverkiezingen 
hebben we aandacht voor de wooncrisis na-
tuurlijk. Maar waar jongeren ook mee bezig 
zijn is de compensatie van de studieschuld. 
De SP is een van de weinige partijen die 
zich vanaf het begin heeft verzet tegen het 
schuldenstelsel.’

Van Scheltinga: ‘Toen we het verzet tegen 
het schuldenstelsel jaren geleden organi-
seerden, merkten we dat juist mbo’ers en 
scholieren hierop georganiseerd konden 
worden en niet, zoals je misschien zou 
denken, de studenten.’

Meijer: ‘Het mbo is heel belangrijk voor de 
SP. Het is de grootste groep jongeren en 
andere partijen laten hen meestal links lig-
gen. We waren een paar maanden geleden 
met Lilian op een school in Apeldoorn. De 
jongeren daar maakten zich vooral zorgen 
over stages. De stagevergoeding die zo laag 
is – zelfs geen vergoeding voor reiskosten – 
dat je geld verliest als je stage loopt. En dan 
ook nog stagediscriminatie waarbij mensen 
het idee hadden dat ze geen stage konden 
vinden door hun achtergrond.’

In Glasgow lieten de  
SP Jongeren van zich horen  
bij de klimaattop omdat 
zij de eerste generatie 
zijn die de gevolgen van 
klimaatverandering gaan 
meemaken.

Bij de aftrap van de verkiezing 
voor de Huisjesmelker van 
het Jaar verkiezing boden 
de SP Jongeren een gouden 
schoen aan, bestemd voor 
woonminister Hugo de Jonge.
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Op zaterdag 12 februari 
kwamen er zo’n 3500 
strijdbare mensen bijeen in 
Utrecht. Ze demonstreerden 
daar tegen het voorstel van 
het kabinet Rutte IV om de 
AOW los te koppelen van 
het minimuminkomen. Het 
was koud maar zonnig. Er 
waren veel grijze hoofden, 
maar er was ook een groot 
aantal jongeren op de been. 
De SP-huisband Spic ’n Span 
speelde dat het een lieve 
lust was, en de Soepexpress 
verwarmde de verkleumde 
actievoerders. SP-kamerlid 
Bart van Kent was duidelijk in 
zijn toespraak: ‘Dat voorstel 
moet van tafel.’

POLITIEK SUCCES DOOR 
MASSALE ACTIE

STRIJD MEE, VOOR DE AOW!

Onder grote druk uit de samenleving heeft 
de regering besloten om het minimumloon 
in 2024 een beetje extra te laten stijgen. 
Niet zo veel of zo snel als de SP zou willen, 
maar het gaat toch om zo’n €1000 per jaar. 
Normaal gesproken zouden de uitkerin-
gen dan meestijgen. Maar de regering wil 
bij deze verhoging de koppeling tussen de 
AOW en het minimumloon loslaten waar-
door dit niet zal gebeuren.

Woest
Van Kent: ‘Voor de 800.000 mensen die 
moeten rondkomen van alleen maar een 
AOW-uitkering of AOW met een klein 
aanvullend pensioen, is dit een ramp. Deze 
mensen hebben het heel zwaar, dus ze zijn 
woest. We kennen verhalen van mensen 
die hun verwarming nauwelijks nog aan 
durven te hebben vanwege de kosten, die 

hun kleinkinderen geen cadeautjes meer 
kunnen geven, die naar de Voedselbank 
moeten. Het is een opeenstapeling van 
tegenvallers. De pensioenen worden al 14 
jaar niet geïndexeerd, de huren gaan door 
het dak, de brandstofkosten zijn verdub-
beld, en door de inflatie wordt je geld ook 
nog eens veel minder waard. Om nog maar 
niet te spreken van de bezuinigingen op de 
ouderenzorg, want dat komt er ook nog bij. 
Mijn mailbox stroomde over, duizenden 
mensen hebben zich gemeld.’

Hij vervolgt: ‘Wat minister-president Rutte 
als pleister voorstelt, is een verhoging 
van de ouderenkorting. Dat houdt in dat 
ouderen met een hoger inkomen minder 
belasting hoeven te betalen. Maar de groep 
die sterk afhankelijk is van de AOW betaalt 
al nauwelijks belasting, dus daar hebben 
ze niks aan. Het voorstel om de AOW los te 
koppelen van het minimumloon moet snel 
van tafel. En ik hoop dat de bonden ook 
hun steun aan het pensioenakkoord intrek-
ken, zodat de ouderen meer koopkracht 
krijgen.’

Steun uit Europa
Behalve Bart van Kent stonden ook senator 
Martin van Rooijen van 50PLUS op het 
podium, en de actiegroepen die, samen met 
de SP, campagne voeren tegen de ontkoppe-
ling. Ad Flipse van Samen voor een Eerlijk 
Pensioen vertelde dat ze 46.500 handteke-
ningen hebben verzameld voor een petitie 
voor pensioenindexatie. ‘Die petitie is 
overhandigd aan de Tweede Kamer, maar 
daar is eigenlijk niet voldoende op gerea-
geerd’, zei Flipse. ‘Er staat een pensioenpot 
van 2.000 miljard, dus de ouderen kunnen 
meer pensioen ontvangen, en de jongeren 
minder premie betalen.’ 

Vanuit België was Kim de Witte aanwezig 
die namens onze Belgische zusterpartij 
PVDA-PTB zijn steun uitsprak, en vertelde 
dat de strijd voor een goed pensioen op 
een fatsoenlijke leeftijd overal in Europa 
gestreden wordt, en vaak ook gewonnen. 

Politiek succes
Van Kent is tevreden over de bijeenkomst: 
‘Ik ben ontzettend trots op wat we als partij 
hier in zo’n korte tijd hebben neergezet. 
Onze eerste grote manifestatie na co-
rona was meteen een succes. Er was een 
grote opkomst en er was een gezellige en 
strijdbare sfeer. Dit enthousiasme houden 
we vast, want de strijd voor rechtvaardige 
pensioenen gaat door!’

De actie leverde ook meteen een politiek 
succes op: op 22 februari stuurde de Eerste 
Kamer de regering terug met de opdracht 
om de koppeling in stand te houden. Van 
Kent diende in de Tweede Kamer meteen 
een motie met diezelfde strekking in om 
de regering aan te sporen hun plannen te 
wijzigen. Als die SP-motie wordt aangeno-
men, worden honderdduizenden mensen 
pas écht geholpen. •

tekst Anne-Marie Mineur

Ook jongeren demonstreerden voor een 
goede oude dag.
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Op de hoogte blijven?  
Ga naar doemee.sp.nl/pensioenen



Hoewel het erop leek dat de Biltse gemeenteraad 
eind januari groen licht zou geven voor de bouw van 
30 villa’s in de natuur, kreeg de raadsvergadering 
hierover een bizarre wending. Tot grote vreugde van 
natuurliefhebbers, omwonenden en de SP werd het 
bouwplan nipt weggestemd. Een dwars CDA-raadslid 
gaf de doorslag — maar er ging ruim twee jaar 
actievoeren aan vooraf. 

DE NATUUR WINT IN DE BILT

Het Hessingterrein is een verlaten locatie 
tussen Utrecht en De Bilt, omringd door het 
riviertje de Grift. Tot 2005 konden liefheb-
bers zich vergapen aan exclusieve auto’s in 
de showroom van autodealer Frits Hessing. 
Het terrein wordt omringd door prachtige 
maar kwetsbare natuur en ligt bovendien in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het groot-
ste rijksmonument van Nederland met de 
status van UNESCO-werelderfgoed. 

In 2005 verplaatste de autodealer de show-
room naar een nog duurdere locatie langs 
de A2. Om die investering terug te verdie-
nen ontwikkelde de ondernemer plannen 
om van het Hessingterrein een exclusief 
ommuurd villawijkje met 24-uursbewaking 
te maken: Park Bloeyendael. Hoewel er wel 
een vergunning voor het bouwplan werd 
verleend, kwam het niet van de grond: 
slechts één huis wist Hessing te verkopen. 
In 2012 werd de autodealer failliet ver-

klaard. Inmiddels is het Hessingterrein de 
thuishaven van een groepje krakers.

Reeën en dassen
Na 15 jaar leegstand kwam de nieuwe eige-
naar van de locatie, projectontwikkelaar 
Verwelius, met het plan om 130 woningen 
op en rond het Hessingterrein te bouwen. 
Een belangrijk verschil met het eerdere 
bouwplan voor Park Bloeyendael was dat 
Verwelius voornemens was om de Grift 
te verleggen en 30 villa’s buiten de zoge-
naamde ‘rode contour’ te bouwen: in de 
natuur dus. 

Dit terwijl de provincie Utrecht nota bene 
eerder een miljoen in een gloednieuwe 
faunapassage bij deze locatie investeerde, 
waar reeën, dassen en andere wilde dieren 
gebruik van maken. Voormalig SP-gemeen-
teraadslid Anne-Marie Mineur had zich in 
2004 ingespannen voor de komst van deze 

passage en verzette zich later als lid van 
Provinciale Staten tegen de dreigende weg-
bezuiniging hiervan. Als het bouwplan van 
Verwelius door zou zijn gegaan, dan was de 
faunapassage uitgemond in een woonwijk.

Actie in de showroom
De lokale SP-afdeling greep in het najaar 
van 2020 de Week van de Duurzaamheid 
aan om in actie te komen tegen het bouw-
plan. SP-leden en andere betrokkenen 
demonstreerden op het Hessingterrein 
met een spandoek met de afbeelding van 
een ree, als symbool van de rijke natuur 
in het gebied. Sindsdien heeft de Biltse SP, 
met organisatiesecretaris en commissielid 
Frans de Ruiter voorop, het verzet tegen 
het bouwplan onder natuurorganisaties en 
omwonenden verder aangewakkerd. 

In de nazomer van 2021, toen de plannen 
openbaar gemaakt werden, organiseerde  
de SP een bijeenkomst in de oude show-
room. Daar deelden de SP’ers alle beden-
kingen die zij hadden met de omwonenden. 
Ook de natuurorganisaties waren aanwezig. 
De Ruiter: ‘We wilden de inwoners helpen 
bij het indienen van zienswijzen bij de  
gemeente. De vergunning was net verleend 
en belanghebbenden hadden nog zes weken 
de tijd hiervoor. Vervolgens zijn er maar 
liefst 37 zienswijzen ingediend: dat is in 
De Bilt volgens mij nog nooit vertoond.’ 
De Ruiter benadrukt dat de SP nooit tegen 
woningen binnen daarvoor aangewezen 
bouwgebied is geweest: ‘Behalve dat de 
woningen die Verwelius wilde bouwen heel 
duur zouden worden.’ 

Gebundelde krachten
Paul Reus kwam als vrijwilliger van de 
Werkgroep Voorveldse Polder in contact 
met de SP. De werkgroep komt op voor de 
schaarse natuur tussen Utrecht en De Bilt 
en wil voorkomen dat de twee gemeenten 
door bouwplannen aan elkaar groeien. 
Reus: ‘Ik woon zelf naast het gebied en 
fotografeer regelmatig reeën: ze zijn zelfs in 
mijn achtertuin geweest. Door de komst van 
de faunapassages was de Voorveldse Polder 
eindelijk verbonden met de omliggende na-
tuur. Maar toen werden we opeens gecon-
fronteerd met het bouwplan van Verwelius.’ 

Ook Reus heeft veel energie gestoken in 
het aanmoedigen van omwonenden om de 
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petitie te ondertekenen en zienswijzen in 
te dienen. ‘Ik heb tig flyers uitgedeeld. Je 
mag gerust weten: ik ben sinds vorig jaar 
SP-lid. De SP is de partij geweest die zoveel 
mogelijk omwonenden, belanghebben-
den, natuurorganisaties, maar ook andere 
politieke partijen bijeen heeft gebracht. Uit-
eindelijk waren tien organisaties, waaron-
der Utrechts landschap, IVN De Bilt en de 
Werkgroep Voorveldse polder, verenigd in 
het verzet tegen de plannen van Verwelius. 
Partijen zoals GroenLinks, ChristenUnie 
en de PvdA hebben zich uitstekend tegen 
de plannen verweerd in de gemeenteraad, 
maar de SP was de drijvende kracht achter 
het activisme onder de bevolking.’ 

Ruim 1500 handtekeningen
Volgens Verwelius waren de 30 woningen 
in de natuur nodig om het project rendabel 
te maken. De Ruiter gelooft niets van die 
bewering, maar de projectontwikkelaar 
weigerde de financiële onderbouwing 
hiervan openbaar te maken. Ruim 1500 
verontruste bewoners van De Bilt tekenden 
een petitie tegen de bouw van de woningen 
in de natuur, geïnitieerd door een aantal 
SP’ers uit de omgeving van het pand. Wat 
de ondertekenaars betreft kon Verwelius 
prima genoegen nemen met de bouw van 
100 woningen op het Hessingterrein zelf. 

De strijd voor de bescherming van de 
kwetsbare natuur leek begin dit jaar even 
verloren, toen in de Biltse gemeenteraad 
een meerderheid voor de sloopplannen ont-
stond. Eind januari stonden de shovels al 
klaar om de vervallen Hessing-showroom 
te slopen.

Rebels CDA-raadslid
De stemming over de bouwplannen voor 
het Hessingterrein kreeg echter een 
volstrekt onverwachte wending, toen 
CDA-raadslid Margriet van de Vooren op 
27 januari onaangekondigd tegen het plan 
stemde. Een wonderlijke speling van het 
lot? Volgens de Ruiter is dit geenszins het 
geval: ‘Van de Vooren is door de bewoners-
vereniging uitgenodigd voor een wandeling 
op het terrein en is sindsdien anders gaan 
denken over het bouwplan. Wij zeggen 
daarom: actievoeren helpt echt, vooral als 
je het samen met de bewoners doet!’  

Bouwen in het groen? Niet doen!
Ook bij de aankomende gemeenteraadsver-
kiezingen is het evenwicht tussen natuur-
behoud en woningbouw een belangrijk 
thema voor de lokale SP-afdeling. De Ruiter: 
‘De laatste plannen voor woningbouw die 
de gemeente had, anderhalf jaar geleden, 
komen uitgerekend op plekken waar bomen 

staan of natuur is waar bewoners sterk aan 
hechten. De SP heeft liever dat er woning-
bouw komt op locaties van bedrijfspanden. 
Er is nota bene ruim vijftien jaar geleden 
een nieuw bedrijventerrein aangelegd in  
De Bilt, zodat ondernemers uit de dorps-
kern hier naartoe konden verhuizen. Maar 
omdat dit op vrijwillige basis was, is hier 
heel weinig van terechtgekomen.’ 

Verwelius dreigt inmiddels, nu het eigen 
bouwplan is afgeketst, om het plan voor de 
ommuurde villawijk van Hessing weer uit 
de mottenballen te halen. De SP in De Bilt 
laat dit niet zomaar gebeuren en zal zich 
blijven vastbijten in de kwestie. Want al 
komen deze woningen weliswaar niet in  
de natuur, ze blijven buitensporig duur. •

tekst Lesley Arp
Foto's: Tom Wanders

‘Actievoeren 
helpt echt, 
vooral als je 
het samen met 
bewoners doet!’

De Biltse SP voert actie in de Week van de Duurzaamheid in 2020.
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LINKSVOOR

tekst Anne-Marie Mineur
foto Karen Veldkamp

Marjolein Faber (31) zong al 
voordat ze kon praten. In 2018 
bracht ze haar eerste single 
uit. Daarnaast werkt ze in de 
thuiszorg, en heeft ze een dochter 
van 2. Ze doet de sociale media 
voor de SP in Doetinchem.  
En dan staat ze ook nog op 
nummer 3 op de kandidatenlijst.

‘IK GA MIJN STEM LATEN HOREN’
 › Heb je nog wel genoeg tijd om te zingen?

‘Op het moment heb ik daar niet zo veel 
tijd voor. Het is nu campagnetijd, dus 
naast mijn werk en de zorg voor mijn 
dochter lukt het niet zo erg. Maar ik heb 
een studiootje waar ik af en toe een filmpje 
opneem, dat zet ik dan op Facebook, 
 Instagram en TikTok. In 2016 had ik mijn 
eerste optreden in Wims Muziekkelder in 
Doetinchem. Ik was zo zenuwachtig, dat 
wil je niet weten.  Op den duur word je 
daar zo sterk in dat je de zenuwen onder 
controle kunt houden. Ik voel dan wel 
spanning, maar ik kan nog wel zingen. Ik 
heb zelfs opgetreden met de Nijmeegse 
Vierdaagse.’ 

 › Je werkt ook in de thuiszorg.  
Hoe is dat?
‘Dat is echt superleuk om te doen. De men-
sen waarderen je werk heel erg. Je ziet ook 
wel dat dingen in de zorg fout gaan. Eén 
cliënt van mij werd maar een keer in  
de week gewassen. Dan zit ze helemaal 
te huilen van, wat moet ik nou met mijn 

 leven? Dat vind ik zo sneu. Dan kan ik 
haar een beetje ondersteunen, haar er 
doorheen praten. Dat is het mooie van  
de zorg.’
 
 › En nu sta je op de kandidatenlijst voor 

de verkiezingen.
‘Ja, ik sta op nummer 3. Mijn moeder staat 
ook op de lijst. Dat is natuurlijk wel apart, 
je moet het wel met elkaar eens zijn. Maar 
het gaat eigenlijk heel goed, zo samen. Ik 
vind het heel leuk om video’s in elkaar te 
zetten. Ik maak animatiefilmpjes, foto-
collages, video’s van de top 4 van de kan-
didatenlijst. We hebben met de afdeling 
nog nooit zo veel media-aandacht gehad 
als nu. Eén van de mooiere dingen is dat 
we letterlijk naar de mensen toe gaan. Dan 
krijg je het echte verhaal te horen, niet 
wanneer je het afleest van een papiertje 
wat je voor je neus geschoven krijgt. Ik 
vind het wel spannend, er zullen vast nog 
wel struikelblokken zijn.  Maar net als 
met zingen zal het ook nu lukken om mijn 
stem te laten horen.’  •
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POLITIEK 
IS GEEN 
BIJZAAK,  
MAAR 
HOOFDWERK

DEEL 7  
HANNAH ARENDT 
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Ledenbijeenkomst SP in Den Bosch

We hebben het allemaal druk, 
met ons werk of onze sociale 
contacten. Daarnaast willen 
we politiek actief zijn, maar 
vind daar maar eens de tijd 
voor. Het is een probleem 
waar bijna alle SP’ers wel 
eens mee te maken hebben; 
geen tijd hebben voor de 
politiek omdat je zoveel 
moet werken. De filosoof 
Hannah Arendt vond dat de 
omgekeerde wereld: politiek 
zou juist het hoofdwerk 
van de mensen moeten 
zijn. In onze kapitalistische 
samenleving staat het denken 
in economisch nut centraal, 
maar volgens haar is werken 
juist veel meer dan dingen 
produceren. 

We hebben het allemaal druk, met ons werk 
of onze sociale contacten. Daarnaast willen 
we politiek actief zijn, maar vind daar 
maar eens de tijd voor. Het is een probleem 
waar bijna alle SP’ers wel eens mee te 
maken hebben; geen tijd hebben voor de 
politiek omdat je zoveel moet werken. 
De filosoof Hannah Arendt vond dat de 
omgekeerde wereld: politiek zou juist het 
hoofdwerk van de mensen moeten zijn. In 
onze kapitalistische samenleving staat het 
denken in economisch nut centraal, maar 
volgens haar is werken juist veel meer dan 
dingen produceren. 

Hannah Arendt (1906-1975) was een Duitse 
denker met een joodse achtergrond, die 
na de machtsovername door de nazi’s in 
1933 Duitsland ontvluchtte en uiteindelijk 
in de Verenigde Staten terechtkwam. Als 
vrouwelijke filosoof maakte ze furore met 
haar politieke analyses over het ontstaan 
van totalitaire systemen – van stalinisme 
tot nazisme – en over de politiek van 
rassensegregatie in de Verenigde Staten. 
Bekend werd ze ook met haar boek The 
Human Condition (1958) waarin ze laat zien 
hoe ons huidige werk onze vrijheid niet 
vergroot maar beperkt. 

We moeten als mensen ‘arbeiden’, om in 
onze levensbehoeften te kunnen voorzien, 
dat is iets wat we delen met andere 
dieren. Daarnaast ‘werken’ we; daarmee 
bouwen we onze omgeving: huizen en 
infrastructuur, maar ook technologie en 
kunst, en al die andere producten die we 
als mensen met elkaar maken. Ons actieve 
leven bestaat naast arbeiden en werken ook 

nog uit iets anders, namelijk de ‘politiek’. 
Als mensen discussiëren we met elkaar en 
maken we afspraken en gaan we onderlinge 
relaties aan. Dit sociale aspect mogen we 
volgens Arendt niet vergeten.

Onze kapitalistische samenleving doet 
ons geloven dat we allen autonome 
individuen zijn, die in vrijheid keuzes 
maken. In de economische werkelijkheid 
zijn we onderdeel van het productieproces 
en bepalen modes en algoritmen ons 
consumptiegedrag. In de politiek (het 
discussiëren met en organiseren van 
mensen) kunnen we ontsnappen aan 
dit consument zijn en pas echt tot een 
zelfdenkend en zelfstrijdend mens worden. 
Zonder deze politiek zullen mensen 
volgens Arendt afstompen en dreigt de 
samenleving te vervallen in een totalitair 
productiesysteem. 

Ik vind het wel een mooi idee van Hannah 
Arendt, dat politiek niet iets is dat je naast 
je werk doet, maar dat dit de kern is van je 
werk. Het laat ook zien hoe belangrijk het 
is dat mensen meepraten en meebeslissen 
op hun werk, niet als een gunst van de baas, 
maar als onderdeel van je werk. De acties 
die we voeren en de strijd die we leveren 
maken ons volgens Arendt tot mens. 
Hopelijk zijn alle leden van de SP ook bereid 
om de komende tijd even na te denken over 
onze politiek, in de actualisering van ons 
beginselprogramma Heel de mens. Ook dat 
is geen bijzaak, maar hoofdwerk. •

tekst Ronald van Raak
foto Rob Nelisse
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Botte bijl?

Ik ben het met verreweg de meeste standpunten van de SP eens (anders 

was ik geen lid, uiteraard), maar de voorliefde voor het referendum deel 

ik niet. De meeste mensen hebben per definitie over de meeste dingen 

geen mening; een mening vereist immers kennis van zaken -- en wie heeft 

overal verstand van? 

Hoe kunnen duizenden volslagen leken van de ene op de andere dag een 

‘mening’ hebben over documenten van honderden pagina’s waarvan ze 

daarvoor nog nooit hadden gehoord? 

Mijns inziens wordt in dit land een gevoel of voorkeur té vaak ten onrechte 

een mening genoemd. Een referendum werkt hoogstens als botte bijl om 

uiting te geven aan onvrede. Zo’n ‘Nee’-stem is dan domweg bedoeld om de 

gevestigde orde met een soort populistische stuiptrekking in de wielen te 

rijden. Onze partij zou daarboven moeten staan en kan zich beter richten 

op een beter functioneren van onze parlementaire democratie.

Vriendelijke groet,

Edo Marinus, Weesp
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PUZZEL

CRYPTOGRAM

OPLOSSING CRYTOGRAM FEBRUARI

Henry en Lucas, ©
 FLW

 2022

De winnaar van de februaripuzzel 2022 is K. Kater uit Vianen.
Stuur uw oplossing van een puzzel naar keuze vóór 30 maart naar de puzzel redactie 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.

PUZZEL

Horizontaal
 4 (nep-)Materiaal helpt Kabouter Buttplug bij safe-sex. (11)
 8 Gezellig ritje in de sneeuw. Het voertuig is wel wat winderig. (10 en 5,5)
 9 42,195 kilometer aan cryptogrammen, sudoku’s en kruiswoordraadsels. (14)
 11 Instrument van astronomen of militairen. (10)
 13 Het boekje van de rondleidster. (12)
 15 De wisselende gemoedsgesteldheden van regen. (5)
 17 Groeit op voeten en zielen. (4)
 18 Man nam beslissing. (4)
 19 De stad omsingeld? Gelukkig is er nog iets op de boterham. (5)
 20 Vis. (7)

Verticaal
 1 Oneerbiedig vernoemde walvisfamilie van die Franse Klokkenluider? (7)
 2 Minst luidruchtige aller wateren. (6,6)
 3 Is samen met Duidelijk een niet te misverstaan duo. (4)
 5 Zuivel en kabeljauw gaan best samen. Als je maar betaalt. (5,2,2,3)
 6 Familie van de Linkse Hoek. (7,7)
 7 Veroordeeld tot hangen? Een behoorlijke tegenvaller. (5)
 10 Teek houdt zich schuil in hooiberg. (3)
 12 Het wordt er energiezuiniger door, maar ook eenzamer. (8)
 13 Zonder kreukels geen Origami. (6)
 14 Klassiek zanger verblijft in de bak. (5 en 2,3)
 16 Zijn voor euro’s gekozen. (6)

NUMMERPLAATJE
De puzzel bevat een aantal omschrijvingen (in willekeurige volgorde)
die naar specifieke cellen in de tabel verwijzen. Maak die cellen zwart;
het symbool dat verschijnt vormt de oplossing. Veel plezier!

Omschrijvingen
De eerste gasbeving. /
Aantal lieve tomaten in de 2de kamer (sinds verkiezingen 2021). /
Hoeveel fracties ook alweer in begin 2022? /
De rechters kappen er mee! /
De Eerste voor het laatst gekozen. /
Revolutiejaar. /
Van Neeltje Jans tot Noordland. /

CRYPTOGRAM 
 
Diagram 
 
 
 1   2  3  

4        5  6  

            7  

   8          

             

9      10        

              

  11            

            12  

 13     14        

              

15   16       17    

     18         

19              

       20       
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NUMMERPLAATJE 
 
De puzzel bevat een aantal omschrijvingen (in willekeurige volgorde) die naar 
specifieke cellen in de tabel verwijzen. Maak die cellen zwart; het symbool 
wat verschijnt vormt de oplossing. 
Veel plezier! 
 
 
Tabel 
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Vol. 8 2km 11-11 0.01 19 110% 

.22 PS2 #4 70 088- 30/70 

91 2TB 1991 oOo 737 1488 

1/7 4km 83° 3v V2 35 

11 MCVI 9 T-34 930m XO 

72% 40cm 1884 1848 5-0 2.0 

2021 2022 X-3 6G 2019 8K 

Horizontaal
3) Wijsvinger 6) Van huis uit 10) E-book 11) Geitenkaas 13) 
Snoeptrommel 15) Gebruikersbestand 18) Gierend 19) Broos  
20) Toegeven.
Verticaal
1) Vangst 2) Dijenkletsers 4) Vluchtpoging 5) Rat 7) De som der delen 
8) Fok 9) Gaar 12) Beet hebben 14) Poedelen 16) Specht 17) Nalopen.

In huis en tuin

1 (Anna) Dix
2 (Mark) Twain
3 (Thomas) Hood
4 (Faye) Dunaway
5 (Anne) Rice
6 (Dries) Janssen
7 (Fons) Jansen
8 (Jules) Verne

  

Oplossing + diagram 
 
OPLOSSING 
In huis en tuin 
 
 

 
 
 
 
 

1     D I X      
2  T W A I N       
3      H O O D    
4     D U N A W A Y E 
5     R I C E     
6   J A N S S E N    
7  J A N S E N      
8   V E R N E      
9      T O P O R   
10 M O R E A U       
11     C I C E R O   
12  O L S O N       

OPLOSSING DIAGRAM FEBRUARI






