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De gemeenteraadsverkiezingen 
komen eraan en bellen is een 
goede manier om met mensen in 
contact te komen. Vanaf februari 
kunnen afdelingen hun leden 

bellen om ze te vragen mee te 
helpen met de campagne en om 
contactgegevens te updaten. 
Later kun je sympathisanten in je 
eigen afdeling bellen om ze ervan 
te overtuigen dat de SP de enige 
goede keuze is in het stemhokje. 
Afdelingen kunnen zich tot 28 

januari opgeven voor een eigen 
belcampagne via belteam@sp.nl
Spoor je voorzitter aan om een 
belcampagne aan te vragen, zodat 
ook jouw afdeling veel mensen 
kan bellen. Bellen is het nieuwe 
buurten – al stoppen we niet met 
buurten natuurlijk. Bel jij mee?

TRING!
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Hoe kunnen de ideeën en de mensen 
die verantwoordelijk zijn voor de grote 
problemen nu opeens voor de oplossingen 
zorgen? Na de langste formatie in onze 
historie presenteerde het kabinet-Rutte 
4 zich – een ongeloofwaardige doorstart 
van Rutte 3. Natuurlijk gaat dit liberale 
kabinet niet opeens dingen anders doen. 
Een aantal dingen moeten ze wel anders 
doen en hier nemen ze onze goede ideeën 
over. Niet omdat ze het willen en opeens 
van inzicht zijn veranderd, maar omdat er 
grote maatschappelijke druk is.

Omdat wij samen met huurders in 
actie kwamen, gaat op termijn de 
verhuurderheffing er aan. Omdat we 
samen met studenten streden tegen het 
asociale leenstelsel, wordt het afgeschaft 
en komt eindelijk de basisbeurs terug. 
Omdat we samen met de getroffen ouders 
in het toeslagenschandaal eisten dat dit 
onrecht nooit meer mag gebeuren, wordt 
het toeslagenstelsel nu aangepast. 

Hieruit put ik de hoop. De hoop op 
verandering. Want die is dus mogelijk, 
dat hebben we laten zien. Die hoop komt 
echt niet van de politiek correcte Haagse 
praatjes over de ‘nieuwe bestuurscultuur’, 
het ‘nieuwe elan’ waar Rutte het over 
heeft of de vele mooie beloftes. Dat is 
allemaal voor de bühne en om te kunnen 
blijven zitten.

Maar gelukkig staan er weer verkiezingen 
voor de deur: die voor de gemeenteraad. 
Stad voor stad, buurt voor buurt, kunnen 
we als SP laten zien hoe het anders kan. 
Wat onze oplossingen zijn. Kunnen we 
samen met mensen de strijd aangaan voor 
verandering. Het is hard nodig.

Strijd mee!
  4 Actueel: Rutte 4 is doorstart van Rutte 3
13 Uitgelicht: Duizenden nutteloze vluchten
28  Linksvoor: Henny Bergsma heeft geen idee  

hoe ze het doet
29 Linkse denkers: Henriette Roland Holst 
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Een nieuwe bestuurscultuur, nieuw elan, nieuw leiderschap: Mark Rutte en Sigrid 
Kaag hadden er de afgelopen maanden de mond vol van. Toen in december de langste 
 formatie ooit tot een einde kwam, kreeg Nederland echter vooral meer van hetzelfde 
voorgeschoteld: dezelfde ideeën, dezelfde partijen en veelal dezelfde mensen.  
SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘Dit is gewoon een doorstart van Rutte-III.’

‘EEN MES in de rug van de zorg’, noemde 
 SP-leider Marijnissen afgelopen december 
de plannen van het kabinet Rutte-IV. Terwijl 
er volgens het coalitieakkoord ‘Omzien naar 
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ de 
komende jaren op allerlei terreinen wordt 
geïnvesteerd, komt uitgerekend de zorg er 
uiterst bekaaid vanaf. Dit terwijl niemand 
er sinds de coronacrisis nog omheen kan 
dat extra zorgcapaciteit hard nodig is in ons 

land. Rutte hekelde tijdens een Kamerdebat 
over het regeerakkoord op 16 december 
het feit dat de oppositie het woord ‘bezui-
nigingen’ in de mond nam. Liever sprak hij 
over ‘een rem op de stijgende zorgkosten’ of 
‘ombuigingen’.

Nul cent voor zorgmedewerkers
Marijnissen: ‘De zorg wordt sowieso elk jaar 
duurder door de stijging van de prijzen, de 

RUTTE IV:  
NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

bevolkingsgroei en het feit dat we ouder 
worden. Er gaat de komende jaren weliswaar 
meer geld naar de zorg dan voorgaande 
jaren. Maar dus niet genoeg om de zorg op 
hetzelfde niveau te houden. Laat staan dat 
er, zoals de SP wil, extra wordt geïnvesteerd 
in de zorg.’ 

Ronduit schandalig vindt de SP-fractie-
voorzitter dat er welgeteld nul cent is 
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Weet jij nog waarom je lid bent 
 geworden van onze SP? Degenen die 
zich kortgeleden bij ons aansloten 
weten dat ongetwijfeld nog wel. Zelf 
werd ik 20 jaar geleden lid omdat het 
‘ikke-ikke-ikke’ me zo tegenstond dat 
ik méér wilde doen dan alleen naar de 
stembus gaan. 

Dit jaar bestaat de SP 50 jaar. Al die 
jaren kozen mensen voor de SP omdat 
ze een samenleving willen waarin 
menselijke waardigheid, gelijkwaardig-
heid en solidariteit centraal staan. Dat 
is de kern van ons beginselprogramma 
Heel de Mens. Het afgelopen jaar heb-
ben we Heel de Mens geëvalueerd. Die 
evaluatie sloten we af op ons congres 
van 11 december. Daar spraken we 
over modern socialisme in Europa en 
 Nederland. Gasten van onze zuster-
partijen uit andere landen maakten 
duidelijk dat we als SP onderdeel uit-
maken van een wereldwijde beweging 
die een einde wil maken aan ongelijk-
heid en tweedeling. Bemoedigend vind 
ik dat een van die partijen, het Ierse, 
progressieve en socialistische Sinn 
Féin, bij de laatste verkiezingen de 
grootste partij van Ierland werd. 

Dit jaar gaan we Heel de Mens actu-
aliseren, we gaan discussiëren over 
bijvoorbeeld de onderwerpen klimaat, 
digitalisering van de samenleving en 
Europa. Maar wij SP’ers zijn niet alleen 
van woorden maar ook van daden. En 
daden zijn hard nodig nu in ons land 
tweedeling en armoede steeds verder 
toenemen. Het is de verantwoordelijk-
heid van ons allemaal om hiertegen 
te strijden. Door mee te doen met de 
campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen – ook wanneer jouw  
afdeling niet meedoet aan die verkie-
zingen. Het biedt goede kansen om 
nieuwe leden te maken. Als we met met 
de meer dan 30.000 SP’ers samen de 
schouders eronder zetten kunnen we 
successen behalen en verbeteringen 
afdwingen. Dat geeft nieuwe energie. 

Ik wens jullie allemaal een gezond 
2022 met volop nieuwe energie!

Nieuwe energie!

Jannie Visscher 
voorzitter SP

uitgetrokken voor extra loonstijgingen  voor 
zorgmedewerkers. ‘Door de grote perso-
neelstekorten is het werk heel zwaar. Maar 
het heeft ook tot gevolg dat wij als samen-
leving sneller in lockdown moeten, wegens 
het tekort aan personeel op onder andere de 
intensive care-afdelingen. Natuurlijk is er 
meer nodig dan alleen een salarisverhoging 
om het werk aantrekkelijker te maken. Maar 
het is wel iets dat je morgen zou kunnen 
regelen. Asociaal dat Rutte-IV dit vertikt, 
terwijl we allemaal voor de zorg hebben 
staan klappen. Maar ook onverantwoorde-
lijk, omdat heel Nederland de gevolgen gaat 
voelen’, aldus Marijnissen.

De markt blijft regeren
Kunnen de partijen en de mensen die 
verantwoordelijk zijn geweest voor de grote 
problemen waar we nu in zitten – zorg-
medewerkers die op hun tandvlees lopen, 
de wooncrisis, het toeslagenschandaal – 
deze ook oplossen? Marijnissen: ‘Het is een 
jaar geleden dat Rutte-III zelf is afgetreden 
vanwege het toeslagenschandaal. Maar nog 
geen tien procent van de getroffen gezinnen 
is nu uit de shit. Dat diezelfde partijen en 
politici nu denken dat ze toch door kunnen 
gaan... Ik snap wel dat mensen daar ontzet-
tend weinig vertrouwen in hebben.’ 

De SP-fractievoorzitter benadrukt dat de 
verschillende crises waar we nu in zitten 
niet uit de lucht zijn komen vallen: ‘Bijvoor-
beeld zo’n wooncrisis. Die is in de loop der 
jaren ontstaan omdat onze huisvesting is 
vermarkt. En daar waar een markt is, geldt 
het recht van de rijkste: in dit geval de beleg-
gers. Het kabinet Rutte-IV neemt wel wat 
losse maatregelen, maar pakt steeds niet de 
fundamentele oorzaken aan. Dat geldt ook 
voor het klimaatprobleem.’ 

Zo gaat er op initiatief van de nieuwe 
regering weliswaar 35 miljard naar een 
klimaatfonds, maar noemde Milieudefensie- 
directeur Donald Pols deze investering 
vooral een cadeautje voor multinationals. 
Marijnissen: ‘Bedrijven moeten nu schoon 
gaan produceren. Maar daar zitten ook 
 bedrijven tussen die grote winsten opstrij-
ken. Die krijgen straks bakken subsidie, 
betaald met ons geld. Terwijl veel Neder-

landers honderden euro’s extra kwijt zijn 
aan hun energie rekening. Dit liberale 
kabinet komt bovendien niet met collectieve 
oplossingen voor het aanpakken van het 
 klimaatprobleem, zoals het massaal aanpak-
ken van slecht geïsoleerde woningen, maar 
pakt het individueel aan: mensen moeten 
ieder voor zich maar een lening voor een 
warmtepomp nemen. Dat is belachelijk én 
het werkt niet. De plannen van Rutte-IV 
hebben dus helemaal niks met klimaatrecht-
vaardigheid te maken.’

Minimale stijging minimumloon
Volgens het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek kampt Nederland met de hoogste infla-
tie in bijna 40 jaar. Het leven wordt dus fors 
duurder. Toch kondigde de nieuwe regering 
slechts een minimale stijging van het mini-
mumloon aan. Hiermee komt het minimum-
loon nog niet eens op 11 euro per uur uit. 
Ook wil Rutte-IV de AOW loskoppelen van 
het minimumloon, waardoor deze niet meer 
automatisch meestijgt. Marijnissen: ‘Super 
asociaal, omdat de pensioenen van veel 
ouderen ook al jaren niet zijn meegestegen 
met de prijzen.’

Hoewel het met de komst van het zoveelste 
kabinet-Rutte misschien verleidelijk is om 
te vervallen in cynisme, blijft Marijnis-
sen vooral strijdbaar: ‘Jarenlang hebben 
studenten, gesteund door de SP, gestreden 
tegen de afschaffing van de basisbeurs. Nu 
gaat het asociale leenstelsel er gelukkig aan, 
en komt de basisbeurs terug, al willen we 
nog wel een rechtvaardige compensatie voor 
de schuldengeneratie. Het is ons samen met 
huurders gelukt om de huren van sociale 
huurwoningen te bevriezen: een gigantische 
overwinning. Of neem de toeslagenouders. 
Door hen bij elkaar te brengen en te orga-
niseren kwam het brede schandaal aan het 
licht en voelden zij de kracht om samen de 
strijd aan te gaan. Maar deze strijd moeten 
we wel voortzetten.’ Kortom, het is aan de 
SP om de komende tijd volop tegengas te 
geven. Om te beginnen tijdens de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart. •

Tekst Lesley Arp 
Foto's Joshua Versijde

RUTTE IV:  
NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

‘Het is aan de SP om  
de komende tijd volop 
tegengas te geven’
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26E SP-CONGRES: 
OPFRISSEN EN 
MEESTRIJDEN!
Het toeslagenschandaal en het beginselprogramma 
zijn de hoofdrolspelers van het SP-congres. ‘De ver-
kiezingen zijn een kans om af te rekenen met deze 
puinhoop.’

Het is een bijzonder congres, het zesen-
twintigste SP-congres op 11 december 
2021. De afgevaardigden zitten thuis achter 
hun scherm in plaats van met zijn allen in 
een grote zaal. In coronatijd een bekend 
verhaal. Ook wordt er niet gestemd tijdens 
het congres. Over het enige besluit dat het 
congres neemt – de verkiezing van het 
nieuwe partijbestuur – is al in de afdelingen 
gestemd in de maand ervoor. De hoofdmoot 
van dit congres is meer een conferentie; een 
discussiebijeenkomst over het beginsel-
programma. En daar zijn (nog) geen  
besluiten te nemen.

Wel traditioneel: de dagvoorzitters. Dit-
maal presenteren SP-Eerste Kamerlid Arda 
Gerkens en voormalig SP-Tweede Kamerlid 
Frank Futselaar het congres. Zij zijn, samen 
met andere gasten en sprekers, wél fysiek 
bijeen in het industriële gebouwencomplex 
‘Lijm & Cultuur’ in Delft. 

Nieuwe en herkozen partijbestuursleden
Om maar meteen met het enige congres-
besluit te beginnen: er is een nieuw 
Partij bestuur. Dat bestaat uit 19 regio-
vertegenwoordigers, een voorzitter, een par-
tijsecretaris en 11 algemeen bestuurs leden. 
De regiovertegenwoordigers worden tijdens 
regioconferenties gekozen; de rest was nu 
aan de beurt. Uit de iets meer dan 1500 gel-
dige stemmen kwamen de volgende SP’ers 
naar voren als algemeen bestuurs leden: 
Bastiaan van Apeldoorn, Sunita  Biharie, 
Daan Brandenbarg, Theo Coşkun, Jimmy 
Dijk, Gerrie Elfrink, Henk van Gerven, 
Agnes Kant, Bart van Kent, Bastiaan Meijer 
en Bram Roovers. Jannie Visscher en Arnout 
Hoekstra werden herkozen tot voorzitter en 
partijsecretaris.

Te trappelen
De herkozen partijvoorzitter Jannie Visscher 
spreekt het congres toe: ‘Nederland heeft 
het socialisme van de SP keihard nodig. 
 Nodig om de tweedeling een halt toe te roe-
pen, om de samenleving eerlijker te maken, 
om te zorgen dat jongeren woonruimte kun-
nen vinden, om te zorgen dat de slachtoffers 
van de gaswinning en het toeslagenschan-
daal gesteund worden zodat hen recht 
wordt gedaan.’ De SP komt in actie, en het 
nieuwe partijbestuur staat volgens Visscher 
te trappelen om te beginnen: ‘Om te helpen 
met het uitzetten van een nieuwe strategie 
voor de komende tijd. Om dienstbaar te zijn, 
want een partijbestuur staat in dienst van 
alle leden.’
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Visscher bedankt de partijbestuursleden 
waarvan we nu afscheid nemen: Thijs Cop-
pus, Nicole van Gemert, Hans van Hooft, 
Lieke van Rossum, Bert Peterse en Spencer 
Zeegers.

Toeslagenschandaal nog niet over
Na de speech van Visscher is er uitgebreid 
aandacht voor het toeslagenschandaal. Een 
indrukwekkend filmpje wordt getoond, 
waarin te zien is hoe fotograaf Bert Teunis-
sen werkt aan een fotoboek met de getrof-
fen ouders. 
SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen 
spreekt over het boek en het schandaal 
met Bert Teunissen, advocaat Eva González 

Kunstenaar-fotograaf Bert Teunissen maak-
te voor de SP een prachtig fotoboek met de 
titel Weggecijferd, teruggevochten. Een serie 
indrukwekkende portretten van gedupeer-
den van het toeslagenschandaal.

 › Je hebt een langlopend fotoproject  
met de titel Domestic Landscapes.  
Vertel eens?
‘Ik maak in heel Europa foto’s van men-
sen in hun huis. Ik gebruik daarbij alleen 
daglicht en zoek de sfeer van het beroemde 
‘clair-obscur’ - de lichtval op veel beroemde 
schilderijen van Rembrandt en Vermeer 
bijvoorbeeld.’

 › Het is ook de stijl van je foto’s van de 
toeslagen-ouders.
‘Het is mijn manier van werken. Ik werk 
met een analoge camera. Ik ben fotograaf 
geworden in het analoge tijdperk. Ik weet 

‘IK BEN GESCHROKKEN EN BOOS’
wat ik moet doen om een goed negatief mee 
naar huis te nemen. Vergeleken met digitale 
fotografie benader je je onderwerp via een 
andere route. De hele manier van kijken, 
benaderen, keuzes maken. Ik maak per 
situatie drie opnames. Met sluitertijden van 
soms vier seconden. Dan ben je heel bewust 
van wat je doet.’

 › Er is een filmpje gemaakt van je werk 
voor dit project; een van de ouders zegt 
dat niemand ze geloofde. Hoe zat dat met 
jou?
‘Ik dacht dat ik wel wist waar ik aan begon. 
Dat was ook de reden om ja te zeggen tegen 
deze opdracht. Wat ik niet zag aankomen 
was de impact van de verhalen op mezelf. 
Ik ben geschrokken en boos - zelfs bang. 
Als je eenmaal in de klauwen van zo een 
systeem bent gekomen, is er bijna geen weg 
uit te vinden. Een paar jaar geleden had 

ik het moeilijk en stond ik op het punt de 
schuldsanering in te gaan. Fijn, dacht ik; 
drie jaar en dan ben je ervan af. Uiteindelijk 
kreeg ik veel opdrachten en hoefde het niet. 
 Achteraf denk ik: ik had ook in zo een situ-
atie terecht kunnen komen.’

 › Je vertelt dat je soms te janken stond  
achter je camera. Hoe verwerkte je dat?
‘Ik kwam dan ’s avonds thuis en ging in 
een hoekje alles van me af zitten schrijven. 
Zodat ik kon slapen. Het gaat onder je huid 
zitten, al die verhalen.’

 › Wat hoop je dat dit fotoboek doet?
‘Dat deze mensen een gezicht krijgen. Dat 
iedereen ziet: dit had ik zelf kunnen zijn.’

 › Hoe heeft dit jezelf veranderd?
‘Ik ben hier nog niet klaar mee. Ik ben me 
nóg bewuster dat de overheid er niet voor 
jou is, terwijl dat juist wel zo moet zijn. 
Dat er belastingambtenaren waren die in 
december - want dan komen kerstbonussen 
- er plezier in hadden dat ze extra geld af 
gingen pakken en dat afpakjesavond noem-
den. Dan staan je haren overeind. Ik ga niet 
de politiek in. Maar ik vind het onbestaan-
baar dat de kiezer het nog steeds niet in de 
gaten heeft. Ik verwacht met Rutte 4 geen 
verandering.’

Het filmpje met Teunissen is hier te vinden: 
sp.nl/videoweggecijferd

Het boek is te bestellen in de SP-webshop: 
sp.nl/weggecijferd

Pérez, toeslagenouder Kristie Rongen en 
SP-Kamerlid Renske Leijten. González Pérez, 
de advocaat die al in een heel vroeg stadium 
mensen hielp, stelt dat wat de ouders nu 
nodig hebben, individuele behandeling van 
de schade is, met een expert die per persoon 
de schade kan waarderen. De 220 advocaten 
die mensen bijstaan hebben nog steeds geen 
dossiers gekregen. Rongen bevestigt dat ook 
zij haar dossier en definitieve beschikking 
nog niet heeft gekregen. Leijten weet dat 
in de afwikkeling de mensen die de zaken 
moeten beoordelen niet vertrouwd worden. 
Daardoor worden besluiten niet genomen. 
Het gaat politiek gezien mis door wantrou-
wen.

Na een gesprek tussen Marijnissen en Ella 
Wonder, dochter van de overleden Bob 
Fosko, brengt Wonder samen met de band-
leden Groep Fosko het lied ten gehore:  Hoe 
kun je nog slapen vannacht? Het gaat over 
het toeslagenschandaal. 

Toespraak SP-fractievoorzitter  
Lilian Marijnissen
Marijnissen verwijst ook in haar toespraak 
naar het toeslagenschandaal: ‘Dat is geen 
natuurverschijnsel. Zoals het ook geen 
incident is of een foutje in het proces, zoals 
manager Mark Rutte ons graag doet geloven. 
Maar überhaupt het feit dat zoveel werken-
de mensen in Nederland toeslagen nodig 

fo
to

 J
os

hu
a 

ve
rs

ijd
e

7TRIBUNE  januari 2022



hebben, laat zien hoe failliet dit denken is. 
De zorg, huur en kinderopvang is veel te 
duur geworden. En de lonen zijn te laag. Het 
is toch te gek voor woorden dat grote bedrij-
ven met grote winsten zoveel mensen op het 
minimumloon hebben die daar vervolgens 
niet rond van kunnen komen en daarom 
toeslagen nodig hebben?’

Marijnissen weerspreekt dat het neolibera-
lisme voorbij zou zijn: ‘De wooncrisis is een 
rechtstreeks gevolg van het marktdenken. 
Waardoor er in Nederland belasting moet 
worden betaald over sociale huurwoningen 
en een vorige VVD minister probeerde onze 
huizen te verpatsen aan buitenlandse beleg-
gers die er rijk van konden worden.’

Ook in de zorg en het klimaatbeleid blijft  
de neoliberale wind waaien volgens 
 Marijnissen: ‘Waar veel huurders in tochtige 
doorwaaiwoningen zitten, gaat het grootste 
deel van de klimaatsubsidies naar de aller-

rijkste Nederlanders. De SP zal de komende 
periode een radicaal ander klimaatbeleid 
 bepleiten. Een socialistisch klimaatbeleid.’ 
Zij vervolgt: ‘Onze publieke sector, dat wat 
van ons allemaal is, is uitgehold. En dat is 
geen natuurverschijnsel. Dat is zelfs niet 
alleen maar het gevolg van het financieel 
afknijpen van zorg, onderwijs en veilig-
heid. Nee, dat is een bewuste, politieke en 
ideologische keuze. Omdat er publieke gaten 
vallen, door de grote tekorten, ontstaat er 
volop ruimte voor en vraag naar private 
initiatieven.’

Rutte 4, met VVD en D66 als grootste par-
tijen, zal het verschil niet gaan maken. Ma-
rijnissen: ‘Mevrouw Kaag mocht dan geen 
nieuwe verkiezingen willen omdat ze bang 
was voor de ‘populisten’, maar over een paar 
maanden zijn er verkiezingen: lokale ver-
kiezingen. En dan heeft heel Nederland de 
kans, stad voor stad, dorp voor dorp, om af 
te rekenen met deze puinhoop. Strijd mee!’

‘Ideologisch opgefrist’
Nadat Ella Wonder met de Groep Fosko het 
SP-lied heeft vertolkt, wordt het congres-
gedeelte afgesloten en begint het conferen-
tie-gedeelte. In aparte zoom-bijeenkomsten 
discussiëren afgevaardigden over de thema’s 
‘Digitale revolutie, onze revolutie’, ‘Heel 
de mens, heel de aarde’ en ‘Europa: mark-
ten of mensen’. Daarvóór leidt voormalig 
 SP-Kamerlid Ronald van Raak de conferentie 
in, samen met SP-senator Tiny Kox. Tweede 
Kamerleden Sandra Beckerman, Renske 
Leijten en Mahir Alkaya vertellen over hoe 
onze beginselen hun weerslag vinden in hun 
dagelijkse werk. Zo vertelt Beckerman over 
de opdracht uit Heel de Mens, die haar inspi-
reert om actie op straat te combineren met 
voorstellen in de Kamer: ‘Samenwerken met 
iedereen die durft te dromen van een betere 
wereld. Dat is de kern, dat is wat we doen; 
ik win helemaal niks als ik in de Tweede 
Kamer dit in mijn eentje ga proberen.’ Ook 
komen buitenlandse socialistische vrienden 

Tijdens de aparte zoom-
bijeenkomsten werden 
vragen van afgevaardig-
den beantwoord door een 
panel experts.

Sandra Beckerman, Mahir 
Alkaya, Ronald van Raak 
en Renske Leijten spreken 
over de praktijk van onze 
ideologie.
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aan het woord, die hun visie geven op wat 
modern socialisme is.

George Katrougalos was minister in de 
Griekse Syriza-regering en is nu parlemen-
tariër in de oppositie. Volgens hem is het 
verschil met de tijd dat Heel de Mens werd 
geschreven, dat we nu aan het einde van 
de hegemonie van het liberalisme zitten. 
Namens Sinn Fein, de Ierse socialisten, 
spreekt Declan Kearney, minister in 
Noord-Ierland. Kearney pleit voor inter-
nationale samenwerking, maar wijst er wel 

Ella Wonder schreef en zong 
een lied over het toeslagen-
schandaal. Haar vader is de 
twee jaar geleden overleden 
Bob Fosko, die altijd het SP-
lied zong. Tijdens dit congres 
nam Ella het van haar vader 
over. De Tribune spreekt haar 
net op het moment dat ze de 
toeslagen-administratie aan 
het doen is: ‘Ik vind het nu 
ook eng.’

 › Waar komt je artiestennaam vandaan?
‘Toen ik een jaar of negen was, zat ik in 
de bus met de Raggende Manne, de band 
van mijn vader. Ze vroegen me wat mijn 
artiestennaam eigenlijk was. Hoe bepaal je 
dat, vroeg ik. Iets wat je inspireert, was het 
antwoord. Ik was - en ben - fan van Stevie 
Wonder. Dus zo is het gekomen.’

 › Dit was niet de eerste keer dat je het  
SP-lied op ons congres zong.
‘Ja, eerder al een keer samen met mijn 
vader. En daarvoor als achtergrondzangeres 
natuurlijk. Het was vandaag bijzonder. De 
laatste keer dat ik de muzikanten waar mijn 
vader mee optrad zag, was tijdens de uit-
vaart. Het was mooi om het stokje van mijn 
vader over te nemen.’

 › Hoe kwam het lied over het toeslagen-
schandaal tot stand?
‘Het begon toen mijn vader ziek was en 
wist dat hij dood zou gaan. “Als ik er niet 
meer ben moet je wel de SP laten weten dat 
je ook liedjes kan schrijven,” zei hij. Ik heb 
het beloofd en later heb ik inderdaad Lilian 
gemaild: als jullie iemand nodig hebben, 
schroom niet om me te vragen. Ik kreeg 
heel snel een reactie van Lilian: we zijn druk 
 bezig met de toeslagenaffaire, wil je daar 
niet een liedje over schrijven? Het was even 
zoeken; ik ben gewend te schrijven over 
 gevoel en liefde. Ik wilde niet iets verdrie-
tigs, maar juist iets strijdlustigs.’

 › ‘Bedankt voor de poen, maar het leed 
is zo niet verzacht,’ zing je. Veel mensen 
denken van wel.
‘Wat heb je nou aan geld als je tien jaar in de 
shit hebt geleefd. Stel je voor dat je als kind 
nooit iets kan, nooit op schoolreisje, geen 
geld voor een hobby. En dat alles niet door 
je eigen schuld. Dan heb je een heel andere 
jeugd gehad. Dat vond ik heel pijnlijk. Het 
lied is meer bedoeld om kracht te geven aan 
de gedupeerden. En om een schop te geven.’

 › Zeg dat wel. Het lied is ronduit politiek; 
dat durven veel artiesten niet.
‘Ik heb me nooit geschaamd dat ik links 
stem en links ben. Artiesten zijn trouwens 
meestal linkse rakkers; dat zijn creatievelin-
gen. Ik heb mijn hele leven al dingen voor 
de SP gedaan.’

 › Over artiesten gesproken: ben jij niet 
failliet door de lockdowns?
‘Mijn vriend is chef, ik ben muzikant en 
werk ook in de horeca. Wij zaten sinds de 
eerste lockdown allebei zonder werk. Ik ben 
eerst gaan schoonmaken als extra baan. En 
op straat gaan spelen - gek genoeg kun je 
daar nog best wat geld ophalen. Bij de vorige 
lockdown had ik bedacht: ik ga in de zorg of 
het onderwijs werken. Dat is gelukt; ik werk 
nu als muziekdocent en onderwijsassistent. 
Nu heb ik in ieder geval iets.’

‘Hoe kun je nog slapen vannacht?’ van Ella 
Wonder en Groep Fosko is te vinden op de 
muziekdienst Spotify. Maar ook te beluiste-
ren op de SP-website: sp.nl/lied

op dat socialisten dezelfde idealen hebben, 
maar per land met verschillende situaties 
te maken hebben.  

Hisyar Özsoy van de Turkse HDP is 
hoog leraar en parlementariër. Hij noemt 
emancipatie als belangrijk deel van de 
klassenstrijd, net als de strijd voor het 
klimaat. De Deense Nicolaj Villumsen van 
de Rood-groene  Alliantie is Europarle-
mentariër. Hij legt het verband tussen de 
coronacrisis, de klimaatcrisis en de crisis 
van de democratie.

‘IETS STRIJDLUSTIGS’

Na de aparte zoom-bijeenkomsten is er een 
nabespreking met leden van de beginsel-
programma-commissie Han Dirks, Fenna 
Feenstra, Anne-Marie Mineur en Ronald 
van Raak. Zij vatten de discussie samen. 
Van Raak vertelt dat de evaluatie-periode 
voorbij is en dat we de komende maan-
den van ons jubileumjaar ons beginsel-
programma zullen actualiseren: ‘Zodat we 
ideologisch opgefrist de volgende 50 jaar 
in kunnen.’ •

Tekst Diederik Olders
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Wat de Groningse SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk betreft moet er een 
einde komen aan de privileges die het studentencorps Vindicat geniet. 
Ondanks geweld, seksisme, intimidatie en vernielingen is de vereniging 
te lang met fluwelen handschoentjes aangepakt. Dijk: ‘Het meten met 
twee maten is een klassenkwestie.’

HANDSCHOENTJES GAAN UIT

Vindicat – voluit Vindicat atque Polit, 
‘Handhaaft en Beschaaft’ – is de oudste 
studentenvereniging van Nederland. Sinds 
de oprichting in 1815 speelt dit studenten-
corps een prominente rol in studentenstad 
Groningen. Voormalig leden van Vindicat 
duiken geregeld op in de top van het be-
drijfsleven en de politiek: denk aan voorma-
lig CDA-fractieleider Sybrand van Haersma 
Buma. Ook de huidige burgemeester van 
Groningen, Koen Schuiling (VVD), was een 
blauwe maandag lid van het roemruchte 
corps. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: ‘We kennen 
Vindicat natuurlijk als de corpsballenvereni-
ging, net als Minerva in Leiden. En van de 
ontgroeningen in de stad, waarbij ze vroeger 
met tandenborstels de Grote Markt moesten 
poetsen.’ Waarom houdt de Groningse SP 
zich sinds een jaar of zes zo bezig met de 
vereniging? Horen dit soort studentikoze 
fratsen niet gewoon bij het leven in een 
studentenstad?

Onder de pet
Volgens Dijk is de sfeer in en rond de 
vereniging de afgelopen jaren flink veran-
derd. Op een gegeven moment gingen de 
ontgroeningen zelfs gepaard met ernstig 
geweld. Zo moest een aspirant-lid in 2016 
met een hoofdletsel worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Het incident werd aanvanke-
lijk stilgehouden door het studentencorps. 

Huisgenoten raadden het slachtoffer aan 
niet direct naar de politie te stappen. Later, 
nadat er toch aangifte was gedaan, bleek 
dat een kampleider tijdens de ontgroening 
op het hoofd van het slachtoffer was gaan 
staan. ‘Hij zette zijn voet als een soort gas-
pedaal op mijn hoofd’, verklaarde hij in 2017 
voor de rechtbank. 

In 2016 kwam Vindicat eveneens in op-
spraak nadat een zogenaamde ‘bangalijst’ in 
handen van de pers kwam: een lijst waarop 
de seksuele prestaties van vrouwelijke 
Vindicaters werden beoordeeld. Ook dit 
incident werd aanvankelijk onder de pet 
gehouden. Het is volgens Dijk kenmerkend 
voor de mores binnen de studentenvereni-
ging. Er was bovendien toen nog sprake 
van een intern rechtssysteem – met boetes, 
taakstraffen en schorsingen – waarmee 
Vindicat zich onttrok aan de regels van de 
samenleving. Maatschappelijke druk heeft 
ertoe geleid dat dit rechtssysteem inmiddels 
is afgeschaft. ‘Al betekent dit natuurlijk niet 
dat de cultuur van problemen intern oplos-
sen weg is’, nuanceert Dijk.

Sushirestaurant geplunderd
Een jaar later moest een door Vindicaters 
afgehuurd sushirestaurant het ontgelden. 
Volgens een getuige lag aan het einde van de 
avond overal kapot glas en was de wc-deur 
ingetrapt. Ook werd er door een student 
tegen de muur van de wc-ruimte geplast 

en werd het personeel bespot en omver ge-
duwd. Dijk vermoedt dat een afkoopsom de 
reden is dat het restaurant, ondanks de grote 
ravage, toch geen aangifte heeft gedaan. 

In het najaar van 2018 was het geduld van  
de onderwijsinstellingen op en verloor Vin-
dicat zijn accreditatie bij de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Hanzehogeschool. Hier-
door kon het corps geen beurs aanvragen 
en liep het daarmee 33.000 euro mis. Ook 
waren Vindicaters niet meer welkom bij of-
ficiële gelegenheden. De reden hiervan was 
dat de vereniging onvoldoende meewerkte 
aan een onderzoek van een externe commis-
sie naar de cultuur binnen Vindicat.

Verharding
Afgelopen zomer leek de periode van boete-
doening voor Vindicat voorbij. De accredi-
tatie werd opnieuw toegekend, omdat de 
vereniging volgens de Groningse onderwijs-
instellingen oude patronen had doorbroken. 
Toch ging het een paar maanden later weer 
mis. Na afloop van het jaarlijkse Vindicat-
feest ‘Buitenspelen’ bij sportcentrum 
Kardinge werden bussen vernield toen de 
corpsleden naar het stadscentrum wilden 
terugreizen. Volgens een woordvoerder van 
vervoerder Qbuzz waren er noodhamers 
losgetrokken en lagen de bussen achteraf 
vol met bierblikjes en sigarettenas. Ook 
werden er buschauffeurs en medereizigers 
geïntimideerd.

GEHAD MET VINDICAT
‘Men meet met twee maten,  

dat voelen mensen haarfijn aan’
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Dijk: ‘Vroeger werd er ook met afschuw 
gekeken naar het elitaire gedrag van die 
studenten. Maar bij Vindicat wisten ze 
toen nog dat de elite met zijn poten van 
buschauffeurs en restaurantpersoneel af 
moet blijven. Tegenwoordig onttrekken zij 
zich enkel aan de samenleving en verhardt 
hun cultuur. De boodschap aan de rest 
van de wereld lijkt: “Wij gaan onze eigen 
gang, vieren ons eigen feestje in ons eigen 
pand, ook al zitten jullie in een lockdown. 
Want wij komen toch wel overal mee weg”.’ 
De SP-fractievoorzitter verwijst hiermee 
naar een feest dat in het voorjaar van 2020 
plaatsvond in de sociëteit van Vindicat, 
maar werd beëindigd door de politie.

Koffie of de ME
Volgens Dijk zijn veel lokale politici opval-
lend mild over excessen bij Vindicat: ‘Zij 

pakken de vereniging met fluwelen hand-
schoentjes aan, omdat zij zich kunnen spie-
gelen aan hen. Als er problemen zijn gaat de 
burgemeester bij Vindicat op de koffie. Maar 
als andere groepen jongeren zich schandalig 
gedragen in de binnenstad of in onze wijken, 
dan volgt er meestal geen gesprek maar 
wordt de ME ingezet.’ 

Dit laat volgens de SP’er zien dat de aanpak 
van Vindicat een klassenkwestie is. ‘Wie we-
ten de weg te vinden naar de politiek en de 
media? Wie weet er te zwijgen op het juiste 
moment? Als de misdragingen richting bus-
chauffeurs worden verricht door FC Gronin-
gen-supporters, dan zou er voor straf zonder 
publiek worden gespeeld. En daar ben ik het 
natuurlijk mee eens. Maar hieruit blijkt dat 
men met twee maten meet. En dat voelen 
mensen haarfijn aan’, constateert Dijk.

Escalatieladder
De SP is van oudsher de partij in Groningen 
die deze hypocrisie wel durft aan te kaarten. 
‘Wij waren de enigen partij die riep: trek de 
beurzen in, laat Vindicaters niet meer toe op 
officiële gelegenheden van de gemeente en 
sta geen festivals op gemeenteterrein meer 
toe’, aldus Dijk. Hij vermoedt dat andere 
partijen te bang zijn om de studentenpopu-
latie van zich te vervreemden: ‘Studenten 
zijn goed voor een derde van de stemmen in 
Groningen.’

Afgelopen najaar kwam Dijk met het idee 
voor een escalatieladder voor Vindicat. Deze 
ladder bestaat uit tien concrete maatregelen 
om asociaal gedrag bij studentenverenigin-
gen af te straffen: van het afpakken van de 
accreditatie tot het intrekken van de hore-
cavergunning en het weren van Vindicat uit 

GEHAD MET VINDICAT
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de binnenstad. Eerst wilden veel partijen 
niet eens het debat over het SP-plan voeren. 
‘Want volgens D66, de VVD en – vergis je 
niet – ook de PVV zouden wij bezig zijn met 
een soort heksenjacht’, vertelt Dijk. ‘Het laat 
precies zien voor welke belangen en welke 
klasse deze partijen het opnemen.’

Toch werd het voorstel aangenomen door de 
Groningse gemeenteraad, ook al was burge-
meester Schuiling geen voorstander van de 
motie. Hij wilde liever – wederom – met de 
studentenverenigingen in gesprek om te 
kijken waarom de ongeregeldheden plaats-
vinden. Dijk denkt dat de druk op de andere 
partijen uiteindelijk te groot werd: ‘Vanuit de 
stad hoorde je steeds vaker: we horen de SP 
wel, maar de rest houdt zijn mond.’

Schandvlek
Mutua Fides, ‘Wederzijds Vertrouwen’, prijkt 
op de gevel van het Vindicat-gebouw aan  
de Grote Markt. Het feit dat de gemeente- 

raad de tijd rijp vond om de fluwelen hand-
schoentjes uit te trekken laat zien dat het 
vertrouwen in Vindicat een flinke deuk 
heeft opgelopen. Dijk noemt het pand ‘een 
schandvlek voor onze binnenstad.’ ‘Als ik op 
vakantie ben in Zuid-Frankrijk en zeg dat ik 
uit Groningen kom, dan beginnen mensen 
over Vindicat. Terwijl het de mooiste stad 
van de wereld is’, verzucht het SP-raadslid.

Zelf studeerde Dijk elf jaar in Groningen. 
‘Terwijl ik ondertussen aan het werk was, 
hoor’, benadrukt hij lachend. Aan zijn 
studententijd heeft hij ook vrienden en 
kennissen overgehouden die lid waren van 
Vindicat. Dijk is zelfs een keer uitgenodigd 
door een praeses (voorzitter) van de stu-
dentenvereniging: ‘Dat was een hartstikke 
leuk gesprek. Maar het voelde een beetje 
als een afspraak met de directeur van een 
woningcorporatie, waar je maandelijks op de 
stoep staat omdat de woningen niet worden 
onderhouden. Dan is mijn standaardreactie: 

‘Als jullie geen 
problemen creëren, 
dan hoor je ons niet’

als jullie geen problemen creëren, dan hoor 
je ons niet.’

‘Zonnekoningengedrag’
Dijk benadrukt dat studentenverenigingen 
als Vindicat de toekomstige top van het 
bedrijfsleven opleiden: ‘Als daar zo’n cultuur 
van hiërarchie en “wij komen overal mee 
weg” heerst, dan denk ik dat wij daar invloed 
op moeten uitoefenen. Ik heb geen hekel 
aan universitair opgeleide knappe koppen: 
daar kunnen we juist heel veel aan hebben. 
Maar dan moet er wel een besef zijn dat je 
een rol speelt in de samenleving en voor de 
gehele samenleving. Mensen kunnen en 
mogen zich niet onttrekken aan de samen-
leving. Helaas zien we het zonnekoningen-
gedrag van Vindicaters ook bij bankdirec-
teuren, bazen van woningcorporaties en 
belastingontwijkende politici zoals Wopke 
Hoekstra. Ze managen zich overal uit…’ •

tekst Lesley Arp

foto Maurits Gemmink

Een van de meest veelbesproken en 
beestachtige ontgroeningen vond drie 
jaar geleden plaats bij onze zuiderburen. 
De Belgische student Sanda Dia – een 
20-jarige jongen uit een arbeidersmilieu 
met een migratieachtergrond – stierf een 
gruwelijke dood tijdens een tweedaags 
ontgroeningsritueel van de elitaire 
studentenvereniging Reuzegom. Voordat 
hij in een coma raakte en overleed werd 
Dia gedwongen een mengsel van vissaus 

en vermalen muizen te drinken, terwijl hij 
in een zelfgegraven put werd overgoten 
met ijskoud water. 

Na de fatale nacht werden in opdracht van 
de voorzitter van Reuzegom alle beelden 
van de ontgroening gewist. De daders 
konden jarenlang vrij rondlopen en hun 
studie aan de Katholieke Universiteit 
Leuven voortzetten. Een taakstraf en 
het schrijven van een opstel volstonden 

voor de universiteit als sanctie. Pas na 
ophef vanuit de samenleving ging de 
onderwijsinstelling over tot schorsingen. 
‘Ik heb het gevoel dat er een soort 
klassenjustitie speelt. Dat de zonen van 
advocaten, ondernemers en een rechter 
zwaarder doorwegen dan de zoon van 
een arbeider van allochtone afkomst’, 
reageerde de vader van Dia in 2020. Het 
vonnis van de lopende rechtszaak tegen  
de daders wordt dit jaar verwacht.

DE ZAAK SANDA DIA: KLASSENJUSTITIE
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LEGE VERVUILING

Eén voordeel heeft deze coronacrisis 
wel: er wordt minder gevlogen. Goed 
voor het klimaat – de burgerluchtvaart 
is verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent 
van de wereldwijde uitstoot van CO2. 
Maar wat blijkt? Duizenden vluchten 
gaan gewoon door – zonder passagiers. 
Volgens de Belgische krant Le Soir 
deze winter 18.000 onnodige vluchten 
alleen al door vliegmaatschappij 
Lufthansa! Door Europese regels moeten 
luchtvaartmaatschappijen minimaal een 
bepaald percentage van hun vluchten 
uitvoeren, anders mogen ze volgend 
jaar minder vliegen. En wij maar truien 
aantrekken voor het milieu.... 

foto Patrick T. Fallon/ AFP©
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EÉN VAN DE grootste succesnummers van de 
SP is de spons. Al ruim 20 jaar delen we 
sponsjes uit tijdens onze verkiezingscam-
pagnes, en nog steeds vervelen ze niet. Ze 
zijn mooi, ze zijn nuttig en ze vertellen onze 
boodschap. In die twintig jaar heeft de spons 
ook vaak een hoofdrol gespeeld in acties. 
SP Nijmegen had filmpjes met superheldin 
‘Sponsvrouw’; in Kersttijd deed de spons 
dienst als versiering voor de Kerstboom van 
de SP-fractie, en op de markt speelde de 
spons vaak een hoofdrol als projectiel om 
een kabinet omver te gooien, of stemmen te 
tellen voor geld naar de zorg. En elke SP’er 
die ooit op straat heeft gestaan met spon-
zen, weet dat ze bijna uit je handen gerukt 
worden.

De geschiedenis van de spons
Tiny Kox was samen met Niko Koffeman 

CAMPAGNE!
HET MAG WEER SCHUREN

Binnenkort gaat de campagne weer van start. Het wordt het jaar van de spons; 
daarom nu een korte geschiedenis van de SP-spons, sponzige campagne-ideeën 
en de Gouden Spons.

één van de bedenkers van de tomaatspons. 
Waar komt die  tomaat vandaan? En is zo’n 
spons niet slecht voor het milieu?

 › Wanneer zag het sponsje het levens-
licht?
‘Het sponsje is ontwikkeld in 1999, voor de 
Europese verkie zingen waarin de SP voor 
het eerst in het Europees Parlement 
kwam.’

 › Was dat de eerste tomaat waar-
mee de SP actie voerde?
‘Nee, in het jaar ervoor, bij de 
Tweede  Kamerverkiezingen van 
1998, hadden we een knuffeltomaat 
gelanceerd. Die hebben we in een 
enorme hoeveelheid laten produceren. 
Die knuffeltomaat was een rode plu-
che tomaat met een groen kroontje, want 

 
De jacht op de Gouden Spons is geopend. Vanaf 

14 januari gaat een Gouden Spons mee in een van  
de dozen met sponzen die afdelingen bestellen.  

De afdeling die hem vindt, krijgt een tegoedbon van 
€500 om naar eigen inzicht te besteden 

in de Webshop. Dus bestel snel en 
vooral veel sponsjes!

DE GOUDEN SPONS

14 TRIBUNE januari 2022
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we wilden laten zien dat tomaten niet al-
leen rood zijn, maar ook groen. Die hebben 
we in twee versies laten maken: de kleine 
knuffeltomaat die we op grote schaal heb-
ben uitgedeeld, en de grote knuffeltomaat, 
die bij veel kinderen in bed heeft gelegen 
omdat het een heerlijk zacht kussentje was, 
een prachtig item. ’

Smijttomaat
 › Een knuffeltomaat? Dat paste toch niet 

bij het imago van de SP?
‘In elk geval niet bij de oorspronkelijke 
tomaat. in 1993 kozen we de tomaat als 
vignet als vrolijk protest tegen slecht poli-
tiek toneel in het najaar van 1993. Dat was 
een verwijzing naar de Aktie Tomaat, toen 

een kritisch theaterpubliek in 1969 echte 
tomaten gooide om zijn afkeur van slechte 
toneelstukken te tonen.  Op Prinsjesdag van 
dat jaar landde de eerste SP-actie tomaat 
op het koffertje van minister van financiën 
Wim Kok, en het zou niet de laatste zijn. Die 
tomaat was een assertieve tomaat, een smijt-
tomaat, zou je kunnen zeggen. Dat zie je ook 
op de posters van toen: de tomaat op het 
gezicht van Janmaat, en op het koffertje van 
Wim Kok, allemaal onder de slogan Stem 
tegen, stem SP! Dat is bedacht in ons V-team, 
waar behalve Jan Marijnissen en ik ook Niko 
Koffeman, Bert Voskuil, Karel Glastra van 
Loon en Geert Timmers deel van uitmaak-
ten. Met dat vignet en die slogan kwamen 
we in 1994 in de Tweede Kamer.’

 › Maar toch werd afscheid genomen van 
de smijttomaat.
‘Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
1998 hebben we de slogan gehandhaafd, 
maar kwamen we tot de conclusie dat 
de tomaat wel wat gestileerder mocht. 
Het was niet alleen maar ‘tegen’, maar 
de boodschap was: als je ergens op tegen 
bent, dan ben je ook ergens voor. En Jan 
Marijnissen had inmiddels furore gemaakt 
in de Tweede Kamer. Hij was in 1996 nota 
bene na Frits Bolkestein verkozen tot het 
op-een-na-beste Kamerlid, dus we hadden 
een gezicht gekregen. Het was niet alleen 
maar meer smijten met tomaten op slecht 
toneel, maar we speelden zelf ook een rol, 
en Jan Marijnissen acteerde daarop als 

 
De jacht op de Gouden Spons is geopend. Vanaf 

14 januari gaat een Gouden Spons mee in een van  
de dozen met sponzen die afdelingen bestellen.  

De afdeling die hem vindt, krijgt een tegoedbon van 
€500 om naar eigen inzicht te besteden 

in de Webshop. Dus bestel snel en 
vooral veel sponsjes!

DE GOUDEN SPONS
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De schuurspons figureerde 
ook op verkiezingsposters.

In juni 2010 berichtte Omroep Gelderland over een hond uit Aalten die 
een sponsje had opgegeten dat door de brievenbus was gegooid. 

De geruchten over hondenhaters die gebakken sponzen verspreiden zijn 
broodje-aapverhalen, blijkt uit onderzoek, bovendien zou de schadelijkheid 

ervan meevallen. De hond zal moeten overgeven, of last krijgen 
van verstopping, maar dodelijk zijn sponzen eigenlijk zelden. 

De hond uit Aalten is naar de dierenarts gebracht en heeft een braakmiddel 
gekregen. De SP heeft de kosten van de dierenarts vergoed, 

en is sindsdien terughoudender met het verspreiden 
van sponzen via de brievenbus. 

DODELIJKE SPONS?

Foto Pixabay
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Knuffeltomaten, 
omdat de SP niet alleen tegen is.

belangrijk en hoopgevend voorbeeld. Dus 
besloten we in 1998 om de tomaat ook wat 
te humaniseren. Toen hebben we besloten 
om knuffeltomaten te gaan maken — het 
tegenovergestelde van de smijttomaat.’

Schoon genoeg
 › En gauw daarna kwam dus de spons. 

Wat was de gedachte daarachter?
‘Bij de verkiezingen van 1999 voor het 
Europese parlement, was onze vraag: wat 
moet onze boodschap nu zijn?  Stem tegen, 
stem SP!, die boodschap maakte onvol-
doende duidelijk wat we wilden. Toen 
kwamen we op het idee om te zeggen: als 
je schoon genoeg hebt van dit Europa, dan 
moet je op de SP stemmen. Maar ja, wat is 
dat, schoon genoeg? Hoe doe je dat met 
een knuffeltomaat? Toen bedachten we, 

Elburg
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Still uit filmpje 
SP Nijmegen 
'sponsvrouw'  

Wie bedenkt de beste campagne-ideeën met sponsjes? 
Het lid dat het beste idee inzendt (als het idee al 

eens is uitgevoerd; uiteraard mét foto!) krijgt een 
door de Tribuneredactie gebakken 

sponscake thuisbezorgd. 
Zet onze weke schrijvershandjes 
maar aan het werk in de keuken.

SMULLEN VAN SPONS-IDEEËN

Zakken vol sponzen. Wie goed kijkt, ziet dat
dit de oude sponsjes zijn, opgestapeld voor
het toenmalige partijkantoor in Roterdam.
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misschien moeten we een spons hebben 
om Europa af te sponzen. Alleen maar een 
sponsje, daar heb je niks aan bij de afwas, 
dat moet een schuurspons zijn. Er is ook 
bijna niemand die dat sponsje weigert, 
iedereen denkt, nou ja, de partij vind ik mis-
schien niet zo goed, maar het sponsje kan ik 
altijd meenemen. En verder: het is nog altijd 
een heel goed sponsje, want je kunt het in de 
wasmachine gooien. Het gaat heel lang mee. 
Dus daarmee heb je de boodschap van de 
SP op het aanrecht liggen. Dat is wat je wilt 
bereiken, natuurlijk, met zo’n weggeef-item.’

Eindhoven

 
Jaarlijks gaan er honderdduizenden sponsjes 

door de handen van SP’ers. Naar schatting 3,5 miljoen 
sponsjes zijn er sinds 1999 uitgedeeld, 

met een recordaantal van 1 miljoen in 2006, 
het jaar waarin de SP 25 zetels 
behaalde in de Tweede Kamer.

3.500.000
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 › Hoe is die spons gelanceerd?
‘Die presenteerden we op ons congres op   
1 mei 1999 in de Vereniging in Nijme-
gen. De lijsttrekker voor de Europese 
verkiezingen, Erik Meijer, moest aan 
een touw trekken, en dan zouden er een 
heleboel sponsjes uit de lucht vallen. 
Dat ging niet helemaal vanzelf, maar 
met wat ondersteuning zijn toen die 
schuursponsjes toch gelanceerd, en de 
deelnemers konden er meteen flink 
wat mee naar huis nemen. Sindsdien 
hebben we die sponsjes in ons assorti-

ment opgenomen. Ze zijn in 2010 en 2012 
weer grootschalig teruggekomen toen Emile 
Roemer onze lijsttrekker werd. Met een 
schuurspons op de verkiezingsposter, maar 
ook met Emile die met een grote hogedruk-
reiniger de stoepen schoonmaakte.’

Verantwoord
 › Zijn de sponsjes gemaakt zonder schade 

aan mens en milieu?
‘Onze producten zijn vaak in andere landen 
gemaakt, maar wel altijd met een garantie-
bewijs erbij dat het niet door kinderarbeid 
geproduceerd werd. Het was hetzelfde ma-
teriaal dat overal als spons en schuurspons 
wordt gebruikt, dus het was in elk geval niet 
belastender dan andere sponsjes. En omdat 
het een gebruiksvoorwerp is dat juist niet 
meteen weggegooid wordt, maar wat je echt 
heel lang kan blijven gebruiken, is de milieu-
belasting gering.’

 › SP’ers hebben door de jaren al van alles 
bedacht met de sponzen.
‘Ja, er zijn her en der stadhuizen en  kantoren 
van uitkeringsinstanties mee  
gereinigd om de blik naar buiten weer eens 
te verbeteren. Daar hebben we de ramen 
 gelapt - niet met de schuurkant, want dan 
krijg je krassen op de ruiten. Het begon met 
Schoon genoeg van Europa, maar je kon ook 
schoon genoeg hebben van heel veel andere 
dingen. Hoe laat je dat zien? Spons erover!’ 

Tekst Anne-Marie Mineur
Foto's archief SP

Lancering van de SP-schuurspons
door lijsttrekker Erik Meijer in 1999.
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Minder schulden, gifvrij drinkwater, zorgcowboys de stad uit, 
beter loon, bushalte voor senioren behouden, een poppodium; 
de SP haalt lokaal het ene na het andere succes binnen.

LOKAAL SUCCES

SOMS WEET EEN SP-WETHOUDER het te 
regelen. Soms is een motie in de 
gemeenteraad voldoende. Soms 
moeten daarvoor actiegroepen en 
comités worden opgericht. Een 
mooie SP-actie met bewoners en 
goede media-aandacht heeft al 
heel wat verhuurders tot beter 
gedrag gebracht. Een andere 
keer is het de SP-hulpdienst die 
goed werk levert. In het college, 
in de raad en zeker op straat: de 
SP krijgt dingen voor elkaar. Met 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in aantocht, laat de Tribune de 
komende maanden zien wat de 
SP in heel het land voor mensen 
binnenhaalt. Want dat is vrij 
indrukwekkend! En handig bij het 
overtuigen van mensen om op de 
SP te stemmen.

AMSTELVEEN

DEN HAAG DELFT

LEUSDEN

DE BILT DOESBURG

MEPPEL EMMEN

ZWOLLE

ENKHUIZEN

AMSTERDAM

SCHAGEN

DEN BOSCH

GENNEP

OSS

BERNHEZE

ROERMOND

BRUNSSUM

BORNE

ZUTPHEN

ALMELO

HENGELO

BREDA

DORDRECHT

MAASTRICHT HEERLEN

THOLEN

GRONINGEN

ASSEN PEKELA
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BERNHEZE
GEEN EIGEN BIJDRAGE WMO 
VOOR MEER MENSEN 
Dat mensen met een minimuminkomen 
geen eigen bijdrage hoeven te betalen 
voor de thuiszorg, is vrij gebruikelijk.  
SP Bernheze kreeg voor elkaar dat die 
regeling verruimd is tot een inkomen van 
anderhalf keer het sociaal minimum. 
Fractievoorzitter Jan Raaimakers is blij: 
‘Denk aan ouderen met een klein 
pensioentje, die zitten nét boven die grens 
van 120 procent, moeten alles zelf betalen 
en houden uiteindelijk minder over dan de 
echte minima.’

GRONINGEN
INSPECTIE HELPT HUURDERS 
Groninger pandjesbazen moeten dankzij 
de SP beter op hun vastgoed gaan letten. 
Door een SP-voorstel komt er een team 
van gemeentelijke inspecteurs die 
willekeurig maar actief panden en verhuur-
ders bezoekt. Zij moeten controleren op 
prijs, intimidatie, veiligheid, servicekosten 
en illegale verhuur.

BREDA
181 DUIZEND EURO  
NAAR MINIMA  
Het overgebleven eigen risico over 2018 
dat in de gemeentekas dreigde te 
verdwijnen, ging terug naar Bredanaars 
met een laag inkomen. Samen met 
gedupeerden trok SP Breda met succes 
aan de bel. Het ging in totaal om 181 
duizend euro, een enorm bedrag, zeker 
voor deze groep die toch al niet veel te 
besteden heeft.

BORNE
GIFTEN VERRUIMD  
IN BIJSTAND 
Inwoners van Borne die bijstand ontvan-
gen, krijgen dankzij een SP-voorstel een 
verruiming van de vrijstelling voor giften 
voor dagelijkse levensbehoeften tot een 
max. van 1200 euro.

AMSTERDAM
GIFVRIJ KRAANWATER 
De SP knokte samen met bewoners van 
de Kramatweg voor schoon drinkwater. 
 Na acties bij de verhuurder, raads- en 
Kamervragen kwam eindelijk de toezeg-
ging dat de giftige loden leidingen 
vervangen gaan worden.

LEUSDEN
BRUGGETJES BLIJVEN 
In haar bezuinigingswoede had de 
gemeente de bruggetjes op de Kupers-
singel in Leusden wegbezuinigd. Beeld-
bepalend in de wijk en veel bewoners 
gebruiken ze. De SP ging huis aan huis: 
‘Vrijwel iedereen was vóór behoud. Dat 
heb ik in de Raad ingebracht en met 
succes. Actie loont!’ aldus SP-fractie-
voorzitter Annet Belt.

MEPPEL
GRATIS MONDKAPJES  
EN ZELFTESTEN 
Mondkapjes en zelftesten kosten veel 
geld. De SP in Meppel heeft daarom met 
vragen geregeld dat deze gratis af te halen 
zijn voor huishoudens met weinig geld. 
Iedereen die het nodig heeft mag dat doen, 
zonder inkomenstoets of andere formulie-
ren in te vullen.

DEN BOSCH
SCHIMMEL AANGEPAKT, 
WONINGEN GERENOVEERD 
Samen met bewoners van de Bossche wijk 
de Kruiskamp kwam de SP in actie tegen 
vocht, tocht en schimmel. Met een zwart- 
boek en een nominatie voor de schimmel-
schandpaal wist de SP woningbouw-
corporatie Zayaz in beweging te krijgen. 
Fractievoorzitter Bram van Boven: ‘De 
schimmel wordt aangepakt, en sommige 
woningen worden gerenoveerd. We zijn blij 
dat bewoners hebben volgehouden om 
gezonde huizen af te dwingen!’

THOLEN
BEREIKBARE PINAUTOMAAT 
In Sint-Maartensdijk klaagden veel 
mensen bij de SP Tholen over de (on)
bereikbaarheid van de enige pinautomaat 
van het dorp. Voor mensen met een 
rollator en scootmobiel was het onmogelijk 
nog geld te pinnen. De Zeeuwse SP’ers 
confronteerden de bank met de klachten 
en zowaar, de oprit en het beeldscherm 
zijn aangepast.

ALMELO
ZELFBEWONINGSPLICHT (1) 
Te vaak worden woningen opgekocht als 
beleggingsobject. In Almelo is dat niet 
langer aan de orde door een SP-motie. Na 
dit succes wil het gemeentebestuur zelfs 
meer maatregelen nemen om 
huisjesmelkers en beleggers te weren.

DORDRECHT
EINDE AAN WATEROVERLAST 
Bewoners van de Dordtse Zephyr-flat 
hadden genoeg van de overstromingen en 
wateroverlast bij grote regenval. Ze 
schakelden de SP in, haalden 
handtekeningen op en gingen in optocht 
naar het kantoor van de verhuurder. Met 
resultaat: de wateroverlast wordt 
aangepakt.  

HEERLEN
KINDERTANDARTS 
Heerlen introduceert de kindertandarts. 
Dankzij de vasthoudendheid van SP-
wethouder Jordy Clemens (jeugdzorg) 
kunnen leerlingen op school naar de 
tandarts. Het tandheelkundig project 
begint als een experiment op basisschool 
Mijn Spoor. In Heerlen gaat ruim een kwart 
van de kinderen en in sommige buurten 
zelfs één op twee niet naar de tandarts. De 
ouders zijn bang voor hoge rekeningen 
terwijl jeugdtandzorg tot achttien jaar wordt 
vergoed. ‘Wij hopen de mensen op deze 
manier over de drempel te helpen,’ zegt 
Jordy Clemens. De kindertandarts (‘dat 
klinkt opa en oma vriendelijker in de oren 
dan schooltandarts’) zal zich voorlopig 
beperken tot speelse controles. Daarnaast 
worden op de consultatiebureaus 
mondcoaches ingezet. 

HENGELO
ZEKERHEID VOOR 
STANDPLAATSHOUDERS

Standplaatshouders bij wijkwinkelcentra, 
zoals vis- en kaasboeren, hebben betere 
regels afgedwongen na een succesvolle 
strijd, ondersteund door de Hengelose SP. 
Het nieuwe beleid zou erg nadelig 
uitpakken voor deze ondernemers en ze 
zouden zomaar hun plaats kunnen 
kwijtraken. De SP maakte er werk van en 
moedigde de standplaatshouders aan zich 
te verenigen. Met succes, de slechte 
regels zijn van tafel gegaan.
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DEN HAAG
NIET IN DE KOU 
Dit jaar werd het Actieplan Energie-
armoede aangenomen door de Haagse 
raad. Een belangrijk succes voor huurders 
die ‘s winters in de kou zitten, omdat zij  
de energierekening niet kunnen betalen. 
De SP-fractie stelde onder andere voor om 
collectief duurzame energie in te kopen en 
meer zonnepanelen op corporatiedaken  
te plaatsen.

WEST-FRIESLAND
GEEN GEMEKKER 

Sinds 2018 zorgt de mogelijke komst van 
een geitenhouderij pal naast een woonwijk 
voor ophef in West-Friesland. De SP kwam 
samen met het ‘Comité geen geiten-
houderij in Enkhuizen’ in actie. Het 
resultaat: 480 ingediende bezwaar-
schriften, waardoor de vergunning voor  
de geitenstal voorlopig van de baan is.

OSS
NATUUR GESPAARD, 
OMWONENDEN GEHOORD 
Wethouder Joop van Orsouw liep als een 
olifant door de porseleinkast bij zijn 
plannen voor de Noordelijke Randweg.  
De prachtige natuur en de omwonenden 
van de Harnas en omgeving betaalden in 
de plannen voor de Noordelijke Randweg 
bij Oss een dure rekening. Zij kwamen in 
opstand. Een SP-enquête liet zien dat er 
geen draagvlak bestaat voor deze college-
plannen. Het college haalde bakzeil. De 
natuur wordt gespaard en verdere uit-
werking van de plannen gaat in samen-
spraak met de bewoners. Dat is winst. 

ASSEN
JONGEREN GEEN 
SCHULDENSTRESS 
Hoe de SP in het bestuur het verschil kan 
maken, laten ze in Assen zien. Op initiatief 
van wethouder Jan Broekema kocht de 
gemeente problematische schulden van 
jongeren op met als tegenprestatie 
opleiding of werk. Zo kunnen ze zonder 
schuldenstress aan hun toekomst werken.

MAASTRICHT
ZELFBEWONINGSPLICHT (2) 
Maastricht doet mee met de gemeenten 
die een zelfbewoningsplicht instellen. De 
fracties van de SP en GroenLinks drongen 
daar met succes op aan bij de 
gemeenteraad. Wie in Maastricht een 
nieuw huis koopt, moet er eerst zelf drie 
jaar wonen. Zo wordt voorkomen dat 
speculanten de prijzen opdrijven.

ROERMOND
HEINSBERGERWEG EINDELIJK 
VERBETERD 
Na tien jaar ellende in de door kapotte 
rioleringen, grondverzakkingen en 
rattenplagen gaat de Heinsbergerweg in 
Roermond eindelijk op de schop. De 
buurtbewoners waren er moedeloos van 
geworden totdat de SP zich ermee ging 
bemoeien. Zelfs Lilian Marijnissen kwam 
een kijkje nemen. Voor de afdeling 
Roermond is dit het bewijs dat het 
bundelen van de krachten van buurt-
bewoners tot concrete resultaten kan 
leiden, al is het dan al te vaak een kwestie 
van lange adem. 

DELFT
MEGASCHOOL GESTOPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolbesturen wilden alle 6 de basis-
scholen in de Delftse wijk Tanthof samen-
voegen op 1 locatie: de plek van een 
kinderboerderij. Omwonenden en de SP 
verzetten zich tegen het onzalige plan. 
Afgelopen zomer bleek de megaschool 
voorlopig van de baan zijn. De SP blijft 
actievoeren om van uitstel afstel te maken!

AMSTELVEEN
MINIMUMLOON
De SP in Amstelveen voert samen met 
FNV actie voor beter loon en betere 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
bij hondenvoerbedrijf Tailsco BV. Na de 
gezamenlijke acties is inmiddels een 
eerste succes binnen; in elk geval wordt nu 
het minimumloon betaald. Dat is het 
minste wat je mag verwachten, dus de 
acties gaan door. 
 

DE BILT
WÉL SOCIALE WONINGBOUW

Vanaf haar oprichting voert de Biltse SP 
actie voor sociale woningbouw, en sinds 
2010 specifiek op de Schapenweide bij het 
voormalige RIVM. Het college zette de 
hakken in het zand en wilde alleen maar 
meer bedrijven, maar de SP kreeg het met 
acties en een voorstel in de raad toch voor 
elkaar dat er sociale woningbouw kwam. 

ZUTPHEN
ZORGCOWBOYS 
GEËLIMINEERD 
De zorgcowboys zijn uit Zutphen verjaagd. 
Na jarenlang actievoeren met de plaatse-
lijke SP in de voorhoede en nu de SP in  
het college heeft de gemeente de huis-
houdelijke zorg op de schop genomen. 
Voortaan bieden niet veertien, maar 
slechts drie organisaties hun diensten aan. 
Daarmee veranderde marktwerking in 
samenwerking. De aanbieders hebben 
beloofd winsten niet in de eigen zakken te 
steken. De thuishulpen krijgen meer 
zekerheden en zeggenschap. Aan de 
kwellende onrust onder het personeel is nu 
eindelijk een einde gekomen, maar de SP 
en actievoerders blijven een oogje in het 
zeil houden. 

DOESBURG
KINDERKLEDING- EN 
SPEELGOEDBANK 
Nadat de speeltuin Kindervreugd in 
Doesburg vooral dankzij de inzet van de 
SP van de ondergang in dit coronatijdperk 
werd gered, zette de actieve afdeling 
onder de inspirerende leiding van fractie-
voorzitter Nicole Hammink een volgende 
stap met de oprichting van een kinder-
kleding- en speelgoedbank, uiteraard te 
vinden in het speeltuingebouw. Speeltuin-
grootmoeder Ria van Halteren is de ideale 
compagnon voor dit soort initiatieven. 
Eerder in 2021 deelde de SP cadeau-
bonnen uit aan kinderen die afhankelijk 
zijn van de voedselbank. Nicole Hammink: 
‘Dit zijn slechts aardigheidjes. Wij maken 
structureel werk van de armoede-
bestrijding in Doesburg.’
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EMMEN / ZWOLLE
VECHTDALLIJN ONTSPOORD 
In de media verschenen signalen dat  
de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle 
als onveilig werd ervaren. De twee 
SP-afdelingen besloten samen onderzoek 
te doen. Met een enquête onder reizigers 
en personeel werd de situatie in kaart 
gebracht. Dit onderzoek leidde tot parle-
mentaire actie en nu wordt het traject 
verbeterd.

GENNEP
GROENE BON OOK VOOR 
HUURDERS
In het kader van verduurzaming deelde de 
gemeente Gennep Groene Bonnen ter 
waarde van vijftig euro uit. Daarmee 
konden de inwoners bijvoorbeeld materiaal 
om tocht te bestrijden en ledlampen aan- 
schaffen. De bonnen (in eerste instantie 
2000 stuks) vlogen de deur uit. De SP 
kwam erachter dat alleen huizenbezitters 
zo’n Groene Bon konden aanvragen en 
protesteerde meteen met een motie tegen 
deze tweedeling. Voortaan komen ook 
huurders voor een Groene Bon in 
aanmerking.

SCHAGEN
ZELFBEWONINGSPLICHT (3) 

 
Op initiatief van SP-raadslid en lijsttrekker 
Wim Rijnders is in Schagen een zelf-
bewoningsplicht ingevoerd voor nieuw-
bouwwoningen tot 250.000 euro. Een 
motie die hiertoe opriep werd unaniem 
aangenomen. Wie zo’n huis koopt in 
Schagen moet hier minimaal vier jaar zelf 
in wonen. Want wonen is een recht en 
geen verdienmodel! 

PEKELA
MEEST SOCIALE GEMEENTE 
Al 16 jaar bestuurt de SP in Pekela. Dit 
heeft geleid tot echt SP-beleid waardoor 
ze in 2019 door de FNV uitgeroepen zijn tot 
meest sociale gemeente. Het 
armoedepact, voor betere bestrijding van 
armoede, heeft daar aan bijgedragen. 
Laaggeletterden worden beter begeleid en 
meer mensen hebben een baan gevonden.

BRUNSSUM
VEILIGER ROTONDE 
Het kostte heel veel moeite en langdurig 
overleg om geld los te peuteren voor de 
renovatie van het Treebeekplein in 
Brunssum, maar volgend voorjaar 
beginnen de werkzaamheden dan 
eindelijk. De vurige wens van de bewoners 
om de gevaarlijke voorrangssituatie op het 
Treebeekplein-Koolweg aan te passen 
leek evenwel onvervuld te blijven, totdat de 
SP met succes een amendement indiende. 
De voorrang wordt straks anders (lees: 
veiliger) geregeld.

ZWOLLE
‘ENORME OVERWINNING 
VOOR BEWONERS’ 

Provincie Overijssel wilde de bushalte bij ’t 
Hoge Huis in Zwolle weghalen. Dit terwijl 
er bij de halte een seniorencomplex stond 
en veel ouderen afhankelijk waren van de 
lijn om bij voorzieningen te komen. De SP 
kwam direct in actie. Lijsttrekker Brammert 
Geerling: ‘We kregen te horen dat de 
buslijn niet te redden was. Maar na een 
geslaagd burgerinitiatief, samen met 
bewoners van het seniorencomplex, is het 
nu toch gelukt!’

BORNE
GEMEENTE VN-PROOF 
Al het nieuwe beleid in de gemeente Borne 
moet dankzij een SP-voorstel voldoen aan 
het VN-verdrag voor mensen met een 
handicap of chronische ziekte. Dit succes 
zorgt ervoor dat iedereen écht mee kan 
doen.

GRONINGEN
‘GROTE STAP VOORWAARTS 
VOOR SCHOONMAKERS’ 

Groninger schoonmakers komen dankzij 
acties van de SP en anderen in dienst van 
de gemeente. Hierdoor krijgen ze meer 
zekerheid en gaan ze 180 euro per maand 
meer verdienen. Lijsttrekker Jimmy Dijk 
over dit resultaat: ‘Het is een grote 
overwinning van de schoonmakers. Niet 
alleen hebben zij met hun acties hun eigen 
belangen gediend, zij hebben ook een 
omslag in het denken over het uitbesteden 
van werk en diensten veroorzaakt.’

MEPPEL
PODIUM VOOR LIVEMUZIEK
De gemeentelijke schouwburg van Meppel 
wordt verbouwd. Voor de SP een goede 
gelegenheid om een langgekoesterde 
wens in te brengen: een poppodium. Na 
vele voorstellen in de gemeenteraad en 
het aanhaken van de lokale 
muziekcoöperatie, staat het podium nu in 
de verbouwplannen zodat er meer plek 
komt voor (jongeren)cultuur.
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Afgelopen februari werd een motie van toenmalig SP-Kamer-
lid Sadet Karabulut aangenomen om in 2022 geen afvaardi-
ging van de regering naar het WK voetbal in Qatar te sturen. 
De reden hiervoor was dat mensen er iedere dag worden 
uitgebuit en op dat moment al meer dan 6000 arbeiders 
waren omgekomen bij de bouw van stadions en andere 
werkzaamheden voor het WK. Ondanks de meerderheid in 
de Tweede Kamer, weigert de regering tot op de dag van 
vandaag de motie uit te voeren. Reden voor huidig woord-
voerder Jasper van Dijk om in actie te komen.

‘Smoesjes’
Van Dijk: ‘Eerst heeft de regering gewacht met een reactie op 
de motie om te kijken of Nederland wel gekwalificeerd zou 
raken. Inmiddels is dat gelukt maar verschuilen ze zich achter 
andere smoesjes. Ze zijn gewoon bang om Qatar tegen de 
schenen te schoppen.’
Ondertussen gaat de uitbuiting volgens van Dijk nog steeds 
door: ‘Op dit moment zijn er al meer dan 6500 mensen 
omgekomen. Keer op keer zijn er onthullingen over arbeiders 
die als slaven worden behandeld. De internationale normen 
over goede arbeid moeten nageleefd worden. Stop de 
uitbuiting, betaal deze mensen netjes en behandel de 
nabestaanden van de overledenen goed. Zo lang dat niet is 
geregeld, blijf ik aandringen op uitvoering van onze motie en 
mag er geen vertegenwoordiging van de Nederlandse 
regering naar het WK in Qatar!’

‘Hoofdpijndossier’
Van Dijk heeft wat dat betreft nog een flinke klus te klaren 
want de regering lijkt nog niet in beweging te komen: ‘De 
minister vraagt om nog meer tijd. Elke gelegenheid die er is, 
grijp ik aan om de minister aan de uitspraak van de Kamer te 
houden. Hij negeert een aangenomen motie. Het is een 
hoofdpijndossier geworden. Dat merk je heel duidelijk. We 
moeten echt voorkomen dat koning Willem-Alexander straks 
een biertje drinkt met de emir van Qatar zoals hij dat eerder 
deed met Putin.’ •

  > ‘ GEEN VERTEGENWOORDIGING REGERING BIJ WK IN QATAR’
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  > SUCCES: ONGERICHTE GOKRECLAMES GESTOPT
‘We willen geen Las Vegas aan de Noordzee.’ Dat stelde  
SP-Kamerlid Michiel van Nispen samen met ChristenUnie- 
collega Miriam Bikker en verslavingsdeskundige Floor van 
Bakkum in het AD. Ze maken zich zorgen over de overdaad aan 
gokreclames en pleiten voor een verbod op ongerichte reclames 
voor gokken: ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat een geheel 
nieuwe groep potentiële gokkers in de verleiding gebracht wordt, 
maar dat is wel precies wat er gebeurt. Ook mensen die juist van 
hun kansspelverslaving af proberen te komen vragen ons met 
klem om actie te ondernemen tegen de opdringerige, feestelijke of 
misleidende reclameboodschappen van ex-profvoetballers en 
andere trucs die langs de randen van de regels scheren. De markt 
kent geen moraal. Dus moeten we de markt beteugelen. We staan 
aan de vooravond van heel veel verslavingsproblematiek en 
financiële problemen die ontwrichtend kunnen werken op levens 
van mensen, hun omgeving en de samenleving als geheel.’

Van Nispens voorstel haalde het in de Tweede Kamer. De minister 
moet nu zorgen dat er een verbod moet komen op ongerichte 
reclames voor risicovolle kansspelen. Het verbod geldt niet voor 
loterijen, die vaak afdragen aan goede doelen en sport.

De opinie van Van Nispen, Bikker en Van Bakkum is hier helemaal terug te 
lezen: sp.nl/gokreclame
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  > STOP DE HUUREXPLOSIE
Dacht u dat de huren al veel gestegen 
waren? Klopt. Maar een nog verdere 
huurexplosie dreigt. De hoogte van de 
huren is namelijk gekoppeld aan de 
inflatie. De inflatie is nu op het hoogste 
niveau in veertig jaar. Als er niet wordt 
ingegrepen, kan dat huurders honderden 
euro’s per jaar extra kosten. Dit terwijl 
honderdduizenden huurders nu al klem 
zitten.
In het regeerakkoord van Rutte 4 staat 
geen plan om direct in te grijpen. Behalve 
een onduidelijke belofte dat mensen met 
een laag inkomen minder huur gaan 
betalen, stijgen de huren voor alle andere 
huurders, sociaal én particulier. Winst 
maken op huizen blijft voor het kabinet 
belangrijker dan betaalbaar wonen.

Help mee
Eerder heeft de SP met succes samen met 
duizenden huurders de sociale huur voor 
een jaar kunnen bevriezen – iets dat sinds 
1959 niet meer is voorgekomen. Het kan 
dus wel, als we samen sterk staan.

Meehelpen? Ga naar doemee.sp.nl/huurexplosie 

  > LACHEN OM RUTTE 4
Alles zou allemaal anders worden, maar het kabinet gaat met een paar nieuwe 
gezichten gewoon weer door. Om te huilen (en tegen te strijden!), maar ook wel om 
te lachen. De SP maakte een memorabele trailer voor het nieuwe kabinet. sp.nl/trailer

  > BETERE JEUGDZORG KAN

De jeugdhulpverlener aan het woord; voor 
betere jeugdzorg. Dat is de titel van een 
rapport van de SP, waarin meer dan 
duizend jeugdzorgmedewerkers hun visie 
geven.

‘Stop met die concurrentie. Marktwerking 
in de jeugdzorg slaat helemaal nergens 
op’, aldus een van de jeugdzorgmedewer-
kers. Uit het onderzoek blijkt dat 73 
procent van de jeugdzorgmedewerkers die 
meededen aan het onderzoek ontevreden 
is over de kwaliteit van hun werk. Ze 
komen niet toe aan wat ze eigenlijk zouden 
moeten doen. Maar liefst 65 procent geeft 
aan te veel te moeten doen in te weinig tijd. 
De redenen hiervoor zijn ook duidelijk: 83 
procent van de jeugdzorgmedewerkers 
geeft de schuld aan doorgeslagen 
bureaucratie. 

SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint, die 
samen met kamermedewerker Dirk Uijl het 
rapport opstelde: ‘De bittere realiteit is 
helaas dat steeds minder jeugdhulpverle-
ners het idee hebben dat zij op dit moment 
dat verschil kunnen maken.’ Kwint stelt dat 

het anders kan: ‘Voor het vertrouwen in en 
waardering voor de professional en het 
voorkomen van bureaucratie zal de politiek 
andere keuzes moeten maken. Daar is 
meer verantwoordelijkheid vanuit Den 
Haag voor nodig. Dat vraagt inzet om te 
voorkomen dat geld voor kinderen die hard 
hulp nodig hebben weglekt naar eigenaren 
van winstmakende zorgbedrijven. Een kind 
is geen verdienmodel.’

Lees hier het rapport: sp.nl/jeugdhulp

  > SP-SUCCES: GELD VOOR 
VOEDSELBOSSEN

Een motie van de SP om meer geld vrij te 
maken voor de ontwikkeling van voedsel-
bossen is door de Tweede Kamer aange-
nomen. Aanleg van voedselbossen is een 
van de manieren om over te kunnen 
schakelen naar een meer natuurlijke vorm 
van landbouw. Het SP-succes heeft een 
aantal voordelen. Op landbouwgrond 
komen nu meer bomen en stikstofbinden-
de planten, wat ons stikstofprobleem helpt 
oplossen. Er komt meer biodiversiteit. In 
de al bestaande voedselbossen komen 
ontzettend veel plant- en diersoorten voor 
vergelijkbaar met natuurlijke bossen. 
Daarnaast hebben boeren een goed 
alternatief verdienmodel en kunnen dus 
overstappen op een duurzame manier van 
landbouwbedrijven. •

NIEUWS
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De SP steunt Europees Burgerinitiatief 
'Geen winst op de pandemie'. Het initiatief 
pleit voor de vrije beschikbaarheid van een 
vaccin en behandelingen tegen COVID-19. 
De petitiecampagne is een unieke 
samenwerking tussen meer dan 350 
sociale organisaties en linkse partijen uit 
heel Europa, zoals  FNV, Oxfam Novib, 
Wemos en War Child. En de SP dus. 

Europese burgers hebben het recht om 
zich rechtstreeks tot de Europese Com-
missie te wenden met een Europees 
burgerinitiatief om een concrete wetswijzi-
ging voor te stellen. Daarvoor moeten 
minstens 1 miljoen mensen uit de hele EU 
het ondertekenen.

1000 dollar winst per seconde
Onlangs berekende de People's Vaccine 
Alliance dat de grote multinationals die de 
coronavaccins produceren meer dan 1000 
dollar winst maken per seconde. Zij 
verdienen dus bakken met geld aan de 

  > SP STRIJDT TEGEN DIERENLEED

De SP wil een einde maken aan veetrans-
porten naar niet-EU-landen. Meer dan 
30.000 runderen maken jaarlijks de 
verschrikkelijke reis naar landen als 
Rusland of Kazachstan. Vorig jaar werd 
besloten om deze transporten niet meer 

  > GEEN WINST OP  
DE PANDEMIE!

pandemie. Tegelijkertijd zijn er wereldwijd 
niet genoeg vaccins om iedereen die dat 
wil te vaccineren tegen het coronavirus. 
Hierdoor kan het virus meer rondgaan in 
veel lage inkomenslanden. Dat is niet 
alleen slecht voor hen, maar ook voor 
mensen in Nederland. Hoe meer het virus 
namelijk kan rondgaan, hoe groter de kans 
op gevaarlijke mutaties, die ook in Europa 
veel problemen kunnen veroorzaken.

Daarom moet de controle over de vaccins 
weg bij de grote famaceuten. Dan kunnen 

er namelijk meer vaccins geproduceerd 
worden. Nu houden de grote farmaceuten 
dat tegen, omdat ze de kennis en de 
patenten van hun vaccins niet willen delen. 
Dat zou hun winst namelijk kunnen 
verkleinen. Daarom is het noodzakelijk dat 
we de patenten op de coronavaccins en 
– behandelingen opschorten, zodat alle 
fabrieken die ze veilig kunnen produceren 
dat ook mogen.

Teken hier: noprofitonpandemic.eu/nl/

toe te staan, omdat niet te controleren valt 
of deze dieren tijdig rust krijgen. Afgelopen 
jaar stond de minister deze transporten 
ineens weer toe, onder druk van de 
veetransportsector. SP-Tweede Kamerlid 
Sandra Beckerman: ‘Het is afschuwelijk 

dat dieren zo behandeld worden. Onder 
druk van de lobby geeft de minister toch 
toe en zal het dierenleed opnieuw toene-
men. Wij gaan er alles op alles zetten om 
dat weer terug te draaien.’ Dierenwelzijn 
kan simpelweg niet worden gewaarborgd 
worden als dieren over afstanden van 
soms duizenden kilometers worden 
vervoerd in veel te krappe vrachtwagens. 
Daarom pleit de SP voor een definitief 
verbod op veetransporten naar landen 
buiten de EU.

De SP haalde in december nog een 
succes voor dierenwelzijn. Er komen 
strengere controles op reptielenbeurzen. 
Slangen opgerold in bami-bakjes, een 
luiaard, stokstaartjes, varanen die zich niet 
kunnen bewegen in krappe plastic doosjes 
en gordeldieren en stekelvarkens die 
paniekerig aan hun kooi bijten en krabben 
–  een sfeerimpressie van een reptielen-
beurs in Nederland. En bovendien heel erg 
illegaal. Beckerman: ‘We moeten stoppen 
met deze vormen van dierenmishandeling 
en illegale handel. Daarnaast is ook de 
verspreiding van diereninfectieziekten, die 
op termijn ook schadelijk kunnen zijn voor 
de mens, een serieus risico op dit soort 
handelsplaatsen. Er is werkelijk geen 
enkele reden om deze misstanden nog 
langer te tolereren.’ •
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Tampons en maandverband 
zijn niet goedkoop. Maar ook 
bepaald geen luxeproduct. 
Menstruatiearmoede is 
een groot probleem – en in 
Midden-Groningen doen ze 
er wat aan. Met liefdadigheid 
en, beter nog, met structurele 
oplossingen.

MENSTRUATIEARMOEDE

IN 1997 VERSCHEEN DE FILM The Full Monty, 
een film over een groep werkloze mannen 
in Sheffield, die gaan strippen om maar 
aan geld te komen. Veel mannelijke kijkers 
hebben de scène misschien gemist, maar 
elke vrouw die de film gezien heeft, zal zich 
het fragment herinneren waarin een vrouw 
bij de kassa van de supermarkt staat en niet 
genoeg geld heeft om af te rekenen. ‘Kan 
je die dingen met vleugels niet weglaten, 
mam?’ vraagt haar zoontje. Maar ‘die din-
gen met vleugels’ is een pak maandverband. 
Maandverband is geen luxe. 

Eind 2019 las Jolanda Oest een artikeltje in 
Trouw over precies dit onderwerp: men-
struatiearmoede. Uit een Schots onderzoek 
was gebleken dat één op de tien meisjes 
geen geld had om tampons te kopen. Deze 
meisjes behelpen zich dan met wc-papier, 
een sok of een luier, of ze melden zich ziek 
uit angst voor gênante bloedvlekken in hun 
kleren. ‘Ik schrok daar wel van,’ zegt Oest, 
‘toen ik op onderzoek uitging bleek dat het 
in Nederland ook speelt. In Amsterdam had 
het feministisch platform De Bovengrondse 
er onderzoek naar gedaan, en in Almelo 

‘ NIET AFHANKELIJK 
WORDEN VAN 
LIEFDADIGHEID’

Jolanda Oest bij de Voedselbank.
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was er een actie geweest onder de noemer 
Bloedserieus, maar bij mij in de buurt was 
er niets. Ik ben naar de plaatselijke Voedsel-
bank gegaan, en zij bleken wel degelijk een 
gebrek aan tampons en maandverband te 
hebben.’

‘Gewicht in goud waard’
Ina Lenting werkt al 12 jaar bij de Voedsel-
bank Midden-Groningen, de laatste vier 
jaar als coördinator. Lenting: ‘De nood was 
altijd al heel hoog. Er werd vaak naar ge-
vraagd, maar we hadden dit soort produc-
ten nooit op voorraad, en we mogen eigen-
lijk zelf niks kopen. En als je eens geld krijgt 
van iemand, dan gaat dat toch vaak naar 
eten. Toen hoorden we van cliënten dat ze 
toiletpapier gebruikten, en soms konden ze 
zelfs dat niet betalen. Mensen hebben soms 
maar € 30, € 40 per week te besteden, een 
poos terug hoorde ik van iemand die met 
maar € 25 de week moet doorkomen.’

Oest ging voortvarend aan de slag: ‘Ik bena-
derde Bloedserieus Twente of ik hun naam 
mocht gebruiken, en dat mocht. Ik maakte 
een Facebook-pagina, een flyer en een pers-
bericht. Ik kocht vijf inzamelmanden, die 
ik in overleg met de ondernemers plaatste 
op plekken waar veel vrouwen komen: een 
kapsalon, een pedicure, een handwerkshop, 
een gezondheidscentrum en een super-
markt. Toen ben ik drie maanden lang elke 
woensdag met grote tassen al die inzamel-
punten langsgegaan om de producten op te 
halen en naar de Voedselbank te brengen. 
Dat leverde heel wat aandacht op in de pers. 
Daardoor kreeg ik zelfs een gulle donatie 
van de plaatselijke Rotary. Ik ben helemaal 
niet van de Rotary, en ook niet van de do-
naties, maar om dit voor elkaar te krijgen, 
nam ik het aan. Donaties en liefdadigheid, 
dat is mooi, maar het moet structureel 
geregeld worden.’

De cliënten van de Voedselbank waren er 
erg mee geholpen. Lenting: ‘Het gaat nu 
hartstikke goed. Elke maand worden we 
gebeld door Martin van de ETOS, en die 
vraagt wat we nodig hebben. Dus wij zetten 
het allemaal klaar, en iedere cliënt kan zelf 

meenemen wat ze nodig heeft. Om veel 
geld gaat het niet. Ik geloof dat wij nu voor 
€ 100 per maand aan producten krijgen. 
Waar praat je over? Dat is € 1200 per jaar. 
De mensen zijn heel dankbaar en heel blij. 
Jolanda is haar gewicht in goud waard.’

Onderzoek: schoolverzuim en  
gezondheidseffecten
‘Wat mij drijft,’ zegt Oest, ‘is dat ik het 
heel jammer en triest vind dat meisjes en 
vrouwen uitgesloten worden omdat ze niet 

‘We zijn heel ver afgegaan 
van de georganiseerde 
solidariteit’

voldoende producten hebben. Dan kunnen 
ze niet naar school of werk, of naar een 
sport, of naar een kamp. En ik zou wel 
eens willen weten: wanneer dit onderwerp 
mannen zou aangaan, hoe zou het dan 
geregeld zijn. Of zou het al geregeld zijn?’

Toen de Coronacrisis kwam, en de winkels 
dichtgingen, bedacht Jolanda Oest een 
andere tactiek: ‘Het Aletta Jacobs College,  
dat in hetzelfde universiteitsgebouw 
zit als waar ik werk, is druk bezig met 
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‘Ik hoop dat meer raadsleden 
denken: dat gaan wij ook doen’

gezondheidsverschillen in de provincie. Bij 
de opening van het academisch jaar mocht 
ik een pitch doen, om studenten op een idee 
te brengen voor een scriptie. Er waren vijf 
studentes die mijn onderwerp interessant 
vonden, en daar is een wetenschappelijk 
rapport van uitgebracht. Ik dacht: als ik een 
rapport heb waar data in staan, dan kan ik 
daar wat mee in de gemeente. Het rapport 
richtte zich niet alleen op het schoolver-
zuim, maar ook op schadelijke effecten op 
de gezondheid als vrouwen hun tampon 
te lang inhouden, bijvoorbeeld. Dus toen 
heb ik het onder de aandacht gebracht van 
de SP-fractie, en de SP-wethouder, Peter 
Verschuren, heeft het rapport in ontvangst 
genomen. Naar aanleiding daarvan heeft de 
SP een motie ingediend om te onderzoeken 
hoe menstruatieproducten gratis verstrekt 
kunnen worden.’

Voedselbank, scholen, bibliotheek
Het rapport sloot nauw aan bij de ge-
dachte van waaruit de SP-fractie werkt, 
vertelt fractievoorzitter Han van der Vlist: 
‘Wij stellen de strijd tegen tweedeling in 
Midden-Groningen centraal, en daar speelt 
menstruatiearmoede ook heel erg. Toen dat 
rapport van de Rijksuniversiteit Groningen 
werd aangeboden, hebben we het college 
eerst maar eens gevraagd om een plan 
te maken zodat menstruatieproducten 
beschikbaar gesteld konden worden. Bij de 
behandeling van de begroting kwam het 
college eerst met voornemens waarin de 
liefdadigheid en het werk van de Stichting 
Bloedserieus centraal stonden. Dat kon 
Jolanda niet waarmaken, en de voorstellen 
waren gewoon niet structureel genoeg. Je 
mag niet afhankelijk worden van liefda-
digheid, dan sterft het straks een stille 
dood, en dat willen we beslist niet. Wij 
als Midden-Groningen staan in de lijstjes 
waar je eigenlijk niet in wilt staan. Volgens 
het laatste rapport hierover leven er hier 
in de gemeente 5.000 gezinnen onder de 
armoedegrens. Op een inwonersaantal van 
60.000 personen is dat echt heel veel.’

Van der Vlist: ‘Nu hebben we afgesproken 
dat de gemeente het geld en de producten 

beschikbaar stelt, en dat de Stichting de 
producten verdeelt over verschillende 
plekken in de gemeente. Dat kan zijn de 
Voedselbank, het kan in scholen, of de bi-
bliotheek. Tot nu toe regelden de scholen 
het zelf – of niet. In het beroepsonder-
wijs en het praktijkonderwijs blijkt het 
toch best problematisch te zijn. Dankzij 
Jolanda komen de producten nu ook daar 
beschikbaar. Dat plan is met een vrij grote 
meerderheid aangenomen.’

‘Erg verkeerd bezig’
SP-wethouder Peter Verschuren omarmt 
de motie, maar zou de problemen eigenlijk 
het liefst nog structureler aanpakken: 
‘In de jaren zeventig en tachtig werkte 
ik bij de Sociale Dienst, dat was een heel 
andere tijd. We zijn als samenleving wel 
heel ver afgegaan van de georganiseerde 
solidariteit van toen. Ik kan me de tijd nog 
herinneren dat we actievoerden tegen 
het gemeentelijk minimabeleid, want de 
bijstand moest hoog genoeg zijn zodat je 
ook zonder allerlei aanvullende minima-
regelingen gewoon kon leven. En nu zijn 
we zo ver dat we een Voedselbank hebben, 
een Kledingbank, een Speelgoedbank, 
en Bloedserieus. De hele georganiseerde 
solidariteit wordt ingeruild voor liefda-
digheid en lapmiddelen. We zijn heel erg 
verkeerd bezig als samenleving. We zijn zo 
veel welvarender geworden, maar we zijn 
er niet in geslaagd om iedereen daarin mee 
te laten delen.’

Verschuren ziet ook wel dat de jaren 
zeventig niet ideaal waren: ‘De vroegere 
liefdadigheid was beschikbaar ‘als je maar 
braaf naar de kerk gaat’. In de jaren zestig 
en zeventig hebben we daar een grote 
streep doorheen gezet. Dat was een grote 
vooruitgang. Waar we toen in doorsloegen 
is dat we liefdadigheid, medemenselijk-
heid en voor elkaar zorgen haast tot taboe 
verklaarden. Allerlei goede initiatieven 
zijn in kwaad daglicht gesteld. Onderling 
wat regelen, dat mocht bijna niet. Nu zijn 
we weer heel erg de andere kant aan het 
doorslaan. Het gevolg is dat je de rechtsge-
lijkheid verliest.’

‘Mooi zielig verhaal’
‘Een paar jaar geleden,’ vervolgt Verschu-
ren, ‘zijn ze in Breda begonnen met steun-
gezin.nl. Dat was een website waar, als je 
een financieel probleem had, je anoniem 
een mooi verhaal kon zetten van ‘ik ben een 
alleenstaande moeder met twee kinde-
ren en ik heb een huurschuld, en ik heb 
dringend € 300 nodig’. De rijke mensen, 
of de mensen die wel genoeg geld hadden, 
konden dan kijken welk gezin ze wel wilden 
helpen. Dan is of je geholpen wordt niet 
meer afhankelijk van je situatie, maar van 
of je een mooi zielig verhaal kunt schrijven. 
Met alle goede bedoelingen, maar daar 
moeten we niet heen. De bijstand en de 
rechtszekerheid dat je een fatsoenlijk mini-
muminkomen krijgt, die is heel wat waard. 
Er zijn genoeg mensen die heel erg behulp-
zaam zijn, voedselbanken hebben geen en-
kel probleem om aan vrijwilligers te komen. 
Als er een verhaal in de krant staat over een 
kind dat een heel dure operatie moet onder-
gaan in de Verenigde Staten, hebben ze met 
crowdfunding binnen de kortste keren een 
ton bij elkaar. De bereidheid om te helpen is 
er genoeg in de samenleving. Alleen de ge-
organiseerde solidariteit, die hebben we de 
nek omgedraaid. Dat zit mij wel dwars als 
ik het bekijk vanuit het perspectief van de 
armoedebestrijding. Dat is geen positieve 
ontwikkeling.’

Jolanda Oest is het met hem eens: ‘Ik heb in 
elk interview gezegd: donaties en liefdadig-
heid, dat is mooi, maar het moet structureel 
geregeld worden. Ik hoop dat meer raadsle-
den denken: dat gaan wij ook doen.’ •

tekst Anne-Marie Mineur
foto's Anjo de Haan

Zie ook: bloedserieusmidden-groningen.nl
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Henny Bergsma (54) is 
 vanwege een kapotte rug 
 volledig afgekeurd voor werk. 
Dat ze toch organisatie-
secretaris is in Heerenveen, 
is omdat ze haar eigen tijd 
kan indelen. Henny heeft de 
natuurlijke gave om de kracht 
in mensen te zien. ‘Je moet 
pronken met wat je in je  
mars hebt!’

‘BIJ IJSHOCKEY KOM IK HELEMAAL TOT RUST’

tekst Anne-Marie Mineur 
foto Karen Veldkamp
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 › Welke actie is je altijd bijgebleven?
‘De actie voor het Wmo-vervoer in Jub-
bega. We hadden 1.100 handtekeningen 
verzameld, ik had een bus geregeld voor 
de  bewoners van een verzorgingshuis. Zij 
 waren niet tevreden met de nieuwe ver-
voerder en wilden terug naar het lokale 
taxibedrijf, hun ‘jongens’. De publieke 
tribune zat vol, één van de bewoners heeft 
een betoog gehouden, en we hebben gelijk 
gekregen. De mensen waren zo blij – we 
mogen weer terug naar de jongens! ’

 › Jij speelde een belangrijke rol in  
dat succes.
‘Het gaat niet om mij. Iedereen is maar een 
radertje. Op het moment dat je dat beseft 
kun je gaan samenwerken. En als je samen-
werkt komen er veel mooie dingen uit.   
We hadden hier een paar mensen die meed-
eden voor de persaandacht. “Wanneer krijg 
ik mijn momentje?” Daar houd ik niet van. 
Dus toen heb ik gezegd: of jullie geven mij de 
mogelijkheid om een groep om me heen te 
verzamelen waar ik wat mee kan, of ik stap 
nu op. Binnen no time hadden we hier een 
groep staan. En binnen no time mochten we 
meedoen met de verkiezingen.’

 › En daarbij zie je kans om die mensen te 
laten opbloeien. Hoe doe je dat?
‘Ik denk dat ik van mensen houd. Ik wil 
het beste uit ze halen. Vaak zien mensen 
van zichzelf niet dat ze veel meer kracht 
hebben. Dan beginnen ze als een dood 
vogeltje, maar als ik denk, jij kunt veel 
meer, dan blijf ik naast ze staan, en dan 
begeleid ik ze. Dan ben ik zo trots op ze 
als ik zie wat ze kunnen. Maar hoe ik dat 
doe? Ik heb geen flauw idee. Dimph, onze 
afdelingsvoorzitter zei: “maar ik heb maar 
huishoudschool gedaan”. Ja dus? Moet je 
kijken wat ze als afdelingsvoorzitter voor 
elkaar krijgt! Als mensen je vertrouwen, 
kun je samen dingen opzetten.’

 › Heb je naast al je drukke werk nog tijd 
voor hobby’s?
‘IJshockey. Ik ben opgegroeid op loop-
afstand van van de IJshockeyhal en ik heb 
een jaarabonnement. Mijn man vindt het 
niet leuk. Ik ga er heen met mijn dochters 
en mijn kleinzoon. Ik heb een hoge 
bloeddruk, maar als ik daar ben, kom ik 
helemaal tot rust.’ •
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STERFT, 
GIJ OUDE 
VORMEN EN 
GEDACHTEN 

Veel mensen kennen de tekst van 
‘de Internationale’, het lied van de 
internationale arbeidersbeweging, 
of kennen in ieder geval de melodie. 
Minder bekend is waar dit strijdlied 
vandaan komt en waar het eigenlijk 
voor staat. Deze Nederlandse tekst 
is van de dichteres Henriette Roland 
Holst, die het lied in 1899 vertaalde 
uit het Frans. Rode Jet, zoals ze in de 
beweging werd genoemd, was één van 
de eerste socialistische voorvrouwen 
in Nederland. De dichteres trok 
het land door om in rokerige zalen 
arbeiders te vertellen over de 
mogelijkheid van een beter leven.

De oorspronkelijke Franse tekst van 
‘de Internationale’ werd geschreven 
door Eugène Pottier in 1871. Tijdens 
de Parijse Commune, een onmogelijk 
socialistisch experiment. Nadat in de 
hoofdstad revolutionairen de macht 
hadden overgenomen, maar door het 
Franse leger op bloedige wijze weer 
tot de orde werden geroepen. De ‘oude 
vormen en gedachten’ bleken nog niet 
gestorven en de ‘nieuwe krachten’ nog 
niet sterk genoeg. De bekende melodie 
kreeg ‘de Internationale’ pas in 1888, 
gecomponeerd door de Belgische 
arbeider Pierre De Geyter.

Na de communistische revolutie in 
Rusland werd dit lied ook het volkslied 

van de Sovjet-Unie. Henriette Roland 
Holst was lid van de CPN, maar net 
als Gerrit Mannoury (de filosoof die 
vorige maand aan bod kwam) tegen 
de dogmatische politiek vanuit de 
Sovjet-Unie. Evenals Mannoury brak 
zij met de CPN. De dichteres pleitte 
voor een eigen socialisme voor ons 
land, dat zij vooral baseerde op morele 
uitgangspunten. Zoals in Communisme 
en moraal (1925), een boek over ‘die 
innerlijke drang naar zelfverbetering 
en zelfvervolmaking van de mens.’

De SP is onderdeel van een 
wereldwijde beweging waarvan het 
strijdlied ‘de Internationale’ een 
symbool is. Ons socialisme, gebaseerd 
op de kernwaarden van menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit, sluit echter ook aan op een 
socialistische traditie in eigen land, 
waarvan Henriette Roland Holst ooit 
woordvoerder was. ‘Zelfverbetering’ 
noemen we nu emancipatie en 
‘zelfvervolmaking’ is blijvend 
vernieuwen. 

‘Sterft, gij oude vormen en gedachten’, 
schreef de dichteres, een oproep om 
ook onze eigen idealen te blijven 
ontwikkelen. •

tekst Ronald van Raak
foto Anouk Pross

In kasteel Wassenaar presenteerde de SP in 2019 nieuwe plannen voor een hoger  
minimumloon en meer inspraak voor werknemers.

‘Ontwaakt! verworpenen der aarde.
Ontwaakt! verdoemd in hong’ren sfeer.
Reed’lijk willen stroomt over de aarde,
en die stroom rijst al meer en meer.

Sterft, gij oude vormen en gedachten.
Slaaf geboor’nen, ontwaakt! ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
begeerte heeft ons aangeraakt.

Makkers! ten laatste male,
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale,
zal morgen heersen op aard.’

DEEL 5  
HENRIETTE ROLAND HOLST
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Aandacht voor bijstand

Rutte 4 zal leiden tot een ernstige intensivering van de twee-deling en armoede in ons land. Voor het eerst worden de bijstand en de AOW ontkoppeld van het minimumloon, dat is ongekend. Ook de huursubsidie en de zorgtoeslag zullen verdwijnen. Waarom negeert de SP mensen in de bijstand?Jan K. 

Wij zien helaas hetzelfde als u: Rutte-4 zal de verschillen groter maken. De koppeling bijstand-minimumnloon blijft vooralsnog bestaan; de SP strijdt voor blijvende koppeling, met een verhoging van het minimumloon - en dus ook van de bijstand! Met een meldpunt en bijbehorend rapport wil de SP de bijstand menselijker maken, en ook in de Tribune van afgelopen juni kwam de bijstand uitgebreid aan bod. De bijstand is voor de SP dus absoluut geen taboe. En met uw brief is er weer wat extra aandacht voor!

Het meldpunt-rapport:  
sp.nl/bijstand-ingewikkeld
Voor Tribune artikel: sp.nl/meldpunt-bijstand
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Vredesdag

Goed om in de laatste Tribune nog eens een terugblik te 

lezen over de gehouden SP-vredesdag. Ik wil specifiek 

reageren op het ontbreken van het maatschappelijk debat 

over wapens en wapensystemen. Verspreid over de hele 

wereld worden er nieuwe en buitengewoon gevaarlijke 

wapens en strijdmiddelen ontwikkeld waartegen geen 

bescherming voorhanden is. De opgelegde geheimhouding 

is dusdanig dat deze werkzaamheden zich onttrekken aan 

het inzicht en de controle van onafhankelijke wetenschap-

pers, journalisten en zelfs regeringen en parlementen. Ook 

Nederland werkt hieraan mee. 

Gerard Swenker
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CRYPTOGRAM

Horizontaal
 3 Staat te posten bij Frans Banninck Cocq. (10)
 6 Betaal ermee voor deze puzzel. (12)
 9 Kastje van Kaag? (7)
 10 Overleden watermassa. (4,3)
 11 Grond is uw nalatenschap. Maar niet helemaal. (7)
 12 Bevroren lekkernij(en). (8)
 14 Handelend optreden in de snijzaal. (8)
 15 Zoo kan het ook: geen flora, maar fauna in uw hofje. (10)
 16 Gewond? Ga op bezoek bij grofgebekte huisarts. (8)
 18 Roept een halt toe aan gaten in sokken? (9)
 19 Deze vogel is niet oorlogszuchtig. (10)

 Verticaal
 1 Ontvreemdt deze (blad-)groente zichzelf? (10)
 2 Mount Everest staat enorm in het rood. (12)
 4 Arts krijgt zelf ook klachten bij lezen gegevens   
  migrainepatiënt. (15)
 5 Amalia, Alexia en Ariana in de opstelling van het  
  Nederlands elftal. (13)
 7 Het is een feit. Maar op welke plek? (11 en 4,7)
 8 Stukgegaan op het slagveld. (10)
 10 Alles is weg. Ik herhaal: er is niets meer. (8 en 6,2)
 13 De burgers, dat is het plebs. (4)
 17 Bouwt schepen ook van spiegel naar boeg. (5)

De winnaar van de decemberpuzzel is Joop Jansen uit Amsterdam.
Stuur uw oplossing van een puzzel naar keuze vóór 2 februari 2022 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.

CRYPTOGRAM 
 
Diagram 
 
 
 1      2  

 3   4        

 5           

 6            

 7              8  

 9          10        

                 

11        12         

13                  

14         15          

                   

16       17  18         

                 

19                
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Opgaven
1) RidiQuul
2) Minusculinair
3) Tandarts & (F)auto
4) Klimaatdeprivatie
5) Schoondroom
6) Tegenplicht
7) Fittiecide

8) Ninjadoka
9) Sfeerschap
10) 2-1-0 Vandaag
11) Oogneerslag
12) Semikraat
13) Antibaba
14) Onomfloersbaar

15) Banklegerig
16) Nieuwskuur
17) (re-)Kreatiefje
18) Trematiseren
19) Voorkleur
20) Plofsalade

IMAGINAIRE WOORDENLIJST
Opdracht: de bedoeling is een zo spitsvondig, interessant of verrassend mogelijke betekenis te vinden voor de 20 – 
goeddeels onbestaande - woorden onder ‘Opgaven’. De meest originele inzendingen worden door de redactie als winnaar 
bestempeld. Voorbeeld: Buitenees – Verdwaalde Hagenaar.
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Oplossing Cultuur te Huur >>

A) Openbaar C) Kunstuitleen 
E) Streaming G) Rondreizend 
Museum I) Bruikleen  
K) Videotheek 
M) Computerhulp 
O) Muziekweb.

Totaaloplossing  
BUURTBIBLIOTHEEK

Oplossing Plaatselijk initiatiefrijk >>
   
Horizontaal    
3) Coöperatie 6) Vroedvrouwen 9) Tiny 
Forest 10) Kringloopwinkel 12) Marskramer 
13) Schoolplein 14) Lokaal.

Verticaal 
1) Proefles 2) Parlevinker 4) Plukbos 
5) Rechtswinkel 7) Integratie 
8) Steentje 11) Wijkblad.

OPLOSSINGEN DECEMBERPUZZEL 






