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ROOD-RECTIFICATIE: 
SWEET SIXTEEN  
OP 18 MEI

SNEUE VVD’ER GENOMINEERD 
‘Ga lekker weg.’ Dat was de reactie van 
VVD-Kamerlid en huisjesmelker Wybren 
van Haga. ROOD kwam hem een ontbijtje 
aanbieden, inclusief twee wc-rollen vanwege 
zijn bedenkelijke dubbelrol. De VVD’er, die als 
huisbaas mensen intimideert en huurregels 
overtrad, is genomineerd als Huisjesmelker van 
het Jaar. ‘Ik zou zeggen: ga een baan zoeken’, 
aldus de man die leeft van belastinggeld en  
het uitknijpen van huurders. ROOD-voorzitter  
Lisa de Leeuw (en ook al doet het er niet toe,  

Het jubileumfeest van ROOD is verplaatst naar  
18 mei in verband met een Partijraad. Ben jij in de 
afgelopen 15 jaar lid geweest, of nog steeds lid van 
ROOD? Dan ben je van harte welkom om de Super 
Sweet Sixteen van ROOD samen met ons te vieren 
in Amersfoort op zaterdag 18 mei. Houd rood.sp.nl 
in de gaten om te zien hoe je je kunt aanmelden.

ze heeft een baan): ‘Dat Van Haga zo schaamte-
loos profiteert van het woningtekort maakt hem 
voor ons een goede kanshebber op de titel 
Huisjesmelker van het Jaar.’ 

Bekijk het hilarische filmpje op FaceBook 
(ROODjongSP), Twitter (@roodjong) of hier:  
sp.nl/ZiE

Nomineer hier je huisbaas voor Huisjesmelker  
van het Jaar: huisjesmelkervanhetjaar.nl

BEN JIJ EEN JONGE SP’ER, MAAR GEEN ROOD-LID?  
SLUIT JE NU GRATIS AAN EN STEUN DE MEEST ACTIEVE
POLITIEKE JONGEREN ORGANISATIE VAN NEDERLAND!
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Lilian Marijnissen 
fractievoorzitter SP

Spreken of zwijgen?

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het 
algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Na 
een lange strijd mocht iedereen stemmen, 
ongeacht rijkdom of geslacht. 

Maar nu, honderd jaar later, groeien de 
sociaaleconomische opkomstverschillen: 
mensen met lagere inkomens blijven steeds 
vaker thuis. Zij hebben het vertrouwen 
verloren dat de politiek er ook voor hen is. 
Zij denken dat hun stem niet gehoord wordt, 
en dus zwijgen ze. Bij de laatste verkiezingen 
waren de niet-stemmers de grootste groep. 

Ik snap dat best. Keer op keer kiest de 
gevestigde orde voor het recht van de 
rijkste in plaats van voor de route naar 
rechtvaardigheid. Keer op keer kiezen zij 
voor de belangen van de enkeling aan de 
top, niet voor het algemeen belang. Maar 
tegelijkertijd blijven de mensen met de hoge 
inkomens die van die politiek profiteren 
wél gewoon gaan. De topbankier gaat wel 
naar de stembus, de directeur van een groot 
bedrijf maakt dat vakje wel rood, de VVD’er 
in Wassenaar laat wél van zich horen. Als 
we niet oppassen gaan we op deze manier 
honderd jaar terug in de tijd: de rijken 
worden goed vertegenwoordigd, de rest 
wordt slecht gehoord.

Daar ligt voor ons dus een belangrijke taak. 
Om mensen te overtuigen dat thuisblijven 
niet helpt. Om hen de hoop terug te geven 
dat verandering mogelijk is. Om hen te 
verzekeren dat de SP hun stem zal zijn. Laten 
we dus samen zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen op 20 maart die wandeling naar de 
stembus maken, dat vakje rood kleuren en 
gebruik maken van hun stem. 

Want wie gehoord wil worden, kan niet 
langer zwijgen. Wie verandering wil moet 
spreken.
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 › Wat zullen we nou krijgen?! Lilian in een 
dikke Ferrari?
‘Ja! Nou ja, de auto is niet van mij; ik rijd 
erin, tijdens een serie campagnefilmpjes.’

 › Hoe past dat bij de SP?
‘Het is natuurlijk met een dikke, vette 
knipoog. Ik maak een ritje met mensen die 
je misschien niet bij de SP verwacht, op een 
plek die je niet van de SP verwacht: met 
Bekende Nederlanders in een Ferrari. Dat 
levert leuke gesprekken op. Het onverwach-

te levert natuurlijk extra aandacht op voor 
ons verhaal.’

 › Welke Bekende Nederlanders spreek je?
‘Mensen als Peter van der Vorst, Özcan 
Akyol, Guido Weijers, Ryanne van Dorst 
en Hugo Borst. Ik raak met ze aan de praat 
over van alles en nog wat. Over de stijgende 
energierekening, betaalbaar wonen en de 
Nashville-verklaring. Over failliete zieken-
huizen, verdwijnende buslijnen en het 
klimaat. Serieuze kost maar tegelijk leuke 

gesprekken. Deze mensen bereiken weer 
een heel ander publiek dan bekende SP’ers.’

 › Gemene vraag: welk gesprek vond je het 
leukst?
‘Haha, dat is echt niet te zeggen! Het zijn 
zulke bijzondere gasten en het waren alle-
maal heel goede en leuke gesprekken. Waar 
ik wel echt van onder de indruk was, was 
het gesprek met Hugo Borst over zijn recent 
overleden moeder en de staat van onze 
ouderenzorg.’

FORMULE L



MAIL VAN RONMAIL VAN RON

Hoi Nine,

Ge-wel-dig dat je de dagvoorzitter wilde zijn op de Partijraad 
waarop we het programma voor de Europese Verkiezingen 
hebben vastgesteld. Hoe vond je de discussie? En hoe zijn de 
maar liefst 180 wijzigingsvoorstellen je bevallen? 
Gefeliciteerd met exact één jaar bij de Nederlandse Politiebond. 
Een jaar met veel acties van politie-agenten. Ik begreep dat er 
tienduizenden zaken op de plank blijven liggen omdat er te 
weinig rechercheurs zijn. Hoe verklaar jij het dat in negen jaar 
tijd met een VVD-premier, die voortdurend over méér blauw 
op straat sprak, politiebureaus sloten en er te weinig blauw  
op straat is?

Groet, Ron

1 jaar bij de Politiebond

Partijvoorzitter Ron Meyer mailt  
met Nine Kooiman, oud-Tweede Kamerlid 
namens de SP en huidig secretaris van de 
Nederlandse Politiebond

Hoi Ron,

Jaaaa! Wat was het leuk om weer terug te zijn. Wat een 
eer om het dagvoorzitterschap te mogen vervullen op zo’n 
 bijzondere dag. De discussie was scherp en soms pittig en dat 
was goed, zo komen we ook samen tot een breed  
gedragen standpunt. Ik ben blij dat de partij na maanden-
lange discussie over moeilijke thema’s als de EU, migratie en 
vluchtelingen nu een uitstekend programma heeft vastge-
steld. 
De sfeer was fijn, dat we tussentijds hard konden lachen, is 
daarvan het beste bewijs. Ik zal voortaan de spreekwoorden 
beter op orde hebben: een partijgenoot een hand onder de 
riem toewensen, is toch niet he-le-maal wat ik bedoelde…😉 

En jou ontgaat niks hè, inderdaad één jaar secretaris van 
de Nederlandse Politiebond. Dat mijn rode hart ook blauw 
kleurt, heeft te maken met de enorme strijdbaarheid onder 
de agenten. Ze hebben er alle reden toe. Ondanks alle mooie 
woorden van Rutte is er nog steeds te weinig blauw op straat 
en moeten agenten vechten voor een normaal pensioen. Het 
raakt het vertrouwen van mensen diep, als ze in de proble-
men zitten en de politie te weinig rechercheurs of agenten 
heeft. 
Wat mij vooral verbaast, is dat er nog steeds mensen zijn die 
denken dat veiligheid een ‘rechts’ thema’s is. Terwijl te weinig 
blauw op straat vooral de buurten van de thuis zorger en de 
metaalwerker raakt. Gelukkig weten veel agenten inmiddels 
dat ze van Rutte en consorten niet veel hoeven te verwachten 
en deinzen ze niet terug om in actie te komen.  
 
Groetjes,
Nine Kooiman

Re: 1 jaar bij de Poli...

•  Op de facebook-pagina van Lilian zijn de 
filmpjes terug te zien:  
facebook.com/LilianMarijnissenSP  
Op de SP-website staan ze bij elkaar:  
sp.nl/formule-L
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HENK VAN DE WEG

PROVINCIALE VERKIEZINGEN

20 MAART
Kleinschalige landbouw, cultuur voor iedereen, 
rechtvaardige duurzaamheid, betaalbare woningen, 
beter ov: genoeg redenen om in alle provincies op de 
SP te stemmen. In de Tribunes van januari en februari 
kwamen de provinciale lijsttrekkers uitgebreid aan het 
woord. Op deze pagina’s nóg meer redenen om SP te 
stemmen – kijk maar eens naar de strijdbare SP’ers  
op de provinciale lijsten.

FRANK JOHAN 
HOOGENDAM 

LIES VAN AELST

MARIJE VAN HELL

IRIS VAN DE KOLK

INEZ STAARINK

BEDRIJVEN MOETEN 
NAAR NUL UITSTOOT; 
DE VERVUILER  
BETAALT

 DERK ENGBERTS

SYLVIA TUINDER

GER VAN UNEN

SJAAK RIJKSE

PETRA CORET

ALEX DE BURGER

ZEELAND

REMINE ALBERTS

ERIC SMALING

WIM HOOGERVORST

MARIE-FRANCE  
VAN OORSOUW

ANNA DE GROOT

NOORD-
HOLLAND

GEEN UITBREIDING 
VLUCHTEN SCHIPHOL 
BOVEN 500.000 PER 
JAAR

ZUID-
HOLLAND

ONTMANTELING VAN 
DE KERNCENTRALE 
IN BORSSELE

KEES FRENAY

MACHIEL AARTEN

MICHIEL SCHRIER

JACOB VAN DER HOEK

PETER VAN NOORT

 PIETER KRAAIMA

 MAIKE MULLER

FRANS MULCKHUIJSE

HENK VAN DER LINDEN

JOHN COCU

FLEVOLAND
EEN SPOORLIJN 
NAAR HET NOORDEN, 
DE ZUIDERZEELIJN

WILLEMIEKE ARTS

NICO HEIJMANS

NURETTIN ALTUNDAL

MAARTEN EVERLING

HENRI SWINKELS NOORD-
BRABANT

DUURZAME 
ENERGIE IN 
HANDEN VAN 
HET VOLK
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MICHEL EGGERMONT

ANDREA POPPE

ROB MOLENKAMP

TRUKE NOORDENBOS

JAN BREUR

UTRECHT

STOP HET FINAN-
CIEEL WANBEHEER 
EN DE PRESTIGE-
PROJECTEN VAN DE 
PROVINCIE

WIM MOINAT

GREETJE DIKKERS 

ROBERT MÄKEL

HENK VAN DE WEG

RONALD VAN DER MEIJDEN

DRENTHE
STOP GASWINNING 
ALS VEILIGHEID NIET 
GEGARANDEERD KAN 
WORDEN

HARRY BROEKHUIJS

HENRIETTE KLEIN BLEUMINK-HOOIVELD

SIMON ZANDVLIET

ELLEN VAN DEN BERG

ROBERT BOS

OVERIJSSEL
FINANCIËLE IMPULS  
OM ACHTERSTANDEN IN 
SOCIALE WONINGBOUW 
IN TE LOPEN

FORSE 
INVESTERINGEN IN 
LEEFBAARHEIDSFONDS 
VOOR VOORZIENINGEN

JAN HEIN MASTENBROEK

EELCO EIKENAAR

JOKE LESMAN-VEENSTRA

KEES FRENAY

HENK HENSEN

GRONINGEN

FRIESLAND
RICHT EEN 
PROVINCIAAL 
OPENBAARVERVOER-
BEDRIJF OP

CARLA CLAASSEN

MAURITS GEMMINK

PETER DE VOS

JOHAN JANSSEN

MIEKE HOEZEN

GELDERLAND
GRATIS OPEN-
BAAR VERVOER 
BUITEN DE SPITS

YOLANDA CLAESSENS

MARC VAN CALDENBERG

RENÉ VAN DER VALK

JORGE WOLTERS GREGÓRIO

MARIANNE LAUMANN

LIMBURG
GEEN NIEUWE  
MEGASTALLEN, 
10.000 NIEUWE  
BOMEN
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20 MAART VERKIEZINGEN

Op 20 maart gaat het om heel veel. Met de provinciale 
verkiezingen in zicht legt Lilian Marijnissen een link naar de 
huidige maatschappelijke onvrede, de stijgende prijzen en 
huren, de klimaatacties, de pensioenenstrijd, de demonstraties 
van zorg- en onderwijspersoneel. Deze maand kunnen we 
kappen met het beleid van grote bedrijven boven mensen 
plaatsen, bezweert de SP-frontvrouw. ‘De verandering hangt  
in de lucht; je merkt het aan alles.’

‘NATUURLIJK, HET ZIJN PROVINCIALE STATEN-

VERKIEZINGEN  en de politieke koers in de 
provincies is zonder meer belangrijk. 
Maar iedereen weet dat het deze keer gaat 
over het kabinet-Rutte III; eigenlijk zijn de 
verkiezingen van 20 maart een referendum 
over Rutte. Zo zie ik het tenminste. Deze 
verkiezingen zijn de kans om Ruttes meer-
derheid in de senaat af te pakken (Provin-
ciale Staten bepalen immers de samenstel-
ling van de Eerste Kamer, –red.) en dat kan 
betekenen dat hij niet kan doordenderen 
met het huidige beleid van grote bedrijven 
boven mensen plaatsen.’ 

 › Stel dat de huidige coalitie inderdaad 
haar meerderheid verliest in de Eerste 
Kamer. Wat dan?
‘Dan zal er – linksom of rechtsom – meer 
spanning op de coalitie komen te staan. 

Want ja, de coalitiepartijen moeten dan 
iéts: op zoek gaan naar een andere meer-
derheid of zaken gaan doen met oppo-
sitiepartijen. Dat wordt erg ingewikkeld 
allemaal. Dus de kans dat de coalitie de 
rit niet zal uitzitten wordt steeds groter. 
Nieuwe Kamerverkiezingen? Sluit ik zeker 
niet uit. Wat ons betreft kunnen die niet 
vroeg genoeg komen. Want dat is onze kans 
om een einde te maken aan de derde editie 
van het kabinet-Rutte.’

 › Wat maakt jou daar zo zeker van?
‘Ten eerste: de mensen geloven Rutte 
gewoon niet meer. Dat heeft met heel veel 
dingen te maken, maar vooral met het feit 
dat dit kabinet vanaf de eerste dag dat 
het regeerde heeft gezegd: wij zijn er voor 
gewone mensen en zij moeten erop vooruit-
gaan nu het economisch goed gaat. Dat 

‘ DIT IS ONZE KANS’

‘ De mensen geloven Rutte 
gewoon niet meer’
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is steeds het mantra geweest. Nou, je ziet 
het: we zijn nu een tijd onderweg en heel 
veel mensen merken helemaal niet dat het 
beter gaat. De lonen stijgen nauwelijks, ter-
wijl de winsten van grote bedrijven en de 
uitkeringen aan aandeelhouders gigantisch 
de hoogte ingaan. Ondertussen gaat de 
energierekening komend jaar met 300 euro 
stijgen en gaan de huren omhoog, evenals 
de zorgpremie, de btw op de boodschappen 
en de kosten voor kinderopvang. Allemaal 
oplopende kosten, terwijl zoals gezegd de 
lonen niet of nauwelijks stijgen. Zo zie je 
in een notendop dat dit kabinet er is voor 
mensen die het toch al goed hebben – voor 
aandeelhouders en grote bedrijven dus. 
Het is gewoon niet anders. Ik bedoel, het 
eerste waar dit kabinet mee kwam was dat 
de dividendbelasting moest worden afge-
schaft, zodat buitenlandse aandeelhouders 
miljarden euro’s cadeau zouden krijgen. 
En bovenop dat alles komt natuurlijk het 
verzet in de publieke sector.’

 › Hoe duid jij dat verzet?
‘We hebben de afgelopen jaren enorme 
onderwijsdemonstraties gezien, we hebben 
politieagenten en zorgpersoneel in actie  
gezien, noem maar op. Eigenlijk allemaal 
met dezelfde boodschap: we hebben tien 
jaar crisis achter de rug, er is ontzettend 
veel bezuinigd op datgene wat van ons 
allemaal is, namelijk de publieke sector. 
Nu is het tijd voor investeringen; en niet 
zo’n een beetje ook. Er is echt wat goed te 
maken. Kijk, ik spreek heel veel mensen 
die in de thuiszorg werken, ben laatst een 
dagje mee geweest met een politieagent en 
spreek regelmatig mensen in het onderwijs, 
die zoals je weet een nieuwe grote actie 
op 18 maart voorbereiden. Eigenlijk is hun 
verhaal hetzelfde: er is een totaal gebrek 
aan waardering voor het belangrijke werk 
dat zij doen.’ 

 › Wat grijpt jou van al die verhalen  
persoonlijk het meest aan?
‘Alle verhalen grijpen me aan. Maar áls ik 
iets zou moeten noemen, dan toch de zorg. 
Ik stoor me ontzettend aan de politici die 
nu ineens roepen dat er een personeels- 
tekort is. Wij weten natuurlijk als geen  
ander dat dat betekent dat de werkdruk 
voor het huidige personeel gigantisch is.  
En de lonen zijn al niet hoog. Kijk, ik heb 

jarenlang vanuit de vakbond samen met  
zorgmedewerkers talloze acties gevoerd 
tegen de bezuinigingen en de ontslagen. 
Uiteindelijk zijn er door het vorige kabinet-
Rutte 77.000 zorgmedewerkers ontslagen 
– en nu lopen de verantwoordelijken te 
janken dat er een personeelstekort is! En 
willen ze geld gaan steken in een imago-
campagne om te gaan werken in de zorg. 
Dat is zó frustrerend! Ik bedoel, als SP 
hebben we er zo vaak voor gewaarschuwd 
en gezegd: je moet die verzorgingstehuizen 
niet sluiten en daarmee duizenden mensen 
op straat zetten, want straks zijn ze keihard 
nodig. We krijgen nu gewoon gelijk. Maar 
het gaat er niet om dat wij gelijk krijgen; het 
gaat erom dat die mensen nu met de pro-
blemen zitten, met een enorme werkdruk 
te kampen hebben omdat er te weinig col-
lega’s zijn. Die collega’s zijn afgelopen jaren 
gewoon ontslagen. Het is niet zo dat ze er 
niet waren. Nee, ze zijn de laan uitgestuurd. 
Het is beleid van Rutte.’

 › En van dat beleid moeten we af, vind jij. 
Goed, het belang van 20 maart is duide-
lijk. Dus: flink campagne voeren en…
‘...mensen van dat belang overtuigen. Ieder-
een moet gaan stemmen. Dat is namelijk 
ook een speerpunt van de SP. We weten 
dat in de wijken waarin wij sterk zijn, de op-
komst vaak laag is. Onderzoek naar sociaal-
economische opkomstverschillen heeft 
uitgewezen dat er in de wijken met lage 
inkomens veel minder gestemd wordt dan 
in de wijken met hoge inkomens. Daarbij 
komt nog dat de verkiezingen voor de pro-
vincies over het algemeen qua opkomst niet 
de meest populaire verkiezingen zijn. Maar 
dat moeten ze nu wel worden, want dit is 
onze kans. Met een wandelingetje van tien 
minuten naar het stembureau kun jij een 
politieke aardverschuiving teweegbrengen. 
En wij zullen mensen ervan moeten over-
tuigen – straat voor straat, deur voor deur 
– dat dat nodig is. Want anders gaat een 
substantieel deel van de mensen niet stem-
men. Waarmee de kans verspeeld wordt om 
Rutte z’n meerderheid af te pakken.’ 

 › Je zei al dat we rekening moeten houden 
met Kamerverkiezingen dit jaar. En in 
mei zijn er ook al Europese verkiezingen. 
‘En dan gaat het om de vraag: wil je meer of 
minder Brussel? Wij zeggen: samenwerking 

in Europa oké, maar superstaat nee. Ieder-
een ziet dat het op sommige onderdelen, 
zoals het klimaat waar nu veel over wordt 
gesproken, niet zoveel zin heeft als wij als 
Nederlandje in ons eentje de CO2-uitstoot 
gaan terugdringen. Iedereen snapt dat je 
daarvoor moet samenwerken, dat andere 
landen dat ook moeten gaan doen. Anders 
heeft het niet zoveel effect. Maar er zijn een 
heleboel andere dingen, zoals de verplichte 
aanbestedingen van openbaar vervoer 
of van zorg, die we eigenlijk door Europa 
opgedrongen krijgen, waarvan wij zeggen: 
Brussel, blijf daarvan af, dat kunnen wij 
prima zelf regelen! Dus Europa is hart-
stikke goed om samen te werken, maar dat 
wil niet zeggen dat het continent dan één 
superstaat moet worden. Als je partijen als 
D66 bijvoorbeeld hoort; ja, die zijn verliefd 
op Europa. Die plaatsen ook om de haver-
klap tweetjes met hartjes bij Europa en zo, 
lopen er helemaal mee weg. Een heel ander 
verhaal dan dat van ons.’

 › Je had het zojuist over Europa en het 
klimaat. Maar dat is toch ook een van dé 
thema’s in de provincies en in Den Haag? 
‘Zeker. De SP was zelfs de eerste die over 
klimaatrechtvaardigheid begon. Je ziet nu 
dat heel veel partijen dat overnemen. Op 
zich goed nieuws, maar het zou ook fijn zijn 
als ze niet alleen onze woorden overnemen 
maar ook onze voorstellen. En daarin vind 
ik met name Dijkhoff en Buma, de fractie- 
voorzitters van VVD en CDA, onwijs hypo-
criet. Ze geven interviews in de krant zo 
van: ja, we maken ons er zorgen over dat 
gewone mensen te weinig betrokken zijn 
bij al die veranderingen en het niet kunnen 
betalen. Rob Jetten, van D66, heeft het er 
zelfs over dat iedereen een lening moet 
afsluiten om een warmtepomp te kopen. 
Wij hebben altijd gewaarschuwd dat die 
klimaatmaatregelen alleen maar zullen 
werken als het rechtvaardig gebeurt. En dat 
is nu het grote debat. Wij zeggen: pak nu 
eerst de grootvervuilers aan, die verant-
woordelijk zijn voor 80 procent van de hele 
vervuiling. Begin daar nou eens mee; daar 
is verreweg de meeste winst te behalen. En 
het is ook het meest rechtvaardig – vóórdat 
je mensen bijvoorbeeld hun tweedehands 
dieseltje uit gaat pesten, vóórdat je de 
energierekening verhoogt zoals nu gebeurt, 
vóórdat je forceert dat mensen van het 
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gas af moeten terwijl ze dat helemaal niet 
kunnen betalen. Of niet weten hoe ze dat 
zouden moeten organiseren. Dat is de heel 
verkeerde manier, waarmee je een – terech-
te – opstand creëert.’

 › Hoe bedoel je dat?
‘Nou, dat je een weerzin onder de mensen 
kweekt juist tegen die klimaatmaatregelen, 
terwijl iedereen snapt dat je de aarde zo 
schoon mogelijk moet houden en door- 
geven aan de volgende generatie. Maar op 
deze manier gebeurt het op een volstrekt 
onrechtvaardige manier en daardoor op 
een totaal niet effectieve manier. En ik 
voorzie ook daar echt grote problemen als 
het kabinet op deze manier doordendert en 
de rekening echt neer wil leggen bij indivi-
duen. Zo van: jij moet de thermostaat maar 
een graadje lager zetten, of elektrisch gaan 
rijden, biologisch vlees kopen. De klimaat-
maatregelen dreigen iets voor de elite te 
worden. Die kan zich een Tesla permitte-
ren, die kan biologisch vlees betalen. Maar 
laten we wel wezen: voor heel veel mensen 
is dat helemaal niet weggelegd. Die zouden 
het misschien wel willen, maar kunnen het 
helemaal niet. En hen wordt dan een soort 
schuldgevoel aangepraat alsof ze niet goed 

zouden zijn voor het klimaat. Dat is natuur-
lijk schandalig als je weet dat grote bedrij-
ven verantwoordelijk zijn voor 80 procent 
van de vervuiling. Laten we die eerst eens 
gaan aanpakken, voordat we mensen ermee 
gaan lastigvallen.’

 › Je bent nu ruim een jaar SP-fractievoor-
zitter in de Tweede Kamer. Waar kijk je 
met het meeste plezier op terug? En waar 
werd je niet goed van? 
‘Nou, een dieptepunt vond ik hoe het kabi-
net omging met de faillissementen van de 
ziekenhuizen. Als een van de weinige frac-
tievoorzitters heb ik het debat in de Tweede 
Kamer zelf gedaan. Stond ik daar in debat 
met VVD-minister Bruins. Die man legde 
gewoon geen enkel gevoel van urgentie 
aan de dag voor de ziekenhuizen; schou-
derophalend zei hij dat hij er niet over gaat 
omdat alle macht intussen aan de zorgver-
zekeraars is weggegeven. Dat vond ik echt 
een politiek dieptepunt, omdat je daarmee 
gewoon politiek buitenspel staat. Ik bedoel, 
wij zijn de volksvertegenwoordiging. Als 
wíj er al niet over gaan… Hoe kan dat nou? 
Daar zag je het falen van de doorgeslagen 
marktwerking. De ziekenhuiszorg is ver-
markt, in handen gelegd van de zorgverze-

keraars en als zij het willen dan trekken ze 
gewoon de stekker uit de ziekenhuizen in 
Nederland. En dan hebben we een minister 
van Medische Zorg, die staat erbij en kijkt 
ernaar.

En een hoogtepunt? Weet je, er zijn er zo-
veel geweest. En dan bedoel ik de massale 
actiebereidheid die je het hele jaar ziet. Kijk 
eens naar de politieagenten, het onder-
wijspersoneel, de vakbonden rondom de 
pensioenen, de acties rondom het klimaat 
van scholieren; er is nu zoveel in beweging. 
Daarmee zijn we er nog niet, in de zin dat 
daarmee de verandering nog geen feit is. 
Maar het hangt wel in de lucht, dat merk je 
aan alles. Dat vind ik onwijs cool, omdat ik 
denk dat wij als SP de partij zijn om naast 
die mensen te staan, om schouder aan 
schouder de strijd aan te gaan voor een 
rechtvaardiger Nederland. Dat vind ik heel 
erg inspirerend.’•

tekst Rob Janssen
foto’s Ruud Rogier

‘ Met een wandelingetje 
van tien minuten naar het 
stembureau kun jij een 
politieke aardverschuiving 
teweegbrengen’
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DE MACHT VAN DE EERSTE KAMER

‘DE SP DOET NIET   
 AAN HANDJEKLAP’

Op 20 maart brengen we niet alleen een stem uit voor de 
Provinciale Staten. We kiezen indirect ook de leden van 
de Eerste Kamer. Groot is de kans dat Rutte III de nipte 
meerderheid in deze Kamer kwijtraakt, met een nog 
wankeler kabinet tot gevolg. Maar dat de senaat een nieuwe 
nestor krijgt, lijkt wel zeker: SP-lijsttrekker Tiny Kox. 

DE EERSTE KAMER STOFFIG? Wie op 12 februari 
getuige is van de vlijmscherpe kritiek van 
SP-senator Arda Gerkens op minister voor 
Rechtsbescherming Sander Dekker, zal niet 
gauw beweren dat er alleen in ‘die andere 
Kamer’ fel gedebatteerd wordt. ‘Het zou 
beter zijn als de minister minstens net zo-
veel tijd besteedde aan het voorbereiden en 
verdedigen van zijn wetsvoorstel als aan al 
zijn gelobby in de wandelgangen’, oordeelt 
Gerkens. De Eerste Kamer vergadert die 
dag over de voorgenomen privatisering van 
Holland Casino en legalisering van de online 
gokmarkt. Een week eerder werd het debat 
over deze kansspelwetten op verzoek van 
Gerkens geschorst, omdat Dekker nauwe-
lijks in staat was zijn plannen te verdedigen. 
‘Het was een gele kaart voor de minister. Hij 
was daar buitengewoon kwaad over’, blikt 
Kox terug. 

Het bescheiden groepje toeschouwers op de 
publieke tribune – een logge metalen con-
structie die in 1870 pal voor een schilderij 
van oorlogsgod Mars is geplaatst – is die dag 
getuige van iets wat niet vaak voorkomt in 
de Eerste Kamer. De SP dwingt de minister 
samen met andere fracties om zijn privati-
seringsplan voor Holland Casino uit te  
stellen, omdat het wetsvoorstel anders 

zou worden afgestemd. ‘Vrijwel alle wets-
voorstellen worden door de Eerste Kamer 
goedgekeurd, al gebeurt dat vaak met een 
hoop mitsen en maren. Maar dat een wet 
wordt afgestemd gebeurt bijna nooit’, licht 
Kox toe. ‘Dit wetsvoorstel stamt nog uit de 
tijd van Rutte II. Behalve de ideologische 
wens om zoveel mogelijk staatsactiviteiten 
te privatiseren, had Dekker geen enkel 
zinnig argument voor zijn plan.’ 

Een kanon en een chirurgisch mes
De verkiezingen voor de Provinciale Staten, 
op 20 maart, zijn de facto ook de verkie-
zingen voor de Eerste Kamer. De kiezer 
brengt een stem uit voor de Provinciale  
Staten en de pas gekozen Statenleden kie-
zen, op 27 mei, op hun beurt de leden van de 
Eerste Kamer. Dat Rutte III de nipte meer-
derheid van één zetel in de Eerste  Kamer 
kwijt zal raken, lijkt onvermijdelijk. En een 
kleine machtsverschuiving in de Senaat kan 
volgens Kox al een grote impact hebben op 
de toekomst van ons land. De lijsttrekker 
licht het toe met een voorbeeld: ‘De SP heeft 
in deze Kamer voorgesteld de woningcor-
poraties te compenseren voor de extra ven-
nootschapsbelasting die zij jaarlijks van het 
kabinet moeten betalen. Die belasting maakt 
het namelijk onmogelijk voor cor poraties 

om de huizen te bouwen die keihard nodig 
zijn. Het voorstel werd met één stem ver-
worpen. Met slechts één stem meer hadden 
we dus een grote impuls kunnen geven aan 
de woningbouw.’ 

De naderende wisseling van de wacht in de 
Eerste Kamer zal met zich meebrengen dat 
Kox het langstzittende Kamerlid wordt. Al 
sinds 2003 vertegenwoordigt hij er vol over-
tuiging de SP. Toch pleit hij voor ingrijpende 
hervorming van ons parlementaire twee-
kamerstelsel. Mede op zijn initiatief ging de 
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Staatscommissie parlementair stelsel aan de 
slag. Het rapport is nu klaar voor bespreking 
door regering en parlement. Kox ziet ernaar 
uit: ‘Volgens ons is het beter als de Staten-
Generaal worden teruggebracht tot één 
Kamer, waarin de beste elementen van de 
huidige twee Kamers tot hun recht komen. 
Dat is begrijpelijker voor de burgers en ef-
fectiever voor het beleid. Geen misverstand: 
de Eerste Kamer doet buitengewoon nuttig 
werk. We controleren de rechtmatigheid, 
kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten, 
maar ook de relatie met internationale ver-

dragen en de Grondwet. De Tweede Kamer 
doet ook belangrijk werk. Dat is echter erg 
gericht op alledaagse politiek, waardoor ze 
daar minder naar deze aspecten kan kijken. 
Maar de Tweede Kamer heeft een chirur-
gisch mes tot haar beschikking waarmee 
zij wetten kan wijzigen, het amendement, 
en het recht van initiatief, het recht om 
zelf wetten voor te stellen. Ondertussen 
hebben wij enkel een kanon, het vetorecht, 
waarmee we – boem! – wetten kunnen 
afschieten en naar de prullenbak verwijzen. 
Zo’n absoluut vetorecht klinkt goed, maar 
werkt slecht. Veel beter zou het zijn als de 
Eerste Kamer slechte wetten voor reparatie 
naar de Tweede Kamer kan terugsturen. Dat 
voorstel van ons staat nu ook in het rapport 
van de Staatscommissie. Ons voorstel om 
de twee Kamers tot één Staten-Generaal 
samen te voegen, gaat die commissie nog te 
ver. Maar wat niet is, kan nog komen. Als we 
onze parlementariërs samenbrengen in één 
Kamer, kunnen we sneller, transparanter en 
misschien zelfs goedkoper wetten maken en 
het beleid beter controleren. En we kun-
nen dan beter letten op alle voorstellen die 
uit Brussel komen en ons feitelijk de wet 
voorschrijven. Daartegen moeten we ons als 
parlement veel beter wapenen.’ 

Casanova Rutte
De Eerste Kamer opereert doorgaans in de 
luwte van de media. De senatoren staan 
echter meer in de schijnwerpers als de 
regeringspartijen geen meerderheid in de 
Eerste Kamer hebben, waardoor het kabinet 
kwetsbaar wordt. ‘Al betekent dit niet per se 
dat een kabinet gedoemd is te vallen. Rutte 
II was een minderheidskabinet in de Eerste 
Kamer, maar ook het langstzittende kabinet 
sinds 1998. Dus het kan wel, al vereist het 
veel inventiviteit van de minister-president’, 
licht Kox toe. De SP-fractievoorzitter heeft 
de premier meermaals voorgehouden dat hij 
erg goed is in ‘wisselende contacten’. Kox: 

‘Als een soort Casanova verleidt hij partijen 
om zijn wetsvoorstellen erdoor te krijgen. 
Hij heeft het met bijna iedereen gedaan, van 
PVV tot GroenLinks, alleen niet met ons. Wij 
doen niet aan handjeklap – dat snapt Rutte. 
Wij keuren alleen wetten goed waar mensen 
echt beter van worden.’ 

Na bijna zestien jaar blijft de Eerste Kamer 
Kox boeien. ‘Het is een eer om onze kiezers 
te vertegenwoordigen. En het is spannend 
om wetgeving te beoordelen. Het wordt 
wel eens vergeten, maar wetten hebben 
hele vergaande consequenties. Als wij hier 
besluiten de belasting op levensmiddelen te 
verhogen, dan moet jij betalen.’ 

Gif en tegengif
In al die jaren heeft de SP-lijsttrekker veel 
wetten aangenomen zien worden die mooi 
klinken, maar voor de bevolking slecht 
uitpakken. ‘Denk aan de privatisering van de 
zorg en de puinhopen bij de Belastingdienst. 
Achter die keuzes zat een hoop liberale 
ideologie, maar ook een hoop zuinigheid. 
Gooi die twee bij elkaar en je hebt een giftige 
cocktail.’ Is het niet frustrerend om steeds 
weer te zien dat slechte wetten toch worden 
aangenomen? ‘Niet uit frustratie maar uit 
het besef dat het veel beter kan, haal ik mijn 
inspiratie’, zegt Kox. ‘Omdat het telkens zo 
misgaat, is het belangrijk dat wij harde op-
positie blijven voeren. Zonder de weerstand 
vanuit de SP, momenteel de grootste linkse 
oppositiepartij in de Eerste Kamer, zou ons 
land er nog veel erger aan toe zijn. En ik 
ben ervan overtuigd: door die strijd voort te 
zetten is het op termijn onze beurt om mee 
te regeren. Dan laten we zien dat het ook 
anders kan.’ •

tekst Lesley Arp
foto Maurits Gemmink

‘Mijn inspiratie haal ik niet  
uit frustratie, maar uit het 
besef dat het veel beter kan’
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NIEUWE VRIENDEN OMARMEN LILIAN
Half september vorig jaar introduceerde een bevlogen Lilian  
Marijnissen op de Maasoever in Rotterdam de SP-beweging  
Tijd voor Rechtvaardigheid. Een klein halfjaar later stelt zij  
met een brede glimlach vast dat zich al ruim 15.000 medestanders  
hebben aangesloten. Nu dat laatste stapje nog zetten: lid worden  
van de partij. Op een ongedwongen bijeenkomst in het stampvolle  
café van cultuurpodium de Gwroene Engel in Oss steelt Lilian de  
harten van haar nieuwe vrienden.

HANNEKE BUENEN zit samen met Ans Lokhoff 
op een muurtje voor de ingang van de 
Groene Engel. Het officiële gedeelte van 
de Vriendendag zit erop. Zo meteen gaat 
ze haar consumptiebon inwisselen en na-
praten aan de bar. Hanneke is twee dagen 
geleden lid van de SP geworden. ‘Ik was al 
langer sympathisant, maar nu ben ik dan 
eindelijk politiek uit de kast gekomen.’
Ze woont in Den Bosch en belandde  twintig 
jaar geleden, na een ernstige val van de 
trap, in een rolstoel en de bijstand. Vier jaar 
geleden stopte Hanneke met haar medi-
catie en sindsdien is ze enigszins mobiel. 
Vandaag is Ans Lokhoff, een van de drie 
Bossche SP-raadsleden, haar chauffeur. 
Hanneke wil zich onvoorwaardelijk inzet-
ten voor de afdeling in haar woonplaats. ‘Ik 
ben ervaringsdeskundige als het gaat om 
permanente armoede. Van mijn uitkering 
houd ik vijftig euro leefgeld per week over, 
dus ik kan me heel goed verplaatsen in al 
die mensen in een vergelijkbare situatie, 
al heb ik nog de mazzel dat ik heel fijn kan 
wonen.’
Ze had, zoals ze het zelf zegt, de buik meer 
dan vol van Rutte en Dijkhoff. Daarom 
besloot ze haar vriendschap te verzilveren 
in een lidmaatschap. ‘Hoe sterker de SP 
wordt, hoe groter de vuist die wij kunnen 
maken.’ Hanneke maakt, net als veel ande-
ren in de Groene Engel, van de gelegenheid 
gebruik om een videoboodschap aan Lilian 
in te spreken en een selfie met de SP-
aanvoerster te maken. Haar oordeel over 
Lilian: ‘Een supervrouw.’

Misgelopen paard
Iedereen op de Vriendendag zal het met 
Hanneke eens zijn. Lilian is in vorm. Ze 
speelt een vriendschappelijke thuiswed-
strijd, maar wordt door de degelijk voor-
bereide en handig manoeuvrerende Wilfred 
Genee stevig aan de tand gevoeld. Eerst 
 alleen en daarna in gezelschap van vader 
Jan. Ze laat zich geen moment uit het veld 
slaan.

Wilfred Genee? Inderdaad, de presentator 
van het voetbalpraatprogramma Veronica 
Inside (met bromsnor Johan Derksen) treedt 
op als gespreksleider. ‘Johan zat er laatst dik 
in bij Theo Hiddema van Forum voor Demo-
cratie, dan is het voor mij logisch dat ik de 
tegenhanger opzoek. Lilian, wil je rechts of 
links zitten? Derksen zit altijd rechts, op die 
plek kom je het meeste in beeld.’
Lilian kiest onomwonden voor rechts. 
Genee snijdt de actuele politieke vraagstuk-
ken aan, maar gaat ook op zoek naar ‘de 
mens’ Lilian Marijnissen; waarbij vooral de 
anekdote over een paard blijft hangen. Ooit 
had vader Jan zijn dochter, nota bene op 
televisie bij Sonja Barend, een paard beloofd 
als de SP goed zou scoren bij verkiezingen. 
De SP deed het prima, het paard is er nooit 
gekomen.
‘Een beetje gênant was het wel’, zal de even 
later aangeschoven voormalige partijleider 
toegeven. ‘We hebben er serieus over nage-
dacht, maar er komt veel bij kijken met zo’n 
paard. Een stal, een weiland, de verzorging, 
het zat er gewoon niet in. Ik heb haar nooit 

uitgelegd waarom het er niet van is gekomen 
en sindsdien strijdt ze onophoudelijk voor 
rechtvaardigheid.’
Dierenvriend Lilian mocht wel het van de 
slacht geredde Russische paard Gorbatsjov 
van een nicht verzorgen, totdat op een kwade 
dag de edele viervoeter werd verkocht. 
Jeugdtraumaatje? Ze is er inmiddels wel 
overheen en bovendien  verzacht haar witte 
herder Laika ruimschoots al het ‘leed’ uit  
het verleden.

Premier
Het komt zelden voor dat dochter en vader 
Marijnissen samen worden geïnterviewd. Jan 
wil haar beslist niet voor de voeten lopen. 
‘Ze heeft mij gevraagd of ik erbij wilde zijn. 
Prima. Lilian mag mij alles vragen.’ Of hij 
trots is? ‘Nou, in eerste instantie was ik vooral 
bezorgd om haar. Ik weet wat zo’n functie van 
je vraagt, ik ken alle valkuilen. Maar Lilian 
weet mij keer op keer te  verrassen als ik haar 
op de televisie zie debatteren. Ze lult zich er 
altijd goed uit. Dus ik ben nu wel een trotse 
vader, ja.’

Staat hier, wil zowel Wilfred Genee als het 
publiek weten, de toekomstige eerste vrou-
welijke premier van ons land? Het oprechte 
antwoord: ‘Dat ik een vrouw ben, doet er in 
dit verband niet toe. Maar als de kans zich 
voordoet, sta ik er zeker voor open.’
Dat is, zo blijkt, niet tegen dovemansoren 
gezegd. De nieuwe vrienden omarmen  
de vastberadenheid van Lilian en stellen 
haar de meest uiteenlopende vragen. Zo wil 
Aristakes Jessayan, zanger en pianist en zoon 
van Armeense ouders, uit haar mond horen 
dat zij als premier de Armeense genocide 
bij de Turkse president Erdogan ter sprake 
zal brengen. ‘Als ik de indruk heb dat het zal 
helpen, doe ik het zeker.’
Als Lilian zich ter afsluiting rechtstreeks tot 
haar gehoor richt en nogmaals betoogt dat 
het rechtvaardiger kan en moet in Neder-
land krijgt ze een daverend applaus. Met die 
nieuwe vriendschappen, na afloop beklonken 
met een pilsje of wijntje, zit het wel snor.
Alle gasten gaan naar huis met een mok met 
een beeltenis van Lilian erop. Kunnen ze elke 
dag een bakkie met haar doen. •

tekst Robin Bruinsma • foto’s Maurits Gemmink
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De wereld staat in de fik. Groeiende 
ongelijkheid, permanente oorlog en de 
klimaatcrisis produceren armoede, 
burgerslachtoffers en vluchtelingen op 
ongekende schaal. Toenemende 
onderdrukking van volkeren, mensen-
rechtenactivisten en journalisten staat 

Zaterdag 13 april  
11.00 tot 17.00 uur  
Pakhuis de Zwijger 
Amsterdam

13 april 2019
VREDESDAG      2019

tegenover een kleine groep die steeds 
meer macht en rijkdom in handen krijgt.

Als activisten verzetten wij ons hier 
wereldwijd tegen. Wij strijden voor 
sociale rechtvaardigheid. Op zaterdag 
13 april komen we bij elkaar, op de 
Vredesdag in Amsterdam. Om te praten 
over wat ons bindt en hoe we elkaar en 
de strijd voor sociale rechtvaardigheid 
kunnen versterken. Ook zijn er toffe 
muzikale optredens.

Er komen vele deelnemers van diverse 
Europese vredesgroepen. Ook zijn er 

werkgroepen over wapenhandel, 
militarisering van de EU, de toekomst 
van de NAVO en internationale solidari-
teit.

Met onder anderen
•  Nawal Ben Aissa, activist van de 

Hirak-beweging (Marokko)
•  Bette Dam, journalist en schrijfster
•  Ludo de Brabander, Vrede vzw
•  Shawan Jabarin, activist uit Palestina
•  Feleknas Uca, HDP (Turkije)
•  Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP

Meld je aan op doemee.sp.nl/vredesdag

Ludiek, opzienbarend, massaal, 
creatief, luidruchtig: op alle mogelijke 
manieren voeren SP’ers campagne 
voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen van 20 maart. Van Winschoten tot 
Terneuzen en van Den Helder tot 
Kerkrade gaan ze de straat op, bevol-
ken de wijken en markten, organiseren 
bijeenkomsten en thema-avonden en 
voeren nóg meer acties. Zij weten het 
en de rest van Nederland moet het ook 
weten: het is tijd voor rechtvaardig-
heid. Nu!
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  > RAMP  
VOORKOMEN

Bij sommige ‘oplossingen’ rijst het 
vermoeden dat ze er eerder waren 
dan het probleem: wát er moet 
komen weten we al, het waarom 
verzinnen we er later nog wel bij. 
Neem nou het streven naar een 
Europese brandweer. Brussel wil 
een heus EU-rampenteam, ‘Res-
cEU’ genaamd, dat als een soort 
vliegende kiep kan worden ingezet 
bij grote rampen. Voor het geval de 
korpsen ter plekke het niet aankun-
nen, wat weleens voorkomt bij 
bosbranden, aardbevingen of 
overstromingen. Maar volgens 
SP-Tweede Kamerlid Michiel van 
Nispen springen dan allang hulp-
diensten uit omringende landen bij. 
Dus waarom dan een Europese 
brandweer, die ‘ergens in Europa’ 
gestationeerd zou moeten worden 
en meer dan 200 miljoen euro moet 
gaan kosten? Pure Europese 
bemoeizucht en verspilling, zegt 
Van Nispen. De SP’er wist een 
Kamermeerderheid te overtuigen en 
voorkwam daarmee dat Nederland 
ermee instemt.

  > SPOOR  
BIJSTER?

De inkt van de Tribune waarin de 
Gelderse SP-lijstrekker Maurits 
Gemmink de regio Arnhem- 

Nijmegen als een van de grootste 
verkeersinfarcten van Nederland 
betitelde was amper droog, of een 
wethouder uit Overbetuwe opperde 
dat de spoorlijn tussen Arnhem en 
Tiel wel kan worden opgeheven. 
Onder meer omdat het spoor ‘een 
hinderlijke barrière in het landschap’ 
zou zijn. De provincie Gelderland 
neemt de optie mee in een onder-
zoek naar de toekomst van de 
treinverbinding, maar het regent 
kritiek van reizigers. De SP wil juist 
dat het ‘Tiel-lijntje’ wordt opgewaar-
deerd. Gemmink: ‘Bijvoorbeeld tot 
lightrail. Dan krijgt de automobilist 
op de A15 een alternatief richting 
Arnhem en Nijmegen en neemt de 
filedruk af.’ 

Wat kun je nog doen als je keer op keer 
vragen hebt gesteld, een spoeddebat 
hebt gevoerd, keiharde feiten hebt 
aangedragen en wat al niet meer – en je 
zorgen worden gewoon genegeerd? De 
boom in! Dat deed het Utrechtse kandi-
daat-Statenlid Michel Eggermont dan 
ook. Samen met de Amersfoortse SP 
kwam hij in actie tijdens de grootschalige 
bomenkap voor de zogenaamde Weste-

lijke Ontsluiting. Drieënhalfduizend 
bomen moeten eraan geloven, voor een 
weg die volgens de SP verkeerstechnisch 
‘volslagen onzinnig’ is en 67 miljoen euro 
aan gemeenschapsgeld kost. Bovendien 
zitten er ook nog eens tal van bescherm-
de diersoorten in het gebied én consta-
teerde de SP tijdens de kap een aantal 
milieuovertredingen. De partij heeft 
inmiddels aangifte gedaan. 

  > DE BOOM IN!

Dankzij een motie van SP-gemeente-
raadslid Fake Mulder komen er in Gennep 
veel meer AED’s: ‘hartkastjes’ om bij een 
hartstilstand met elektrische schokken 
het hart weer op gang te brengen. De 
motie kreeg unanieme steun in de 

  > LEVENSREDDEND

gemeenteraad en dat maakte Mulder 
ietwat emotioneel. Als hartpatiënt weet hij 
namelijk waarover hij praat; zo’n AED 
redde tot drie keer toe zijn leven. Hij gaat 
nu ook ijveren voor meer AED’s in de 
dunbevolkte buitengebieden van Gennep. 
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  > DUBBEL GOUD

Al jaren duiken ze overal op waar acties 
door de SP gevoerd of gesteund worden: 
Henk en Teunie van der Wal met de SoeP 
Express. Ze zijn nog niet gestopt, maar nu 

al wel beloond voor hun ‘oeuvre’. Op de 
partijraad van 23 februari speldde 
partijvoorzitter Ron Meyer hen een 
gouden tomaat op. Volledig terecht – 

fo
to

 W
ou

te
r v

an
 N

oo
rt

Wie een krantenkop leest als ‘Buitenland-
se investeerder ziet brood in Nederlandse 
thuiszorg’, zal zich ongetwijfeld eens 
achter de oren krabben. Het Franse 
zorgconcern Orpea, zo onthulde dagblad 
Trouw onlangs, heeft al tien procent van 
de commerciële woonzorg in ons land in 
handen. Ondanks het feit dat verpleeg-
huizen geen winst mogen uitkeren aan 
aandeelhouders of investeerders, zijn er 
toch manieren waarop laatstgenoemden 
er geld aan kunnen verdienen, namelijk 
via het vastgoed. Miljardenconcern Orpea 
heeft volgens Trouw binnen korte tijd drie 
thuis- en ouderenzorgorganisaties in ons 

  > ALLEEN PAPIER  
EN ERGERNIS

SGP en SP willen van het lerarenre-
gister af: de sinds 2017 verplichte 
databank waarin bij- en nascholin-
gen van leraren worden geregis-
treerd. Scholen en de leraren zelf 
vinden het niks; het register zou 
alleen papier en ergernis opleveren. 
SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint: 
‘Als je leraren serieus neemt als 
professionals, laat je ze zelf 
invulling geven aan hun profes-
sionele ontwikkeling.’

dat vond de partijraad ook, want aan de 
daverende staande ovatie leek geen eind 
te komen.

  > FRANS CONCERN VERDIENT VET AAN ONZE ZORG

land overgenomen. SP-Tweede Kamerlid 
Maarten Hijink wil dat het kabinet 
maatregelen treft om de toekomst van 
de laagdrempelige en betaalbare 
verpleeghuiszorg te versterken. Hij 
vreest dat zonder actieve rol van de 
overheid de verpleeghuiszorg een 
commerciële speelbal van buitenlandse 
zorgreuzen zal worden: ‘De zorg is geen 
commercieel project. Winstbejag in de 
verpleeghuiszorg zal leiden tot tweede-
ling en duurdere zorg.’ Hijink wil daarom 
dat het leveren van verpleeghuiszorg aan 
huis onder het winstverbod in de zorg 
komt te vallen.

NIEUWS
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VERWONDERING

Als voormalig gemeenteraadslid, wet-
houder en fractiemedewerker in de 
Tweede Kamer is het Europees Parlement 
voor mij nog relatief onbekend terrein. Het 
functioneert op een totaal andere manier 
dan een gemeenteraad en de Tweede 
Kamer. Maar die verschillen zijn slechts 
procedureel. Uiteindelijk zit er in de kern 
niet zo veel verschil tussen wat wij als 
SP’ers lokaal, nationaal én internationaal 
te doen hebben: samen opkomen tegen 

de uitbuiting van mens, dier en planeet 
door het kapitalisme. En het bieden van 
socialistische alternatieven.

Inmiddels ben ik natuurlijk een paar keer in 
Brussel op bezoek geweest, en zelfs een 
keer in Straatsburg. Het duizelt je, wan-
neer je daar door de eindeloze gangen 
loopt of in die gigantische vergaderzaal 
met 751 stoelen staat. Dan openbaart zich 
ook direct de grootste valkuil: een kleur-

loos onderdeel worden van een parlemen-
taristisch systeem. Om van verwonderde 
buitenstaander langzaam te muteren in 
een stropdas met een rolkoffer, die 
langzaam maar zeker los komt te staan 
van de dagelijkse belevingswereld van 
mensen. Activisme en wekelijks mensen 
spreken in je eigen land is vanuit Brussel 
extra lastig maar tegelijk van nóg groter 
belang – een socialist in Brussel kan het 
niet alleen.

Met een geweldige lijst gaan wij de 
komende maanden de campagne in, en 
ook dat kunnen we niet alleen. Een groot 
deel van onze achterban bevindt zich 
tussen de niet-stemmers. En de niet-
stemmers vormen bij Europese verkiezin-
gen al jaren de grote meerderheid. Daarom 
hoop ik te kunnen rekenen op jouw steun. 
Laat je omgeving weten hoe zij de macht 
van Brussel kunnen breken door op 23 mei 
SP te stemmen. Zodat de stropdassen 
met rolkoffers ook weer eens verwonderd 
kunnen kijken – naar het grote SP-team 
dat de Nederlandse kiezer hun kant  
op stuurt!

Op de dag van de Provinciale 
Statenverkiezingen worden ook de 
verkiezingen voor de waterschappen 
gehouden. Daaraan doet de SP niet 
mee. Zijn de waterschappen niet 
interessant? ‘Wel degelijk’, zegt 
SP-Kamerlid Ronald van Raak. ‘Het 
werk van de waterschappen is heel 
belangrijk. Ze zorgen voor droge 
voeten en schoon water. Alleen: het 
beleid wordt gevoerd in de provin-
cies. De waterschappen zijn niet 
politiek, in bestuurlijke zin zijn ze 
ondergebracht bij de provinciale 
overheid. De waterschappen hebben 
vooral uitvoerende taken. Die moeten 
ze heel goed en deskundig kunnen 
verrichten, maar het beleid ligt bij 
Provinciale Staten.’ En daar stemmen 
we dus op 20 maart voor. 

Kleine moeite, groot effect. Mevrouw 
Conradi benaderde de SP in Amsterdam-
West met een vraag over de stoep voor 
haar woning aan de Geuzenstraat. Zij en 
andere buren ondervonden ernstig 
overlast van op de stoep geparkeerde 
fietsen en scooters, die de toegankelijk-

  > WATERSCHAPPEN 
BELANGRIJK, MAAR  
NIET POLITIEK

  > FIETSENREKKEN VERGROTEN VRIJHEID

heid voor mensen met een rollator of 
scootmobiel belemmerden. De SP liet 
er geen gras over groeien en wist de 
gemeente al snel te bewegen drie 
gloednieuwe extra fietsenrekken te 
plaatsen, die meteen volop in gebruik 
zijn genomen. 

Vorige maand schreef Dennis de Jong zijn 
laatste column als Europarlementariër. 
Hoewel hij en Anne-Marie Mineur nog een 
paar maanden onze Europarlementariërs 
zijn, wordt de column vanaf nu alvast 
geschreven door onze kersverse 
lijsttrekker Arnout Hoekstra.

foto Wiebe Kiestra
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SP’er Yvonne Liew-On en mevrouw Conradi: helden van de Geuzenstraat.
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Per 1 januari steeg de energierekening gemiddeld met 334 euro.  
Niet rechtvaardig, stelt de SP.

De regering-Rutte legt de rekening van het klimaatbeleid bij de huishoudens. Dat 
wist de SP al, maar kritiek op de stijging van de energierekening werd in december 
nog weggezet als bangmakerij. De SP opende een meldpunt en wist dat het geen 
bangmakerij was. Nu blijkt ineens dat er verkeerde cijfers zijn gebruikt. Partijen 
schuiven elkaar of de rekenmeesters de schuld in de schoenen. Maar einde van 
het verhaal is: jij mag betalen. Intussen worden grote vervuilers als Shell door  
Rutte  gematst. Shell maakte afgelopen jaar ruim 18 miljard winst en betaalde in  
Nederland amper belasting.

Weet wat ze stemmen 
Op 13 februari stelde de SP in de Tweede Kamer voor om de grootverbruikers te 
laten betalen. Het voorstel haalde het niet. Interessant om te zien welke partijen 
tegen stemden: D66, VVD, SGP, CDA, CU, PVV en FvD. Dat is dan ook weer helder.

 

DE ENERGIEREKENING OMLAAG

De verkiezingen van 20 maart gaan over de provincies.  
Voor kiezers spelen landelijke thema’s toch altijd een grote 
rol – al was het maar omdat indirect ook de Eerste Kamer 
wordt gekozen. Aan de reacties die binnenkomen bij de SP  
te zien, komen vier thema’s zeker langs in de campagne.

De SP is dé partij van  
de stevige aanpak  
van CO2  uitstoot. En 
‘stevig’  betekent bij de 
SP niet: gooi maar over 
de schutting van de 
huishoudens. ‘Stevig’ 
betekent: de groot
vervuiler betaalt; een 
rechtvaardig klimaat
beleid zorgt voor draag
vlak voor klimaat beleid. 

NIET OVER 
DE SCHUTTING

De SP is een petitie  
gestart met een 
 duidelijke eis: de 
energie rekening voor 
 huis houdens moet  
omlaag en grote 
vervuilers moeten 
hun eerlijke deel 
betalen. 

Onderteken hier:  
doemee.sp.nl/energie
Zo bouwen we samen 
de druk op voor 
klimaatrecht vaardigheid.

TEKEN DE PETITIE
Foto Floor Mertens
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DE ZORG WEER VAN ONS
Weet je nog, bij de laatste verkiezingen? Partijen vielen over elkaar heen om 
de SP te volgen in de eis om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Na de  
verkiezingen hoorden we weinig meer van die partijen, behalve als ze  
tegen stemden als de SP voorstelde om het eigen risico af te schaffen...

Weet je nog, die ziekenhuizen die in de herfst failliet gingen? In Amsterdam en 
 Flevoland? Duizenden mensen die hun vertrouwde arts en zorg verloren,  
honderden mensen met hart voor de zorg die op slag hun baan kwijt waren?  
En dat terwijl zorgverzekeraars vele miljarden zorggeld op de plank hebben liggen?  
En dat de VVD-minister het allemaal wel oké vindt, want tja, marktwerking?

Het was toen, en het is nu meer dan ooit tijd voor een  

Nationaal ZorgFonds
Schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige 
bureaucratie, zonder geldverslindende concurrentie en zonder eigen risico.

Het Nationaal ZorgFonds staat niet bepaald stil!
•  Het blijft mogelijk om te steunen; ga daarvoor naar nationaalzorgfonds.nl   

Al 273.000 mensen gingen u voor.
•  Meld je aan voor het inspirerende ZorgFonds-café op 14 maart in Den Haag.  

Grote namen als Herman Tjeenk Willink (oud-vicepresident van de Raad van State), 
Jan Terlouw (oud-minister en voormalig vicepremier) en Kim Putters (directeur van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau) spreken over onze samenleving, de staat van 
de publieke sector en de gevolgen van marktwerking in de zorg.  
Aanmelden kan hier: nationaalzorgfonds.nl/cafe

•  Kijk op nationaalzorgfonds.nl/agenda of er regionale ZorgFonds-bijeenkomsten  
in jouw omgeving zijn. Op 18 maart, twee dagen voor de verkiezingen, is er  
bijvoorbeeld een in Zwijndrecht.

Wist je dat 
psychiater en 
woordvoerder  
van het Comité  
Nationaal  
ZorgFonds,  
Cobie Groenendijk, 
op de SPlijst 
voor de Eerste  
Kamer staat?  
Op nummer 6!

TEKEN DE PETITIE

Foto Rob Nelisse
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De regering heeft de btw verhoogd van 6 naar 9 procent op zaken 
die mensen echt nodig hebben, zoals boodschappen, treinkaartjes 
en drinkwater. 

Waarom is dat een slecht idee?
1. Er zijn te veel mensen die niet meer kunnen rondkomen. Ondanks 

het gejubel over de economie moeten bijna 600.000 gezinnen het 
met een zodanig laag inkomen doen, dat het CBS spreekt van ‘risico 
op armoede’. Nog duurdere boodschappen, dat kán voor veel mensen 
gewoon niet.

2. Een belastingverhoging op boodschappen is een belasting die rijken 
ontziet. De belasting raakt verhoudingsgewijs vooral mensen die 
relatief veel van hun inkomen uitgeven aan de dagelijkse bood-
schappen. En dat zijn niet de mensen met een hoog inkomen!

3. Het midden- en kleinbedrijf is er niet blij mee: duurdere bood-
schappen betekent voor bijvoorbeeld winkeliers óf minder  
verkoop óf minder winst; dus sowieso minder inkomen.

4. Er is een veel rechtvaardiger idee om belasting te heffen…

DE BTWVERHOGING  
TERUGDRAAIEN

BELAST DE  
MILJONAIRS, 
NIET DE  
BOODSCHAPPEN
Begin februari deed Lilian 
Marijnissen een voorstel 
om de btwverhoging 
terug te draaien. In plaats 
daarvan komt er een 
miljonairsbelasting. Dan 
wordt 2 procent extra 
belasting geheven op 
het vermogen boven de 
één miljoen euro. Voor 
mensen met een vermo
gen tot een miljoen euro 
verandert er dus niets. 
Marijnissen: ‘Wij belas
ten de superrijken een 
beetje meer en kunnen 
hiermee de oneerlijke 
 btw verhoging terug
draaien. Dat is recht
vaardig en bovendien 
hard nodig.’ 70 procent 
van de Nederlanders 
vindt dit een goed idee – 
waaronder zelfs de helft 
van de VVDstemmers. 
De miljonairsbelasting 
levert evenveel op als de 
btwverhoging.

Foto SP Boxtel
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EERLIJKE PENSIOENEN
Eind januari in het nieuws: twee miljoen gepensioneerden en werkenden 
zullen waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. Voor nog eens  
2,9 miljoen mensen kan het pensioenfonds korting ‘niet uitsluiten’.

Al jarenlang worden gepensioneerden kort gehouden. Terwijl de 
pensioenpot in tien jaar verdubbelde, van zo’n 700 miljard euro naar 
1,4 biljoen. En terwijl de pensioenleeftijd al jaren aan het stijgen is. 

Wat is er aan de hand?
Volgens SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent moeten pensioenfondsen 
zich al jarenlang arm rekenen. Door een kunstmatige rekenmethode 
lijken de pensioenpotten leeg, terwijl ze steeds voller raken. Er moet een 
nieuw pensioenakkoord komen. Het kabinet, de werkgevers en de vak-
bonden zijn daarover al een tijd in overleg. Maar het kabinet heeft het 
pensioenakkoord geblokkeerd. En geeft de vakbonden de schuld.

Wat regelde de SP in de Tweede Kamer al,  
zodat meer mensen een goed pensioen krijgen?
• Flex duurder dan vast
• Proeftijd niet omhoog
• Pensioen voor payrollers
• Ontslagvergoeding vanaf dag 1

Een van de eisen van de vakbond is dat de AOW-leeftijd verlaagd wordt 
naar 66. Van Kent: ‘Ik hoop dat de vakbonden blijven vasthouden aan de 
verlaging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar. Wat mij en de SP betreft gaan 
we naar de 65, maar dit is een stap in de goede richting en daarom vind 
ik dat belangrijk. Zeker als je ziet wat een hogere AOW-leeftijd betekent 
voor mensen met zware beroepen. Die halen tot 
65 doorwerken nu vaak al niet eens.’

WAT WIL DE SP?
• We verlagen de AOW

leeftijd naar 65 jaar
• We verhogen de AOW

uitkering met tien 
procent

•  Pensioenfondsen  
hoeven zich niet arm  
te rekenen 

18 MAART 
ACTIEDAG 
VAKBONDEN
Van Kent roept SP’ers op 
om vakbonden te steunen 
in hun acties voor een 
rechtvaardig pensioen. 
Op 18 maart, twee dagen 
voor de verkiezingen, is 
er een grote actiedag, 
georganiseerd door de 
vakbonden. Kijk op 
goedpensioen.nu voor 
deze actiedag en voor 
nog meer vakbonds
acties.

doemee.sp.nl/rechtvaardigheid/pensioenen

Foto Maurits Gemmink
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SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

SOLD
Het zijn schokkende cijfers: naar  schatting 
van de Verenigde Naties worden er in 
Nederland jaarlijks rond de 6250 mensen 
slachtoffer van mensenhandel. Een   
aantal van hen wordt misbruikt als  
seksslaaf. Fotograaf Ernst Coppejans  
won met zijnindringende portretten 
de Paul Peters Fotoprijs.
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Eerlijk gezegd had Ernst Coppejans nog 
nooit gehoord van de Paul Peters Fotoprijs, 
vertelt hij. ‘Maar toen ik me er een beetje 
in ging verdiepen, wist ik het meteen: dit 
is precies wat ik het liefste doe. Sociaal 
ge ëngageerde fotografie, daar draait het 
bij bijna al mijn projecten om. Ik voel me 
betrokken bij de underdog, bij mensen in  
de verdrukking.’ De 44-jarige Amsterdam-
mer is na Selma van der Bijl de tweede die, 

naast de eer, de geldprijs van 2500 euro 
plus een speciale opdracht van de SP in de 
wacht sleept. Hij deed dat in de strijd om de 
Zilveren Camera, waarvan de Paul Peters 
Fotoprijs sinds 2018 een apart onderdeel 
vormt. De prijs is ingesteld door de SP, als 
een hommage aan de in 2017 overleden 
fotograaf en partijorganisator Paul Peters, 
en bedoeld als stimulans voor de sociale 
fotografie. Coppejans won de prijs dit jaar 

met zijn serie Sold, over mensenhandel. Een 
heftig onderwerp, dat hij op respectvolle en 
invoelbare wijze heeft behandeld.

‘Op een verjaardag hoorde ik dat de zus van 
een vriendin in een Amsterdams opvang-
centrum voor slachtoffers van mensen-
handel werkte. Op dat moment begon ik 
erover na te denken of ik als fotograaf deze 
vrouwen en mannen uit de anonimiteit kon 
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halen, zonder hen in gevaar te brengen. Ik 
ben me in de voor mij tot dan toe volstrekt 
onbekende materie gaan verdiepen en 
schrok van de omvang. Wereldwijd worden 
er ruim 40 miljoen mensen verhandeld en 
onderdrukt. In Nederland kom je uit op 
rond de 6250. Probeer eens te bedenken 
hoeveel personen daarbij betrokken zijn,  de 
uitbuiters die er grof geld aan verdienen en 
de klanten.’ 
Ernst Coppejans, een sprankelende per-
soonlijkheid die als jongen al snel wist en 
accepteerde dat hij gay was en op jonge 
leeftijd het oosten van Brabant verruilde 
voor de hoofdstad, kreeg toestemming om 
het opvangcentrum frequent te bezoeken 
om met de bewoners te praten. Om hun 
vertrouwen te winnen en hen te overtuigen 
van zijn integriteit.
‘Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. Het ging 
bepaald niet vanzelf, maar uiteindelijk ont-
stond er een band. Ik moet bekennen dat ik 
tussen al die vrouwen mijn homoseksualiteit 
wel een beetje in de strijd heb gegooid. Toen 
ze begrepen wat mijn bedoeling was, konden 
we aan de slag. Ik wil met mijn foto’s maat-
schappelijke aandacht vragen voor deze nog 
steeds onderbelichte problematiek.’
Uiteindelijk had Ernst twee jaar nodig om 
zijn bekroonde reeks te voltooien. Overi-
gens maakte hij om het ijs te breken eerst 
een  modeshoot, compleet met catwalk en 
styling. Op die manier gaf hij de slachtoffers 
iets van hun waardigheid terug, zoals hij 
dat vervolgens met Sold publiekelijk heeft 
gedaan.

Niet voor het eerst
In 2014 won hij al eens een Zilveren Camera 
voor de beste serie: Dans le milieu, foto’s 
waarmee hij homoseksuele mannen in 
West-Afrika een gezicht had gegeven. De 
gezichten van de vrouwen en mannen in 
de opvang in Amsterdam (er zijn daarnaast 
soortgelijke centra in Rotterdam, Den 
Haag, Groningen en Leeuwarden) blijven 
onzichtbaar. ‘Mensenhandelaren zijn slim 
en levensgevaarlijk. Hun slachtoffers waren 
uiteindelijk zo moedig om te vluchten, maar 
je moet er toch niet aan denken dat    
ze opnieuw in handen vallen van deze  
meedogenloze schoften.’
Achter ieder persoon zit een intriest verhaal. 
‘De meesten komen uit Afrika, Azië en 
 Oost-Europa. Hun achtergronden verschil-
len, maar de situaties waarin ze belanden 
zijn allemaal even schrijnend. Een Brazili-
aanse transseksuele vrouw vertelde mij dat 
ze verliefd was geworden op een Neder-
landse man, die haar overhaalde mee te 
gaan naar Nederland. Hij zou de kosten van 
de operaties, de transitie, voor zijn reke-

ning  nemen en dan zouden ze trouwen. De 
 littekens waren nog niet geheeld of ze kreeg 
te horen dat het de hoogste tijd was om hem 
terug te betalen. Ze moest tot wel tien  
mannen per dag ontvangen.’ 
Mensenhandelaren slaan overal toe. Zo 
loeren ze op bootvluchtelingen die het 
Europese vasteland hebben bereikt en in 
de noodopvang terechtkomen. Ze pikken 
vrouwen en mannen eruit die ze lokken met 
allerlei beloften. ‘Het is mensonterend hoe 
zij profiteren van de kwetsbare positie van 
hun slachtoffers, die nergens in het systeem 
voorkomen, van wie niemand weet wie ze 
zijn en die op papier niet bestaan. Het kan 
ook anders verlopen, zoals met een jongen 
die ik in het opvanghuis leerde kennen. Hij 
was vanuit Oost-Europa met iemand mee-
gegaan op vakantie, tenminste dat werd hem 
voorgespiegeld. Eenmaal in Nederland werd 
hij een seksslaaf.’

Een enkeling krijgt een 
verblijfsvergunning
Ook buiten de seksindustrie komt slaven-
arbeid voor. ‘Een Marokkaans meisje werd 
door haar eigen familie naar haar zuster 
in Nederland gestuurd om gedwongen en 
onbetaald voor haar te werken. Ze dacht zelf 
dat het zo hoorde, dat dit dan kennelijk haar 
leven moest zijn. Totdat ze ziek werd en bij 
de huisarts een vrouw ontmoette die zich 
over haar ontfermde en opvang regelde. Dat 
meisje kan geen kant meer op. Ze heeft geen 
verblijfsvergunning en terug naar Marokko, 
naar haar familie, is uitgesloten. Haar 
familie is woedend op haar. Eer, armoede, 
angst, omzwervingen; de mensenhandel is 
complex en vaak onnavolgbaar en mensen-
handelaren weten exact waar ze mee bezig 
zijn. Ze beschikken over netwerken in de 
regio’s en houden de boel scherp onder 
controle.’
Wat er met de slachtoffers gebeurt als ze 
de opvang verlaten? Ernst heeft geen idee. 
‘Meestal verdwijnen ze in de illegaliteit. In 
het centrum leiden ze weliswaar een saai 
 leven, maar ze kunnen er ten minste op 
adem komen. Er is een dagbesteding, ze 
koken samen, er is sprake van een zekere 
structuur en ze kunnen zich zelfs, zij het  
behoedzaam, naar buiten begeven. Als hun 
tijd erop zit en ze uit de opvang gaan, zullen 
ze zichzelf moeten zien te redden. Hoe ze 
dat doen, is mij een raadsel. Het is mij be-
kend dat een enkeling een verblijfsvergun-
ning krijgt en sommigen vinden op de een of 
andere manier een reguliere baan. Maar de 
meerderheid wordt onzichtbaar en loopt het 
risico opnieuw in verkeerde handen te val-
len, of wordt op het vliegtuig naar het land 
van herkomst gezet.’

Niks meegenomen
Ernst Coppejans bewaart dierbare her-
inneringen aan de samenwerking met de 
vrouwen en mannen in het opvangcentrum. 
‘Je kunt wel stellen dat wij de foto’s samen 
hebben genomen. Ze dachten met mij mee 
over kleding, houding en positie. Ik deed 
het met wat voorhanden was: ik heb niks 
van buiten meegenomen om het mooi aan 
te kleden. Het zijn pure én ook esthetische 
portretten. Ik lette natuurlijk wel op kleuren, 
het licht, de compositie en de achtergrond. 
Ik ben heel blij met deze serie. Dat ik er nou 
ook nog de Paul Peters Fotoprijs voor heb 
gekregen, is voor mij een bevestiging dat 
mijn keuze voor sociale fotografie de juiste 
is geweest. Ik portretteer ook mensen onder 
prettige omstandigheden. Bijvoorbeeld voor 
de Linda. Dat doe ik met evenveel plezier en 
inzet, maar mijn hart ligt bij de kwetsbare 
mensen.’

tekst Robin Bruinsma
foto’s Ernst Coppejans©

De complete serie Sold, van 25 portretten,  
is in extra groot formaat te zien op het  
Fotofestival in Naarden, waar Ernst 
 Coppejans samen met zijn gerenommeerde 
collega’s Stephan Vanfleteren, Koos Breukel 
en Robin de Puy exposeert in de Grote Kerk. 
Te zien van 22 mei t/m 30 juni.

PAUL  
PETERS
FOTO 
PRIJS
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LINKSVOOR ‘IK PRAAT ZE NIET NAAR DE MOND’

tekst Daniël de Jongh
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer en waarom werd je SP-lid?
‘In 2016, omdat de SP tegen het uit-
kleden van de arbeidszekerheid is. In 
2011 heb ik een hartoperatie gehad. 
Daarna moest ik me terugworstelen in 
de maatschappij. Met veel wilskracht en 
sport viel ik dertig kilo af. Maar op de 
arbeidsmarkt ging het minder goed, ik 
verloor mijn baan als filiaalmanager bij 
Kruidvat.’

 › Wat doe je nu voor werk?
‘Ik loop ’s ochtends vroeg twee kranten-
wijken. ’s Middags breng ik post rond,  
op de fiets. Dat geeft wat financiële 
zekerheid. Bij de krant is een dag ziek 
een dag geen inkomsten.’

 › Wat was jouw SP-moment?
‘Mijn moeder was nogal PVV-minded. 
Daar hadden we felle discussies over.  
Op een dag bracht ik haar naar het 
stembureau. Toen ze buitenkwam zei 
ze: ‘Het is lijst 4 geworden, nummer 1.’ 
Emile Roemer! Dat gaf me zo’n boost: 

Fransois Springintveld (49)  
is coördinator van de  
SP-werkgroep Hoorn. ‘Ik woon 
samen met mijn vriendin in de 
Kersen boogerd. Een prett ige 
volksbuurt, met veel kleurtjes.’ 
Fransois is graag buiten, in zijn 
tuin of in de natuur rond Hoorn. 
Voor zijn SP reist hij het hele 
land door: ‘Ik heb Ron Meyers 
boek presentatie in Heerlen 
bezocht, voor een hand tekening 
in Grip. Zo ben ik ook eens naar 
Nieuwegein gegaan voor een 
hand tekening in Emile Roemers 
boek.’

dat je mensen echt andere inzichten 
kunt geven.’

 › Hoe doe je dat dan?
‘Ik probeer ze anders te laten kijken 
naar hun oplossingen. Als mensen 
zeggen dat buitenlanders de grens over 
moeten, vraag ik: “Maar zijn daarmee 
jouw problemen opgelost?” Het leuke 
aan hier wonen is juist de samen-
hang: uiteindelijk mingelt iedereen 
met elkaar. Als mensen hier afgeven 
op  Marokkanen, hebben ze het niet 
over hun buren. Dat is bemoedigend. 
Daarom praat ik met ze, maar ik praat 
ze niet naar de mond.’

 › Hoe zie jij je toekomst?
‘Ik hoop weer een baan te vinden.  
Verder kijk ik ernaar uit om weer vader 
te worden. Ik heb al een dochter en 
mijn vriendin zit hier naast me met een 
buik die op knappen staat. Er beweegt 
van alles: een echte Springintveld!’
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LIJSTEN EN PROGRAMMA KLAAR
De SP-Partijraad heeft het Europees verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement 
en de Eerste Kamer vastgesteld.

Met veel discussie over de inhoud en weinig 
over de poppetjes, heeft de Partijraad van 
de SP op 23 februari een aantal knopen 
doorgehakt. De afdelingsvoorzitters spraken 
en stemden namens hun afdelingen, nadat 
de afgelopen maanden de leden op lokale 

 1. Tiny Kox (1953, Tilburg)

 2. Rik Janssen (1957, Wassenaar)

 3. Arda Gerkens (1965, Haarlem)

 4. Bastiaan van Apeldoorn (1970, Haarlem)

 5. Paul Ulenbelt (1952, Leiden)

 6. Cobie Groenendijk (1972, Amsterdam)

 7. Nicole van Gemert (1975, Utrecht)

 8. Meta Meijer (1969, Amsterdam)

 9. Ruud Kuin (1961, Haarlem)

 10. Lies van Aelst (1988, Gorinchem)

 11. Nurettin Altundal (1966, Oss)

 12. Theo Coskun (1950, Rotterdam)

 13. Rosita van Gijlswijk (1974, Groningen)

 14. Nico Heijmans (1953, ’s Hertogenbosch)

 15. Inez Staarink (1969, Leiden)

 16. Bob Ruers (1947, Sittard-Geleen)

 17. Spencer Zeegers (1954, Uden)

 18. Hans van Heijningen (1953, Amsterdam)

 19. Riet de Wit (1948, Heerlen)

 20. Remi Poppe (1938, Vlaardingen)

DE LIJST VOOR  
DE EERSTE KAMER

afdelingsvergaderingen en tijdens regio-
conferenties hun woordje konden doen. Met 
drie resultaten. Eén Europees verkiezings-
programma, te lezen op SPnet.nl zodra de 
laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Eén lijst 
voor de Eerste Kamerverkiezingen. Als de 

Provinciale Statenverkiezingen van  
20 maart zijn geweest en de nieuwe  
Statenleden zijn geïnstalleerd, kiezen zij  
de Eerste Kamer.  En nog een lijst voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 23 mei. 

 1.  Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen)

 2. Jannie Visscher (1961, Eindhoven)

 3. Geert Ritsema (1960, Amsterdam)

 4. Remine Alberts (1954, Amsterdam)

 5. Fenna Feenstra (1970, Sneek)

 6. Sara Murawski (1987, Amsterdam)

 7. Wouter van der Staak (1981, Sint-Oedenrode)

 8. Diederik van der Loo (1984, Wageningen)

 9. Ellen Verhoog (1958, Zutphen)

 10.  Ad Meijer (1957, Amersfoort)

 11. Daphne ten Klooster (1992, ’s-Gravenhage)

 12. Jannie Drenthe (1952, Assen)

 13. Ton Heerschop (1965, Tegelen)

 14.  William van den Heuvel (1965, Hengelo)

 15. Jan Zoll (1956, Oss)

 16. Meltem Okcu (1985, Capelle aan den IJssel)

 17. Josje Beukema (1986, Rotterdam)

 18. Diederik Olders (1970, Rotterdam)

 19. Tjitske Hoekstra (1965, Rutten)

 20. Ger van Unen (1959, Kloosterzande)

 21. Rosita van Gijlswijk (1974, Groningen)

 22. Sibel Ozogul-Ozen (1968, Haarlem)

 23. Renske Helmer-Englebert (1969, Nijmegen)

 24. Jan de Wit (1945, Heerlen)

 25. Jay Pahladsingh (1950, Capelle aan den IJssel)

 26. Jos van der Horst (1957, Drachten)

 27. Nicole van Gemert (1975, Utrecht)

 28.  Lisa de Leeuw (1993, Groningen)

 29. Krista van Velzen (1974, Hall)

DE LIJST VOOR  
DE EUROPESE VERKIEZINGEN
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PRIKBORD@SP.NL
of stuur een brief naar  
Redactie Tribune
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort

KLASSENJUSTITIE

Super dat Michiel van Nispen zich inzet 
voor de strijd tegen klassenjustitie! Dat 
is hard nodig. Enkele voorbeelden. 1) Een 
vermogende heeft over het algemeen 
toegang tot de beste advocaten, en 
kan een telefonische afspraak maken 
voor circa € 0,10. Is hij/zij cliënt bij 
een advocatenkantoor dan worden 
eenvoudige juridische vragen dikwijls 
gratis beantwoord. Een minvermogende 
kan gratis naar een inloopspreekuur 
van het Juridisch Loket met beperkte 
openingstijden. Daar zitten geen 
advocaten, maar juristen. Voor het maken 
van een telefonische afspraak zijn de 
kosten € 0,25 per minuut. Vanwege de 
soms lange wachttijden moet je rekening 

houden met € 12,50 telefoonkosten.  
2) Bega je een klein misdrijf, bijvoorbeeld 
belediging van een ambtenaar in functie, 
dan kan dat worden afgedaan door de 
officier van justitie. Die vertelt je niet dat 
je bij het accepteren van een schikking 
een strafblad krijgt en dat als je je verzet 
tegen de schikking, je mogelijk door 
de rechter wordt vrijgesproken. In de 
praktijk wordt er geen proces-verbaal 
opgemaakt, zodat in het geval je de 
zaak voor de rechter laat komen je nooit 
zeker kunt zijn van een eerlijk proces. 
Het verhaal van twee beëdigde agenten 
telt altijd zwaarder dan dat van één 
verdachte. 3) Als een ambtenaar een 
misdrijf begaat in een activiteit die de 
overheid niet kan privatiseren, kan die 
volgens de Pikmeerarresten van de Hoge 
Raad niet veroordeeld worden. Zo kan 
het gebeuren dat rechters die het recht 
op een eerlijk proces schenden (een 

mensenrechtenschending, art.6 EVRM) 
vrijuit gaan door hun uitspraak keer op 
keer uit te stellen. Een burger die een 
mensenrecht schendt krijgt echter een 
strafblad. 4) Als je als burger schade lijdt 
door een onrechtmatige daad van een 
andere burger, houdt de rechter rekening 
met de werkelijk geleden schade. Als je 
echter schade lijdt ten gevolge van een 
veel te lang durend proces, waarbij de 
rechter art. 6 EVRM heeft overtreden, 
dan houdt de rechter uitsluitend rekening 
met immateriële schade waarvan het 
maximum van tevoren vaststaat. 5) Voor 
multinationals zijn er aparte geheime 
tribunalen die in hun voordeel werken. Zo 
kan het gebeuren dat als de staat besluit 
om de gaswinning in Groningen te stoppen 
dat dan de staat wordt veroordeeld om de 
geleden schade aan de NAM te vergoeden. 

Wim Lentink, Enschede

BRIEVEN
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De winnaar van de februaripuzzel 2019 is Tammo J. Hak uit Woldendorp 
Stuur uw oplossing van een puzzel naar keuze vóór 27 maart 2019 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

OPLOSSINGEN FEBRUARI 2019

Horizontaal
1 Hip roofdier (v.). (7 en 5,2)
7 Lukraak verwond door Indonesische dolk. (8 en 4;4)
9 Onderneming van sociale insekten. (16)
12 Vogel kijkt in spiegel en ziet zichzelf. (3)
13 Elementaire deeltjes zijn nat en droog tegelijk. (15)
15 Is troef in de liefde. (9)
16 Insekt is up to date. (8)
18 Te weinig zuurstof? Geen wonder dat het vuurtje 
uitging. (15)
20 Veruit de hardste schop in de Nederlandse taal? (13,4)
22 Plaatstelijke regen verspreidt bacillen. (7)

Verticaal
2 (geen) Voortplantingsorgaan van de boom. (5)
3 Mensenrechten, en de lichtsnelheid. (10,7)
4 Promotie? Dan komt u een treetje hoger. (14)
5 Zwaait de scepter over legeronderdeel. (13)
6 Twintigste-eeuwse tegenhanger sloot verbond met  
 de Smurfen. (7)
8 Regelt de zaken van muzikaal speelgoed. (10)
10 In de tuin velt de rechter het vonnis. (8)
11 (huishoudelijke) Kromme. (6)
14 Een hele schok voor uw karakter. (10)
17 Je kunt met het vliegtuig ook printen. (6)
19 Rijk man? (3)
21 Tijdvak viert honderdste verjaardag. (4)

IMAGINAIRE WOORDENLIJST

PUZZEL
Henry en Lucas, ©

 FLW
 2019

1 2 3 4

5 6 

7  8

9  10  

11

12  

13 14 

15 16  17  

18  19  

20  21  

22 

Opgaven
1 Banananarchie
2 (Goede) Gluurman
3 MAGAmoe
4 Exoot-o-phobia
5 Pastafurieus
6 Sillyputin

7 Xcremist
8 Dijkhofdoorbraak
9 Bonuskabinet
10 Kwakkelkoets
11 Broodbudget
12 Multiburger
13 Crocuskandidaat

14 Amsterdampen
15 Broodrommel
16 Nietzofijnstof
17 Me3
18 Techtakel
19 Landsverlangen
20 Tatataai

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 prijswinnaar 
bestempeld.

Voorbeeld: Buitenees – Verdwaalde Hagenaar.

Horizontaal 1) Zeewegen 8) Formatieronde 
10) Meewind 11) Dropveter 13) Vliegersport 15) 
Stolp 16) Gezinskorting 17) Reservespeler 20) 
Kopenhagen 21) Gelddorst. 

Verticaal 2) Woonwagenbewoners 3) 
Gemenerik 4) Gerookt 5) Honkvast 6) AIVD 7) 
Meethulp 9) Gewinziek 12) Sportschool 14) 
Ruïne 15) SG (Singapore/StatenGeneraal) 18) 
Veendam 19) Eend.

Cryptogram Citatenraadsel




