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Gereformeerd-vrijgemaakte Tjitske Siderius kiest voor SP

‘Bij onrecht ga ik helemaal los’
Hoewel de gereformeerd-vrijgemaakte zuil veel minder gesloten is dan een aantal jaren, is de keus van Tweede Kamerlid
Tjitske Siderius uit Zwolle voor de Socialistische Partij (SP)
toch opmerkelijk. Zelf zegt ze nuchter: “De SP staat voor
gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid. Dat
vind ik heel bijbels.”
Jan Spijk
We moeten onze afspraak iets vervroegen, omdat ze als lijsttrekker van de
SP meeonderhandelt over de vorming
van een nieuw college in Zwolle. Ze
moet vanuit Den Haag daarom eerder
terug naar haar woonplaats Zwolle.
Uiteindelijk komt de SP niet in het
Zwolse college, maar het zegt wel iets
over de positie van de partij. De SP
onderhandelt in steeds meer gemeentes om lokaal mee te regeren. Op het
Plein in Den Haag praat ze met De
Linker Wang over haar afkomst, politieke idealen en haar werk als Kamerlid
en gemeenteraadslid.
Uit welk gezin komt je?
‘Ik groeide op in Groenlo en kom uit
een warm gereformeerd-vrijgemaakt
gezin. Vrij traditioneel, maar niet
streng. Je deed bijvoorbeeld geen
huiswerk op zondag, maar op zondagavond keek mijn broertje wel naar
Studio Sport. Mijn ouders waren wel
heel erg bewust vrijgemaakt. Mijn
vader was scriba in de kerk en mijn
moeder was actief in het schoolbestuur. Ze stemden GPV, maar verder
werd er thuis niet heel veel over politiek gesproken.’
En waarom koos je voor de SP?
‘Tijdens mijn studie liep ik stage bij
een reïntegratiebureau. Ik zag hoe
werklozen van vijftig jaar oud bemiddeld werden naar werk. Er werd gewezen naar een computer en er werd
gezegd: ga daar maar naar een baan
zoeken. Ik schrok daar van. Ik ben toen
gaan uitzoeken hoe het allemaal georganiseerd is. De SP was toen de enige
partij die stelling nam tegen deze
werkwijze. Ik ben me toen verder gaan
verdiepen in de partij. De SP staat
Tjitske Siderius:
‘De SP is een optimistische partij;
we willen een betere wereld.’
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voor gelijkwaardigheid, solidariteit en
menselijke waardigheid. Voor mij zijn
dat christelijke waarden waarbij ik me
heel goed thuis voel.’
Nu staat de gereformeerd-vrijgemaakte
kerk niet bekend als de meest vooruitstrevende kerk. Je voelt je er nog steeds
thuis?
‘Als je kijkt op wikepedia word je niet
vrolijk van het verleden van de kerk.
Het gaat vaak over zonde, hel en
leerstellingen. Heel lang was het een
gesloten bolwerk met zelfs een eigen
reisbureau. De kerk heeft zich wel

verder ontwikkeld. Er is meer openheid en het gaat in de kerkdiensten om
zaken als naastenliefde. Het is minder
zwaarmoedig. Ik heb me wel eens
afgevraagd of ik naar een andere kerk
zou overstappen, maar ik wil dat niet.
Het is mijn identiteit, het zijn mijn
wortels.’
Hoe verklaar je het succes van de SP?
‘Mensen hebben genoeg van het
bezuinigingsbeleid. Van de afbraak van
de zorg en sociale zekerheid. We zijn al
jarenlang heel consistent en vertellen
hetzelfde verhaal. We zijn veel in de

wijken aanwezig en blijkbaar geeft dat
vertrouwen. Daar komt bij dat de PvdA
in dit kabinet bezuinigt op voorzieningen die ze zelf heeft opgebouwd. Kijk
maar naar sluiting van verzorgingshuizen en de sociale werkvoorziening.
In de vorige kabinetsperiode trokken
SP en PvdA nog samen op tegen de
bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Dit snapt niemand meer.’
Toch lijkt de SP nog steeds vooral tégen
het kabinetsbeleid te zijn.
‘We hebben nu eenmaal een andere
visie en dragen dat al heel lang uit. We
hadden graag meegeregeerd na de vorige verkiezingen. Dan was er minder
bezuinigd en was de JSF er niet gekomen. In colleges in het land nemen we
echt onze verantwoordelijkheid, maar
houden ook ons eigen verhaal. Ook
al zijn we tegen dit kabinetsbeleid, we
hebben wel een alternatief.’
Een ander verwijt is links populisme.
‘Tja, dat wordt vaak door de media zo
neergezet, maar wij luisteren naar de
mensen. Populisme heeft een negatieve klank. Wij zijn fel en duidelijk, maar
daar achter zit wel een analyse. Dat
wordt wel eens vergeten. Nogmaals:
we vertellen al heel lang hetzelfde
consistente verhaal.’
Je bent tijdelijk Kamerlid voor de portefeuille zorg. Wat zijn je speerpunten?
‘Je weet dat het tijdelijk is en moet je
dan ook beperken tot een paar punten.
Voor mij zijn dat de sluiting van heel
veel verzorgingshuizen en bezuinigingen op de thuiszorg. In een paar
weken tijd heeft ons meldpunt tegen
de sluiting van verzorgingshuizen al
12.000 ondertekenaars binnen. Dat
overtreft echt onze verwachtingen.
Deze actie past heel goed bij de SP.
Op onze site staat een mevrouw die
moest verhuizen van een klein dorp
als Moordrecht naar Gouda. Ze is
inmiddels 18 kilo afgevallen! Dit vind ik
onrecht en dan ga ik helemaal los.’
Waar liggen je toekomstige politieke
ambities?
‘Mijn hart ligt toch in Zwolle. Ik ben
gekozen in de gemeenteraad en vind
het gewoon ook een mooie stad. Of

ik mij weer kandidaat stel voor de
komende Kamerverkiezingen? Dat
weet ik echt nog niet en hangt van heel
omstandigheden af. Het liefst voer
ik in eigen stad campagne door met
mensen op straat te praten over hun
zorgen, problemen en wensen. Daar
word ik altijd enthousiast van.’
Hoe beoordeel je de politieke uitruil van
PvdA en VVD: geen strafbaarstelling illegaliteit, maar dan wel belastingverlaging
voor de middeninkomens?
‘Dat noem ik verkwanseling van je
principes. Het is een ordinaire uitruil
waar ik geen waardering voor kan opbrengen. Daar kan de PvdA niet trots
op zijn. Nu vragen nota bene ChristenUnie en D66 maatregelen voor de
minima. Zij halen de PvdA daarmee
links in. Dat is gewoon een giller.’

Tjitske Siderius persoonlijk
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woont nu in Zwolle.
Opleiding: VWO Rooms-Katholieke Scholengemeenschap “Marianum” te Groenlo, van
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Studie: Management, economie en recht, Hogeschool van Utrecht, van 2000 tot 2001. Personeel en arbeid, Hogeschool “Windesheim” te
Zwolle, van 2001 tot 2005.
Politieke functies: Lid gemeenteraad van
Zwolle, vanaf 16 maart 2006 en vanaf 12 september 2007 fractievoorzitter.
Medewerker sociale zaken, SP-fractie Tweede
Kamer, vanaf 2008 (onderbroken door tijdelijk
Kamerlidmaatschap).Lid Tweede Kamer, van
3 september 2013 tot 26 november 2013 (vervanger Sadet Karabulut). Lid Tweede Kamer,
vanaf 6 februari 2014 (vervangt tijdelijk Renske
Leijten).

Wij vertellen al heel lang een consistent verhaal
Hoe kijk je aan tegen de komende Europese verkiezingen?
‘We zijn voor samenwerking tussen
landen, maar willen geen superstaat.
Kijk maar naar de gevolgen van Europese aanbesteding voor de thuiszorg.
Dat heeft enorme negatieve gevolgen.
Ik heb geen moeite met Europese
samenwerking als het gaat om bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Maar er zijn zo veel verschillen
in Europa. De SP zit niet te wachten
op een verenigde staten van Europa.
We hoeven ons al helemaal niet aan de
Verenigde Staten te spiegelen gezien
de enorme kloof tussen arm en rijk.
Onze slogan is dan ook: nee, tegen dit
Europa.’
In een opinieartikel in Nederlands Dagblad haalde je hard uit naar een partij
als CDA die steeds pleit voor een kleinere
overheid.
‘Het CDA heeft de afgelopen dertig jaar vooral tijd besteed aan het
structureel afbreken van alles wat
haar voorgangers heeft opgebouwd.
Ze vindt particuliere initiatieven als
bijvoorbeeld de Voedselbank prachtig.
Daar willen ze dan nog wel subsidie
voor geven. De partij vergeet dat de
kerken niet alles kunnen organiseren.

Eigenlijk zijn de voedselbanken helemaal niet goed. Je zou ze op moeten
heffen en het als overheid zelf goed
moeten regelen.’
Tot slot, vind je het eigenlijk niet jammer
dat er geen religieuze werkgroep als De
Linker Wang binnen de SP is?
‘Helemaal niet. Ik ben niet bij de SP
gekomen om iets met religie te doen.
Ik loop daar ook niet mee te koop.
Het Nederlands Dagblad ondervroeg
mij eens over mijn gereformeerdvrijgemaakte achtergrond en toen
kwam collega-Kamerlid Jan de Wit op
mijn kamer en zei: ik wist helemaal
niet dat je christelijk was. Dat vind ik
ook prima. Ik vind het gewoon heel
mooi om binnen de SP samen
te werken met mensen van
verschillende afkomst:
christenen, moslims,
agnosten en atheïsten.
Daarom noem ik de SP
een optimistische partij.
We leggen ons niet neer
bij de huidige samenleving, maar willen
een betere wereld. Die
gedrevenheid zie je in de
hele partij.’
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