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Emile Roemer, politiek leider en fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer

[Foto: Hollandse Hoogte – Bert Spiertz]
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Emile Roemer: ‘Mensen moeten weer het gevoel hebben 

dat ze over hun eigen omgeving gaan’1

 

Hans Goslinga en Jouke Turpijn 

Hé, u zit in de oude kamer van Van Mierlo…
‘En van Den Uyl’, vult hij aan.
Een kamer met veel politieke historie dus. Heeft u nog herinneringen aan Den Uyl?
‘Ja, ik zie nog allerlei beelden voor me. Ik was al jong erg in politiek geïnteresseerd.’
Was Den Uyl iemand die u bewonderde?
‘Nou, ik kom uit een kvp-cda-nest, dus thuis waren ze niet zo’n fan van Den Uyl.’
 Van Agt was de held...
‘Ja, tuurlijk! Maar de politiek speelde zich voor mij toen wel op grote afstand af. Dat had 
te maken met de leeftijd van een klein manneke. Toen het kabinet-Den Uyl aantrad, was ik 
tien’.
Wanneer is het socialistische hart in u gaan kloppen?
‘Ik ben actief geworden voor de sp toen ik achttien werd.’
Uw ouders vonden dat maar niks natuurlijk.
‘Nee, nee. En mijn broer was ook al zo gek. In hún ogen. Van hem kreeg ik het binnen. Kijk, 
ik heb me altijd druk gemaakt over onrecht in de wereld. Dat bepaalde voor mij de plek die je 
als politicus moest innemen. Dus ik zat al snel in de linkse hoek. In die tijd had je veel keuzes: 
psp, cpn, sp, evp…’
Waarom werd het de sp?
‘Ik was meteen verkocht door hun praktische aanpak. Dat ze gewoon aan de deur kwamen en 
de discussie aangingen. Als er iets in een wijk speelde, zeiden ze: nou, we zullen kijken of we 
het samen kunnen aanpakken.’ Hij slaat met z’n hand op tafel. ‘Kijk! Dát wil ik hebben. Dát 
zijn de mijnen. Zo ben ik erin gerold.’

Het gesprek met Emile Roemer (50) vindt plaats drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen, 
die voor zijn partij een historische betekenis kunnen krijgen. Wordt de sp de grootste partij 
en maakt zij voor het eerst de sprong van de oppositie naar de regeermacht? Het is een warme 
dag. Niettemin zit de lijsttrekker in strak donker pak, wit overhemd, rode stropdas tegenover 
ons. Hij maakt een energieke en zelfbewuste indruk. Al vanaf het begin van 2012 staat hij door 
de opmars van zijn partij in de peilingen in de politieke aandacht. Na de val van het kabinet-
Rutte is die aandacht nog gegroeid. Hij zou het kunstje van Jan Peter Balkenende uit 2002 
kunnen herhalen en na een betrekkelijk kort fractieleiderschap premier kunnen worden.

‘Nou, ik ben al wat langer fractieleider en heb in 2010 al een verkiezingsstrijd als lijsttrek-
ker gevoerd. Die verkiezingen kwamen te vroeg. Ik werd na het vertrek van Agnes Kant in 
het diepe gegooid, dat was acht weken voor de verkiezingen, niemand kende me nog. Maar 
toen had ik al het gevoel: de volgende verkiezingen zijn voor mij! We stonden er goed voor en 
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kwamen even in een dip, waarvan iedereen dacht: dit is tijdelijk.’
Hoe voelde het water in het diepe?
‘Intern ontiegelijk warm. Hoeveel vertrouwen en steun van een professionele organisatie kun 
je krijgen…? Buiten het bad voelde het koud aan. Logisch, dat heet politiek. De partij verloor, 
maar het was een verlies met een gouden randje. Twee weken voor de verkiezingen stonden we 
op acht zetels, de verkiezingsavond waren het er vijftien. Het was een enorme dreun, maar we 
voelden: we zitten al op de weg terug. Daarna heeft de groei doorgezet. Steeds meer aanhang 
en steeds meer leden, de groei dit jaar is netto 2350 leden.’
Toch heeft ook de sp ervaren dat ze niet op een vaste aanhang kan rekenen, maar onderhevig is 
aan schommelingen in de kiezersgunst.
‘Ja, in die zin is de sp dus ook een gewone politieke partij. Maar we zijn in redelijk snel tempo 
teruggekomen op het hoge niveau van 25 zetels en de partij is op orde. We kunnen een tegen-
slag hebben en zijn niet in paniek geraakt. Dat zegt iets over de club, over de flexibiliteit en de 
organisatie.’
Maar tegelijk zegt dat dat ook uw partij afhankelijk is van de persoon van de politieke leider.
‘Ja, steeds meer, denk ik.’ 
Voelt dat als een last?
‘Het wordt een last als je het niet goed doet. Als je veel waardering krijgt van vriend en vijand, 
is het makkelijker opereren. Maar ja, ik ben ook wel zo’n nuchtere Brabander: je kunt nog zo 
vriendelijk overkomen, als je onzin uitkraamt, word je afgestraft. Met al die snelle media moet 
je verhaal, je partij en je kopman deugen.’
De continuïteit is dan toch wel sterk afhankelijk van een toevallige passant?
‘Als je het goed organiseert, dan ben je niet een toevallige passant, dan zorg ik wel weer voor 
mijn opvolging.’
Zoals in 2010 bij de pvda Bos voor Cohen zorgde? Dat pakte uiteindelijk niet goed uit.
‘Dat kan gebeuren, dan wordt een leider voor de partij een last, zeker.’
De sp heeft dat ondervonden met Agnes Kant.
‘Vooral Agnes heeft dat ondervonden. Niemand in de partij vond dat ze moest opstappen, 
het was een eigen beslissing. We baalden er allemaal van. Het imago van de sp en Agnes was 
negatief, maar we zeiden: het komt goed, dan kost het maar een verkiezing. Maar ze zei zelf: ik 
krijg het niet hersteld, ik doe het niet. Ze had het niet verdiend. Ze heeft zich met hart en ziel 
kapotgewerkt, mensen opgeleid, de partij verder gebracht. Maar politiek is hard.’

 
De opmars van de sp is echt begonnen na het referendum over Europa in 2005…
‘Ik denk eigenlijk al eerder.’
Wanneer dan?
‘Op het moment dat de Partij van de Arbeid de linkerkant losliet, dus onder Kok al in de jaren 
negentig. Dat gaf de ruimte die wij hebben ingenomen en uitgebouwd. Veel linkse pvda’ers 
stapten naar ons over uit onvrede over het liberale denken in de pvda. Daar is het begonnen, 
de groei van een actiepartij op links tot een grote beweging die ertoe doet en in staat is voor 
altijd een rol van betekenis te spelen in de Nederlandse politiek.’
Wat is het verschil tussen Jan Marijnissen en u?
‘Hij en Remi Poppe kwamen in 1994 in de Kamer als pioniers. Ik zeg wel eens gekscherend: 
wat hij heeft gedaan, had ik niet gekund. Wat ik nu doe, zou hij niet kunnen. Jan heeft de par-
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tij moeten opbouwen, iedere stem moeten veroveren en deuren moeten openen die potdicht 
waren gegooid. Hij heeft de partij op de plek gekregen waar we nu staan. Mijn taak is te zorgen 
voor de verbreding en de samenwerking. Dat ligt mij goed.’
In de periode voor 1994 had de partij nog wel een zeker sektarisch karakter.
‘Als u had gezegd: in de jaren zeventig, dan had ik misschien ja geknikt.’
Vanuit het centrum van de Nederlandse politiek gezien nam en neemt de sp op links de meest 
extreme positie in…
‘Als je ergens bang voor bent, zet je het graag zo ver mogelijk weg; dan hoef je er niet naar te 
kijken. Dat is misschien wel de grootste fout geweest, want er is geen partij die zo geworteld 
is in de bevolking. We roepen nooit zomaar wat. Onze analyses en standpunten zijn altijd tot 
stand gekomen door te praten met de mensen in de wijk of op de werkvloer. Wat is het pro-
bleem en wat de oplossing die erbij hoort? Dat maakt dat je veel vertrouwen krijgt.’
De historicus Gerrit Voerman noemt dat nog het maoïstische element in de sp, de ‘massalijn’ van 
Mao, een politiek die zich beroept op de wensen van het volk, de massa.
‘Voerman haalt er graag oude namen bij, maar met de massalijn zelf is niks mis. Weet wat er 
leeft! Als wij hier wetten maken, moet je je steeds afvragen: wat betekent het voor de mensen? 
Daar zit je voor in Den Haag. Ik ben gekozen, heb het vertrouwen gekregen van heel veel men-
sen. Ik heb niet gesolliciteerd om iets leuks te gaan doen. Ik zit er als volksvertegenwoordiger 
om op te komen voor hun belangen en het land verder te helpen. Als je de voeling met die 
mensen niet meer hebt, wat zit je dan hier nog te doen?’
Marijnissen kwam hier in 1994 binnen met een enorm wantrouwen jegens het parlementaire 
systeem. Hij was liever onder het volk dan onder de baantjesjagers, zei hij.
‘Dat heb ik nog steeds. Ik ben liever buiten Den Haag dan in Den Haag. Je moet hier zijn om te 
debatteren en beslissingen te nemen, maar niet meer dan nodig is. Ik ga twee keer in de week 
op werkbezoek om van mensen te voelen en te horen hoe het zit. Die ervaring gebruik ik in 
mijn analyses en standpunten.’

Mocht de sp gaan meeregeren, dan dient zich voor de partij iets nieuws aan: compromissen ver-
dedigen.
‘Zeker, dat moet. Dat heb ik als wethouder in Boxmeer ook vijf jaar gedaan.’
Maar in Den Haag opereer je meer onder een vergrootglas.
‘Maakt niet uit. Mensen waarderen je om hoe je het doet. Iedereen snapt dat je compromissen 
moet sluiten. Wat niemand snapt, is dat je andermans beleid gaat uitvoeren.’
Dan heb je het slecht gedaan in de formatie.
‘Er zijn voorbeelden genoeg van. Mijn manier van politiek bedrijven zal niet veranderen: 
open, gemakkelijk, toegankelijk. Ik word geen andere Emile Roemer als ik straks in een kabi-
net zou zitten.’
Als premier? Houdt u daar rekening mee?
‘In de politiek moet je met alles rekening houden. Wij kunnen de grootste partij worden. Dan 
is het nog steeds de vraag of andere partijen met ons willen. Het zou niet de eerste keer zijn 
dat de grootste partij niet gaat regeren.’
Meestal is het wel gebeurd.
‘Ja, en dan is er de ongeschreven regel dat je het initiatief mag nemen. Maar als de rest toch 
nee zegt... Den Uyl is ook eens de grootste geweest, maar hij werd het toch niet. Ik vind dat 
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wij eraan toe zijn. Dat straal ik al heel lang uit buiten de partij. Als je van de bevolking de kans 
krijgt om aan de knoppen te zitten, moet je ’m nemen. Dan kun je nóg meer bereiken dan 
vanuit de oppositie. Ik hoop dat de kans ons ook gegeven wordt. We zijn ondertussen wel een 
keer aan de beurt.’
Meeregeren vraagt een andere houding van de sp. Zijn uw mensen er klaar voor?
‘Natuurlijk verandert er veel. Ik ben al twee jaar bezig met het voorbereiden van onze mensen. 
Ik wil naar de volgende fase en probeer de hele partij mee te nemen. Dat vergeten politici 
vaak. Ze rennen, rennen en nemen besluiten om achteraf te ontdekken dat iedereen is achter-
gebleven en het niet meer snapt.’
Is de sp ook bereid mee te regeren als ze niet de grootste wordt?
‘Ja, natuurlijk.’
Dat was in de tijd van Den Uyl niet zo vanzelfsprekend. De pvda wilde alleen vanuit een meer-
derheidspositie regeren. Daarvoor werd het woord van Jaap Burger uit de kast gehaald: alleen 
regeren als er wat te regeren valt.
‘Voor regeren is het niet beslissend of je al dan niet de grootste bent. Beslissend is of je iets 
kunt toevoegen wat voor jou de moeite waard is. Het is aan het congres daarover te oordelen. 
Als iedereen moppert: hoe heb je daar je handtekening onder kunnen zetten, moet je het niet 
doen.’

 
In coalitieland Nederland wordt de macht vooral bepaald door wat je kunt tegenhouden, minder 
door wat je kunt bereiken. De sp zou bijvoorbeeld aantasting van de ww of het ontslagrecht kun-
nen tegenhouden.
‘Ik heb geen breekpunten, alleen maar maakpunten. Zo heb ik het ook in Boxmeer gedaan: 
aanpakken, dingen voor elkaar krijgen. Ik wil vooruit, niet terug. Het woordje “terug” staat 
niet in mijn woordenboek. Ik ben niet van de stilstand. Maar je moet je wel goed realiseren 
dat elk besluit dat ooit is genomen een reden had. Ik vind een van de allerbelangrijkste dingen 
voor een politicus, dat hij de geschiedenis kent. Anders kun je nooit nieuwe besluiten nemen. 
Kijk, de aow is er in de jaren vijftig gekomen omdat ouderen voordien in gigantische armoede 
leefden. Drees zei terecht: oud en armoede mogen nooit meer in één zin worden gebruikt. De 
aow was een oplossing voor een probleem, het ís geen probleem. Als er aanleiding is iets te 
verbeteren, moet je het verbeteren. Maar laat je niks wijsmaken. Als iemand roept om aanpas-
sing vanuit een ideologie dat de overheid alles aan de markt moet overlaten, dan zal ik ervoor 
strijden dat tegen te houden.’
U gelooft nog sterk in de maakbare samenleving?
‘Sterker nog, ik denk dat er een enorme omslag gaande is in de samenleving. Dat mensen de 
doorgeslagen liberale agenda spuug- en spuugzat zijn.’
Maar is het zo gek de aow-leeftijd wat op te trekken? Mensen worden ouder dan in de tijd van 
Drees, de vergrijzing neemt toe, het aantal werkenden neemt relatief af. Als politicus moet u toch 
ook op de omstandigheden reageren. 
‘Dat doe ik ook, en als ik dan zie dat elke dag tweehonderd mensen hun baan kwijtraken en 
van de 64-jarigen maar 13, 14 procent aan het werk is, dan is het verhogen van de aow-leeftijd 
toch niet meer uit te leggen, dan is het een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Zeg dat dan 
gewoon! Ik ontken niet dat mensen ouder worden, maar ik bestrijd dat je door de verhoging 
van de aow-leeftijd meer mensen aan het werk krijgt. Er is op dit moment geen werk. We 

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   136 29-10-2012   14:16:04

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 132-141 www.ru.nl/cpg



137

‘MENSEN MOETEN WEER HET GEVOEL HEBBEN DAT ZE OVER HUN EIGEN OMGEVING GAAN’

hebben een miljoen mensen aan de kant staan die graag willen werken. Ik sluit niet uit dat 
aanpassing in de toekomst nodig is, maar niet nu. Nog zo’n tegenstrijdigheid: aan de ene kant 
roepen dat iedereen aan het werk moet, aan de andere kant wil minster Schipper de bezuini-
gingen op de awbz afwentelen op de mantelzorgers. Ik wil ook bezuinigen, maar ik haal het 
geld weg bij Defensie, niet bij de ouderen. Daar zullen ze bij Defensie niet blij om zijn, maar 
dat zijn politieke keuzen.’

 
U sprak in augustus keiharde taal richting Brussel. Het overheidstekort in 2013 al op 3 procent? 
Over my dead body. Hoe pro- of anti-eu bent u nu eigenlijk?
‘We worden ook daar vaak in een hoek weggezet. Wij zijn niet tegen Europa. Dat zou ook 
ontzettend dom zijn. Socialisten zijn internationalisten. Vanaf 1945 zie je dat Europese samen-
werking ons vrede en veiligheid heeft gebracht en dankzij een interne markt ook welvaart. Tot 
begin jaren negentig gebeurde dat altijd op basis van goede afspraken. De bevolking kon elke 
stap snappen en volgen. Maar met het Verdrag van Maastricht in 1992 hebben de politici de 
touwtjes uit handen gegeven en het beleid overgelaten aan de markt. Die heeft vrij spel gekre-
gen. De multinationals kregen het voor het zeggen en die hadden een heel andere agenda. 
Degenen die nu het hardste roepen dat ze Eurofiel zijn, hebben de integratie van Europa het 
hardste tegengewerkt. Nu vinden ze het gek dat in heel Europa iedereen zegt: “Jongens, wat 
zijn we nou aan het doen? Stop! Halt!” Dat hadden we nooit moeten doen.’
Wel een monetaire unie, geen politieke unie met democratische controle.
‘Ja, die volgorde was een fundamentele blunder. Europa is democratisch of Europa is niet. 
Eigenlijk is dat een soort wet. Je kunt wel met elkaar verschrikkelijk voor de troepen uit lopen, 
maar als je de bevolking niet meekrijgt en als de bevolking niet ervaart dat dit een verbetering 
is, dan werk je het zelf hartstikke tegen. En als je vervolgens iedereen vrij spel geeft… Geef 
maar eens vrij spel bij voetbal. Als je daar geen scheidsrechter neerzet, dan wordt het in no 
time een slagveld. Zo heeft de financiële sector het ook gedaan.’
Naar aanleiding van de transfer van de voetballer Robin van Persie naar Manchester United 
hekelde u ook de salarissen van voetballers.
‘Blijkbaar vindt iedereen het interessant dat ik daar wat van zeg, maar ik moet de eerste 
Nederlander of Europeaan nog tegenkomen die 300.000 euro per week verdienen normaal 
vindt. Ik niet. Als hier iemand in de publieke sector zoveel per jaar verdient, ontploft de hele 
Kamer. En als een voetballer dat per week verdient, en dat ook nog bij een club met 700 mil-
joen euro schuld, dan zou ik er niks over mogen zeggen?’
pvda-leider Wouter Bos zei in 2007 dat wie een bijzonder talent heeft, zoals de zanger Marco 
Borsato of de voetballer Klaas-Jan Huntelaar, dat te gelde mag maken, want daar zouden we 
allemaal beter van worden.
‘No way! Dat snapt toch niemand.’
Er is weinig verzet tegen. Kennelijk accepteren de mensen het. 
‘Nou, laat ik daar dan in vooroplopen.’
U wilt Maastricht geen weeffout noemen, u heeft het over een fundamentele blunder.
‘Kijk hoe de wereld gigantisch in de problemen is gekomen. Hoeveel bedrijven en hoeveel 
mensen hun geld zijn kwijtgeraakt en hoe de financiële sector mensen in de schulden heeft 
gezet door de verkoop van woekerpolissen en producten met belachelijke risico’s, hypothe-
ken die ze never nooit waar kunnen maken. Niemand greep in, niemand zei: dat mag niet! 
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Iemand die er wél wat van zei, was weer een rooie communist en een Mao. Vervolgens is die 
hele bult ontploft. Ja dan ga ik niet zeggen: dat is een weeffout. Iedereen kon het weten. Het is 
bijna profetisch wat Jan Marijnissen in de jaren negentig en later Ewout Irrgang in de Kamer 
zeiden. Maar de euro moest en zou er komen, want niet de politici zaten aan de knoppen 
maar de bankiers. Die hebben vervolgens jaren hun zakken gevuld, totdat de zaak ontplofte. 
Toen waren de banken too big to fail. En wie kon daarna voor de rekening opdraven? Jan met 
de pet. En met zo’n verhaal moet ik mensen enthousiast maken voor Europa? Knappe jongen 
die dat kan.’
U ziet niet gauw een Verenigde Staten van Europa ontstaan.
‘Ik ben een rasechte optimist. Er komen betere tijden, alleen zal de agenda echt anders moe-
ten. Het moet radicaal anders.’
Het is tijd voor een correctie in socialistische zin?
‘Ik heb steeds tegen mijn achterban gezegd: dit zijn historische verkiezingen, omdat we op 
een keerpunt staan. Voor het eerst ligt de waarheid niet meer in het midden. Je moet nu een 
fundamentele keuze maken op basis van welke ideologie je door wil. Als je er nog steeds van 
overtuigd bent dat de liberale gedachte ook de oplossing uit de crisis is, dan moet je het in die 
hoek gaan zoeken. Maar als je genoeg hebt gezien van de neoliberale koers in de afgelopen 
twintig jaar, dan zul je het op de sociale manier moeten doen. Ja, dat kan niet zonder ons.’
Dat maakt regeren met de liberalen in uw optiek eigenlijk onmogelijk.
‘Nou, het is niet voor de hand liggend. Uitsluiten moet je dingen nooit. Maar ik zeg bewust: 
regeren met de liberalen ligt niet voor de hand. Maar wij kunnen een Belgische uitslag krij-
gen. Dan voel ik wel de verplichting mijn nek uit te steken als dat moet. Nederland moet wel 
bestuurd worden, daarvoor ben je ook gekozen. En daarom moet je altijd oppassen met het 
opwerpen van breekpunten. Bij de vorige verkiezingen waren er twee lijsttrekkers die een 
breekpunt noemden, Wilders en Balkenende. Nou, Wilders had het binnen drie uur al weg-
gegeven, Balkenende, althans zijn partij, binnen een jaar. Dus breekpunten in de politiek, dat 
is op voorhand liegen, omdat je niet weet hoe de dag van morgen eruitziet. Een politicus moet 
altijd rekening houden met de omstandigheden.’

Is er een Nederlandse politicus wiens leiderschap een voorbeeld voor u was. Den Uyl? Drees?
‘Nee, ik geloof dat ik überhaupt nooit iemand heb ervaren als politiek voorbeeld. Het beeld 
van Drees is natuurlijk wat geromantiseerd, omdat hij een onvoorstelbaar belangrijk besluit 
voor Nederland heeft genomen, waardoor iedereen hem waardeert. Maar ik weet niet hoe hij 
stond te debatteren in de Kamer. De televisie was toen nog amper aanwezig. Nu heb je van 
iedere politicus bijna alles wel een keer in beeld gehad. En iedereen doet van alles om in beeld 
te komen. Ik ook.’
Waardoor het gezag is afgenomen.
‘Ik ben nog groot geworden met de radiopraatjes van mr. G.B.J. Hiltermann, dat kreeg ik van 
thuis mee. Dan moest je stil zijn.’
Drees werd Vadertje Drees genoemd en dat zegt iets over de relatie tussen de burgers en de politici 
in die tijd. Wat voor soort leiderschap hebben we nu nodig? Toch weer een vaderfiguur?
‘Dat is een moeilijke vraag omdat je twee antwoorden hebt. Kijk, er moet iets gebeuren en de 
leider moet ervoor zorgen dat het gebeurt. Punt. Klaar. Je moet niet autoritair zijn, maar je 
moet een autoriteit zijn en afdwingen dat het ook gaat gebeuren. Maar wat er moet gebeuren, 
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is dat de politiek weer moet worden teruggegeven aan de mensen. Het grote sleutelwoord is 
nu: vertrouwen. De menselijke maat moet weer terug. De mensen moeten weer het gevoel 
hebben dat ze over hun eigen omgeving gaan, of die nou klein of groot is. En dat mensen ook 
het idee hebben van: kijk, ik heb er ook invloed op. Het doet ertoe wat ik ervan zeg en wat ik 
ervan vind, en daar gebeurt dan ook wat mee. Je moet ook een binder hebben.’
Betekent dat dat je je ogen dan naar binnen richt? Dat je de wereld als het ware kleiner maakt?
‘Nee, want de wereld is groot. En ook daar moet je mensen in meenemen. Als je je ogen sluit 
voor dingen die ergens anders gebeuren... Een van de eerste dingen die ik als Kamerlid deed 
was een aantal werkbezoeken brengen in het buitenland, in Kenia, Israël, Griekenland. Ik 
wilde de problemen met eigen ogen te zien, om ze te kunnen snappen. Dus hoezo naar bin-
nen gericht?’
Hoe legt u uit aan iemand in een Brabants dorp wat het probleem is van een Griek die u hebt 
ontmoet tijdens uw werkbezoek?
‘Laten we beginnen met gewoon open en eerlijk tegen elkaar zijn. Iemand zegt: Ze zijn alle-
maal zo lui als ze groot zijn. Dan zeg ik: Ik ben er geweest, maar weet je dat daar de pensioen-
leeftijd hoger ligt dan hier in Nederland? Eh, nee toch? En dan zeg ik: Ja toch!’
U blijft natuurlijk een onderwijzer.
‘Ja, nou, nee. Het is ontzettend belangrijk dat we weten waar we het over hebben en dat de 
dingen ook eerlijk voorgeschoteld worden. Dat de Grieken daar de boel totaal niet op orde 
hebben, is een feit. Dat die mensen daar jarenlang op twee aardig corrupte partijen hebben 
gestemd, dat is ook een feit. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien en ervaren. Dat de pro-
blemen megagroot zijn en tot de dag van vandaag niet opgelost worden, is ook een feit. Dat 
de grote scheepsmagnaten nog steeds geen belasting betalen en eigenlijk niemand vanaf twee 
keer modaal belasting betaalt… tja, dan kan het niet goed gaan. Maar, ik ben een praktisch 
iemand. Ik wil alles en iedereen steunen als ik weet dat het leidt tot een verbetering en een 
oplossing. Maar vervolgens zie je dat je van de oplossingen en de dingen die werden bedacht 
op voorhand kon weten dat ze niet gingen werken. Omdat weer de verkeerde mensen aan de 
knoppen zitten. Mensen met andere belangen, die niet het algemeen belang dienen.’
Maar hoe los je de problemen dan op?
‘Ik heb tegen de Grieken die ik heb ontmoet gezegd: ik wil best meedenken om jullie pro-
bleem op te lossen, want daarvoor ben ik gekozen. In mijn visie kun je, als je Griekenland een 
kans wilt geven, niet anders doen dan fors de schuld saneren, hoe pijnlijk en duur dat ook is. 
Je kunt het simpel uitrekenen: als de Grieken alles moeten terugbetalen, dan hebben ze twin-
tig jaar lang een economische groei van 9 procent nodig. Iedere vier- of vijfjarige in Nederland 
weet: dat kan niet! Toch gebeurde het zo. Ik kreeg de hoon over me heen, van De Jager, van 
Rutte: hoe kon ik dat nou toch zeggen?! Een half jaar later zeiden ze: Ja, we hadden toch aan 
schuldsanering moeten denken.’ 
Was dat te laat?
‘Nou ja, het wordt alleen maar moeilijker. Als je er nu niet toe besluit, dan komt Griekenland 
er niet uit. Dat weet je gewoon. De schuld is alleen maar groter geworden sinds de crisis begon. 
Het probleem is dus ook groter geworden met al die honderden miljarden die erin gestoken 
zijn. Vergeef me dus als ik zeg: dat was een bodemloze put. Niet omdat ik die Grieken niet 
wil helpen, maar omdat de oplossingen niet deugen die ze hier bedenken, omdat die in het 
belang zijn van diezelfde bancaire sector die ervoor gezorgd heeft dat alle schulden van pri-
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vaat naar publiek zijn gegaan. En nu is het gros van de leningen die er uitstaan in Griekenland 
van de Europese regeringen. Van u en van mij! Maar als ik daar wat van zeg, krijg ik op mijn 
donder.’
Zoals ook gebeurde toen u in juni in de Kamer voorstelde dat de Europese Centrale Bank staats-
obligaties van Spanje zou opkopen.
‘Ja, ik zie ze nog staan, acht aasgieren voor mijn neus: hoe kon ik dat bedenken? En wat 
bereiden ze nu bij de ecb voor? Massaal staatsobligaties opkopen, zelfs met een renteplafond. 
Dat gaat nog verder dan ik voorstelde. Ik ben benieuwd wat mijn tegenstanders nu zeggen? 
Onverantwoord, meneer Roemer, u gaat geld drukken! Maar dát is de oplossing, jongens! Dat 
is de enige manier om eruit te komen. Om een bazooka in te zetten in plaats van het klap-
perpistooltje dat Noodfonds heet. Dat is niet alleen nooit groot genoeg, maar het wordt ook 
rechtstreeks gefinancierd uit onze eigen begroting, met alle negatieve economische gevolgen 
van dien. Dan kunnen ze wel roepen dat ik geen econoom ben en weet-ik-wat-allemaal, maar 
ik ben niet achterlijk. Wat van onze begroting af gaat, moeten we extra bezuinigen elders en 
dat betekent gewoon dat onze economie weer een krimp krijgt.
Moet je steeds die weg op met Europese kredieten? Natuurlijk niet! Dat is nooit dé oplossing. 
Er moet veel meer gebeuren. Het gaat om een onderdeel van een groter pakket, om een tijde-
lijke maatregel. Nee, als het imf dat roept, en als de oeso dat roept, en meneer Draghi en alle 
topeconomen met een Nobelprijs in hun zak, dan geloof ik niet dat ik zo achterlijk ben. Ik heb 
altijd geleerd gewoon mijn boerenverstand te gebruiken. Als we het eerder zo hadden gedaan, 
dan had Spanje niet zo in de ellende gezeten.’
De sp pleit er in haar program voor dat de ecb onder strikt democratisch toezicht komt te staan. 
Hoe moet dat?
‘In de Kamer werd tegen mij gezegd: je gaat niet over de ecb. Dat is waar. Wij denken aan 
een jaarlijkse publieke verantwoording in het Europese Parlement. Je moet de ecb op een of 
andere manier transparant maken. Politici moeten er iets mee kunnen.’
Dat is een gevoelig punt. De Fransen wilden dat destijds ook, maar de Duitsers absoluut niet.
‘Dat klopt. Maar dan zeg ik: denk nou even rustig na, kijk weer even naar de geschiedenis. 
Daar kunnen we van leren. Icesave, die IJslandse bank, kwam met allerlei producten naar de 
Nederlandse markt. Wie was onze controleur? De Nederlandsche Bank. Wat deed die: Hé 
Icesave, mogen we even jullie boeken inzien? Reactie: Nee, dat mag niet. Nou, dan ligt daar toch 
het probleem? Dan spreek je met elkaar toch af dat je elkaars boeken mag controleren als toe-
zichtouder van welk land dan ook. Als je iets in Nederland op de markt wilt brengen, dan moet 
onze toezichthouder jouw boeken mogen controleren. Volgens mij is dat zo moeilijk niet.’

 
J.L. Heldring, de voormalige columnist van nrc Handelsblad, zei in het Jaarboek van 2011 dat 
de verzorgingsstaat nationaliserend werkt, omdat elke politicus eerst aan zijn eigen volk denkt, 
in de letterlijke zin. Hij had daarom een hard hoofd in de volgens hem noodzakelijke uitbreiding 
van de eu tot een politieke unie. In Nederland kunnen pvv en sp worden gezien als de politieke 
uitdrukking van de wens de verzorgingsstaat te conserveren.
‘Daar ben ik het niet mee eens. In de eerste plaats heeft elk onderwerp de democratische con-
trole nodig waar het thuishoort. Als het gaat over milieuvervuiling, weet iedereen: die stopt 
niet bij Arnhem bij de grens. Europees aanpakken dus. Als het gaat over flitskapitaal, dat zou 
ik het liefst mondiaal aanpakken. Maar de bestrijding van rupsen moet je vooral niet mondi-
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aal aanpakken. In de tweede plaats, de verzorgingsstaat is bijna een scheldwoord geworden. 
Terwijl het een geuzennaam zou moeten zijn. Waarom is de verzorgingsstaat er gekomen? 
Omdat je ziet dat als je niets organiseert de meest elementaire dingen voor een deel van de 
bevolking niet meer toegankelijk zijn. Daarom hebben wij dingen ontworpen om te voorko-
men dat we, in een rijk land als Nederland, in Europa, in het Westen, mensen uitsluiten. Als 
je zonder werk komt te zitten, krijg je ww, als je 65 wordt aow. Dat kunnen we alleen maar 
betalen als we het met z’n allen doen. We vinden het heel normaal dat we als belastingbetaler 
straatlantaarns willen hebben, maar blijkbaar vinden we het niet meer normaal dat ik een 
ziektekostenverzekering betaal waar ook zwangerschapscursussen in zitten. Ik ben een man, 
ik zal nooit zwanger worden, maar vind ik dat ik ervoor moet betalen? Ja! Want dat is een 
collectieve verzekering waar de meest elementaire dingen in moeten zitten. Dat is de verzor-
gingsstaat en die moet op orde zijn.’
Al in de jaren tachtig werd in de Nederlandse politiek de keerzijde van de verzorgingsstaat in beeld 
gebracht. Kernbezwaar: je ontneemt mensen hun eigen verantwoordelijkheid.
‘Dat is totaal onuitlegbaar, dat is echt waanzin als je zoiets durft te zeggen. Kijk, dat je van 
mensen bepaalde verwachtingen hebt: ja natuurlijk, logisch. Ik sta vooraan om de eerste de 
beste die denkt te mogen profiteren van de bijstandsuitkering keihard aan te pakken. Fraude? 
Aanpakken! Van de belastingontduiking bij de witte boorden tot de bijstandsfraude onder 
aan de ladder. Wil je dingen collectief houden en het draagvlak bewaren, dan moet je ervoor 
zorgen dat iedere euro op de juiste plek terechtkomt. Iedereen moet het uiterste doen om te 
zorgen dat hij zelf hard werkt om zijn geluk te halen en te participeren in de samenleving. 
Dat verwacht ik van iedereen. Daar kun je afspraken over maken, dat kun je controleren, en 
als ze het niet doen: jammer, dan heb je een probleem. Maar het feit dát we het zo met elkaar 
georganiseerd hebben is niet het probleem. Mensen afschrijven, onrendabel maken, een last 
laten zijn voor een ander, minachting… dat krijg je als je onze verzorgingsstaat tot op het bot 
uitholt en ieder voor zich en God voor ons allen laat zijn. No way!
Horen we daar nog een beetje de katholiek in u spreken? De zorg voor het bonum commune, het 
algemeen welzijn.
‘Ja, dat heb ik van huis uit zeker meegekregen. Ik hoor mijn eigen ouders nu praten.’

Noot

1  Het interview werd geautoriseerd op 31 augustus 2012.
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