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PORTRET, Gijs Herderscheê op 05 
maart ‘10, 00:00, bijgewerkt 04 mei 
‘10, 00:01

DEN HAAG – PROFIEL Agnes 
Kant

Gedrevenheid is het handelsmerk van 
de SP-politica die stormachtige jaren 
beleefde sinds ze in 1998 toetrad tot 
de Tweede Kamer.

DEN HAAG Vanaf dag 1 stond 
SP’er Agnes Kant (1967) als politica 
in de hoogste versnelling. Op de dag 
van haar beëdiging als Kamerlid hield 
zij meteen haar maidenspeech. De eer-
ste keer als Kamerlid het woord voe-
ren, daar wachten de meesten mee tot 
ze de Haagse mores kennen. Zo niet 
Kant.

Snoeihard stelde zij op 19 mei 1998 
de procedure aan de kaak die de Twee-
de Kamer hanteert om de voorzitter 
te kiezen. ‘Wij hebben de ondemo-
cratische en geheimzinnige gang van 
zaken bij die verkiezing aan de kaak 
gesteld, en ik doe de portefeuille Bin-
nenlandse Zaken. Dus, 1 en 1 = 2, ik 
doe dat debat’, zei ze tegen haar frac-
tie. Marijnissen destijds over die op-
merkelijke entree: ‘Het illustreert haar 
onverschrokkenheid.’ 

Het was het begin van stormachtige 
jaren waarin Kant jarenlang de meeste 
Kamervragen aan ministers en staats-
secretarissen stelde. 

Twaalf jaar lang, tot deze week, 

ging Kant op deze wijze door. Haar 
gedrevenheid was het handelsmerk 
waarmee ze vijanden en vrienden 
scoorde. Vooral in de zorg waarover 
zij jaren het woord voerde namens de 
SP. Zo stelde zij met gedegen onder-
zoek misstanden in de thuiszorg aan 
de kaak. Het bijbehorende tv-spotje 
met een oude vrouw die zich uitkleedt, 
stuitte op weerzin. Het spotje diende 
als protest tegen de ‘uitholling van de 
thuiszorg’.

Senator Hans Hillen (CDA) kan 
zich het nodige herinneren. Hij had 
met haar te maken als Kamerlid, en la-
ter als voorzitter van het College voor 
Zorgverzekeringen. ‘Ze is zo overtuigd 
van haar eigen gelijk, dat ze weinig 
ruimte laat voor ideeën van anderen’, 
zei Hillen op de dag dat Kant in 2008 
aantrad als fractieleider. ‘Ze gelooft in 
haar eigen werkelijkheid. En nee, die 
bestaat niet uit marktwerking.’

De politieke gedrevenheid ontwik-
kelde Kant als twintiger, eind jaren 
tachtig. Op 1 januari 1990 werd ze 
voorzitter van de SP-afdeling in haar 
woonplaats Doesburg. Daar kan Kant 
echt ontspannen, hardlopend op de 
Veluwe of dansend op de muziek van 
haar man. Het SP-werk deed zij naast 
haar baan als wetenschappelijk mede-
werker aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Daar promoveerde zij in 
1997. 

In Doesburg bleven haar man en 
twee dochters wonen, toen Kant in 

juni 1994 medewerkster werd van de 
eerste SP-Kamerleden, Jan Marijnis-
sen en Remi Poppe. Als Kant vier jaar 
later zelf ook Kamerlid wordt, zijn 
er vijf SP’ers. Bij de verkiezingen in 
2002 en 2003 komt de SP op 9 zetels; 
in 2006 op 25.

Die opmars, of in elk geval dat ni-
veau vasthouden, is de onmogelijke 
opgave waarvoor Kant gesteld wordt 
als zij in 2008 Marijnissen als fractie-
voorzitter opvolgt. Marijnissen, die de 
partij heeft groot gemaakt, blijft als 
backbencher in de Kamer en blijft par-
tijleider. Achteraf erkent Marijnissen 
dat de SP in 2006 meer Kamerzetels 
scoorde dan de ‘natuurlijke’ omvang. 
In de laatste dagen voor de verkiezin-
gen ontwikkelde zich in de peilingen 
een toeloop op de partij en kreeg de 
partij een ‘bonus’ bij de uitslag.

Gesteld voor de onmogelijke opgave 
om de SP op hetzelfde niveau te hou-
den, werd Kants kracht haar zwakte. 
Haar gedrevenheid kwam als een boe-
merang terug. 

Hans Hillen gaf daar al een treffende 
karakterisering van toen Kant Marij-
nissen opvolgde als fractievoorzitter. 
Hij wijst erop dat D66 altijd op zoek 
was naar ‘een kloontje’ van oprichter 
Hans van Mierlo. ‘Dat doet de SP an-
ders. Kant lijkt totaal niet op Marijnis-
sen. Hij heeft de uitstraling van een 
gezellige dorpspastoor. Zij van een 
fanatieke opbouwwerkster.’ Dat beeld 
is Kant uiteindelijk opgebroken.


