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Kant laat partij sprakeloos achter
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OPENING, Van onze verslaggevers Bart 
Dirks, Kim van Keken op 05 maart ‘10, 
00:00, bijgewerkt 04 mei ‘10, 00:01

 DEN HAAG – Reportage

Tot verbijstering van haar fractie kon-
digde Agnes Kant donderdag haar ver-
trek aan.

Den Haag Het beeld van een te fa-
natieke bijter bleef haar achtervolgen. 
Net zoals de schaduw van haar voor-
ganger, Jan Marijnissen, maar niet 
wilde vervagen. 

Na aanhoudend slechte peilingen, 
een teleurstellende uitslag bij de ge-
meenteraadsverkiezing, vervolgens 
‘een knap waardeloos’ politiek slot-
debat op tv en een slapeloze nacht, 
deelde SP-fractieleider Agnes Kant 
(43) donderdag mee wat voor haar on-
vermijdelijk was geworden: ‘Ik ga uit 
de politiek.’

Haar 24 fractiegenoten voelen zich 
totaal overrompeld door het nieuws. 
Voor hen hoefde Kant niet weg. De 
socialistische Kamerleden, verzameld 
in de Van Mierlozaal in de Tweede 
Kamer, belonen haar tegen vijf uur 
met een minutenlange staande ovatie. 
Tranen vloeien.

Eerst verlaten de beleidsmedewer-
kers, in ganzenpas en met gebogen 
hoofd, het vergaderzaaltje. De wach-
tende journalisten mogen naar binnen; 
ze lezen aan de bleke gezichten van de 
zwijgende Kamerleden dat het voorbij 
is voor Kant. Partijleider Jan Marijnis-

sen, ook in tranen, heeft aan de lange 
tafels bewust een stoel buiten beeld 
gekozen. 

Cameraploegen komen halverwege 
Kants verklaring binnen; een geregis-
seerd mediaspektakel is het vertrek al-
lerminst.

Trots is Kant op haar inzet, haar toe-
wijding en de prestaties van de fractie 
onder haar leiding. Werken aan een 
betere samenleving zag ze twintig jaar 
als een roeping, waar ze zich met ‘hart 
en ziel’ voor heeft ingezet. 

‘Op mijn initiatief heeft de fractie 
grote, waardevolle onderzoeken onder 
politieagenten, leraren en werkers in 
de zorg gehouden. De betrokkenheid 
met de mensen in de samenleving is 
voor ons SP’ers de kern van volksver-
tegenwoordiger zijn. Teleurstellend is 
dat deze waardevolle werkwijze van 
de SP onvoldoende voor het voetlicht 
komt.’

Het is namelijk niet misgegaan met 
de resultaten, vindt Kant, en ook het 
vertrouwen binnen haar partij ‘is er 
nog volop’. Maar veel buitenstaan-
ders hebben een totaal ander beeld 
van haar. Die zien van meet af aan een 
vrouw die gedreven, maar te fanatiek 
en verbeten of verongelijkt overkomt. 
Een politica die te weinig relativeert, 
en soms, zeker de laatste weken, zich-
zelf overschreeuwt in Kamerdebatten 
en bij tv-optredens.

Hoe ze ook probeerde, het lukte 
Kant maar niet haar imago te verande-
ren. Zat ze bij De Wereld Draait Door, 

kreeg ze weer een lesje mediatraining 
van Matthijs van Nieuwkerk: ‘Rustig 
ademhalen, Agnes!’ Overal weer dat 
verwijt. ‘Goh, Jan heeft meer charis-
ma, is toch meer het type staatsman.’

Kant leed eronder, sinds ze twee jaar 
geleden Marijnissen opvolgde. ‘Dat 
dit niet makkelijk zou zijn, zo niet een 
welhaast onmogelijke opgave, wist 
ik’, zegt ze nu. Ze is eerder te perfecti-
onistisch dan te los. ‘Ik vind altijd dat 
het beter kan en moet.’

Vaker spookte het door haar hoofd: 
berokken ik geen schade aan de partij 
door aan te blijven?

‘Helaas gaat het in de huidige po-
litiek om méér dan vertrouwen. On-
miskenbaar worden de slechte ver-
kiezingsuitslag en de lage peiling 
gekoppeld aan mijn optredens als 
boegbeeld van de SP.’

Ze voegt er een alleszeggend zin-
netje aan toe: ‘Of dat beeld terecht is, 
daar zullen de meningen over verdeeld 
zijn.’

Hoezeer ze zich tekort gedaan voelt, 
blijkt als cameraploegen haar een serie 
harde vragen stellen. ‘Dacht u woens-
dagavond niet: de SP heeft zo’n lijst-
trekker niet nodig?’, en: ‘Legt u het 
bijltje er niet heel snel bij neer?’

De Kamerleden sissen van veront-
waardiging, Kant ervaart de vragen 
duidelijk als een trap na: ‘Dat bedoel 
ik nu. Wat ben ik blij dat ik hier nu 
vanaf ben!’


