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DOOR INGRID SPELT BEELD IVO VAN DER BENT

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter en partijleider van de SP Lilian Marijnissen (Oss, 1985)
woont doordeweeks in Den Haag en in het weekend met haar hond
Laika in haar geboorteplaats, de stad waar haar politieke carrière als
16-jarige van de grond kwam.
‘Als ik tv kijk, ligt mijn iPad meestal
op schoot: mailtjes checken. Dan kijk
ik met een half oog naar de actualiteiten; komt er iets interessants voorbij
dan heeft het mijn volledige aandacht.
Laika ligt vaak met zijn kop op mijn
voeten, soms op een dekentje naast
me. Eigenlijk mag het niet, maar het
is zo gezellig.
Vaste prik zijn Nieuwsuur, Pauw
of Jinek, en geregeld ook nog DWDD
of EénVandaag in de herhaling. Voor
22:00 uur kijk ik geen tv. Ik kijk graag
naar Pauw vanwege de vele politieke
onderwerpen. Jinek behandelt de ontwerpen breder; ook leuk! En ik ben
fan van het item met Jaïr Ferwerda bij
Jinek; hij belicht de politiek net even
anders. Néé, ik noem Late Night niet
omdat ik het een slecht programma
vind, maar volgende week is het al van
de buis. Toen ik nog CAO-onderhandelaar van de FNV was, ben ik menig
keer bij Humberto Tan in de bres
gesprongen voor goede zorg. Ik ben
heel nieuwsgierig hoe zijn vervanger
Twan Huys het gaat doen, welke draai
hij aan zijn show zal geven.
Als ik bij een talkshow zit, kijk ik
die aflevering terug. Ik moest me daar
echt toe zetten, maar ik wil zien hoe ik
overkom. Daar kan ik alleen maar van
leren. Ik let op mijn houding, kleding
en make-up, maar ik luister vooral
naar wat ik zeg. Ik heb nog contact
met een groepje zorgdames met wie
ik veel actie heb gevoerd tijdens mijn
vakbondstijd. We hebben een appgroepje en ze sparen me niet. ‘Dat
vind ik wel een moeilijk woord hoor,
Lilian,’ verschijnt dan op mijn mobiel.
In een spaarzaam vrij uurtje, meestal in het weekend, kijk ik een serie op
Netflix. The Killing vond ik geweldig;
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nu kijk ik Designated Survivor: van
die fijn afgebakende afleveringen over
de Amerikaanse politiek. Soms herken ik dingetjes. (Lachend) Uiteraard
lossen wij op het Binnenhof in vijftig
minuten geen atoomcrisis op, maar de
hectiek en het snelle schakelen komt
mij bekend voor. Kom ik nog wel aan
mijn eigen idealen toe, schiet weleens
door mijn hoofd als ik naar Designated Survivor kijk. Als politicus ren je
van de ene twist naar de andere. Ik
moet het beter doen dan Tom Kirkman (een rol van Kiefer Sutherland,
red.) denk ik dan.
In mijn reces haal ik nog wel eens
series in die ik eerder heb gemist,
zoals Hier zijn de Van Rossems. In
iedere aflevering belichten ze een stad,
en dat doen ze met zoveel humor. Je
wordt er nog wijzer van ook. Andere
tijden is ook prachtig. Het is ook zo
mooi gemaakt. Ik kijk graag naar programma’s waar je iets van opsteekt.
En waar ik me op kan verheugen is
de Tour de France. Ik hou van wielersport, alleen heb ik geen tijd om een
volledige etappe uit te zitten. Dat is
dan weer jammer. En ik ben net als
mijn vader (oud politicus Jan Marijnissen, red.) een enorm Feyenoordfan.
Ik heb een seizoenskaart. Het grappige is dat ik de wedstrijd vaak vanaf de
tribune in de Kuip volg en mijn vader
bij mij thuis op de bank. (Lachend)
Hij heeft geen FOX Sports, vindt-ie
zonde van zijn geld.’

Boek Van het westelijk front geen nieuws, Erich Maria Remarque
Krant Ik lees alle kranten op de iPad en thuis heb ik Brabants
Dagblad Tijdschrift De Groene Amsterdammer Land en stad
Nederland, Siena Onhebbelijkheid Ongeduldig
7

