
   Wat doe jij in het dagelijks leven 
Woen?

Sinds 2019 werk ik bij het ministerie van 
justitie als financieel medewerker. Dat is 
de leukste baan ik ooit heb gehad. Voor 
die werkzaamheden ben ik opgeleid bij 
het ROC Mondriaan. Gelukkig mag ik, 
ondanks de coronacrisis, nog een paar 
dagen per week naar kantoor. Sommige 
collega’s heb ik al heel lang niet meer 
gezien, die mis ik natuurlijk wel. Net als 
de andere leden van de SP met wie ik 
wekelijks nog digitaal overleg.

   Wanneer werd je lid van de SP en 
waarom?

In 2013! Ik was bang dat het Westen en 
de Verenigde Staten weer militair wilden 

gaan ingrijpen in Syrië. De SP was de 
enige linkse partij die daar fel tegenstan-
der van was. Militair ingrijpen op basis van 
halve waarheden kunnen we niet steunen. 
Gelukkig keerde SP zich daartegen. De 
gevolgen van andere westerse militaire 
interventies zijn immens. Bevolkingsgroe-
pen die elkaar zijn gaan bestrijden, die 
fouten mogen we niet weer maken. 

   En werd je toen gelijk actief?
Nee, dat niet. Vanaf 2017 werd ik pas 
actief door een kennismakingsavond van 
ROOD. Tijdens die avond sprak ik met ie-
dereen die actief was, ze hebben me echt 
welkom laten voelen. Vanaf dat moment 
heb ik bijna geen actie of overleg meer 
gemist en ben ik ook niet van plan om te 
stoppen bij de SP. Ik voel me hier thuis.

   Wat is je leukste actie?
Zonder twijfel: met meer dan 20 soci-
alisten van de SP in de Tweede Kamer 
aandacht vragen voor het stoppen van de 
permanente oorlog. Ons Tweede Kamer-
lid Sadet Karabulut debatteerde daar over 
de verlenging van de militaire missie in 
Afghanistan. Wij verstoorden de vergade-
ring met spandoeken en daarmee kwa-
men we op voor de slachtoffers van de 
militaire interventies de afgelopen jaren. 
Een ervaring om nooit meer te vergeten.

   Wat vind jij het leukste om te doen 
in de groep?

Creatief bezig zijn. Voor acties maken we 
van knutselmateriaal leuke actieattributen 

zoals spandoeken en grote borden. Alles 
waarvoor je een beetje tekenvaardig moet 
zijn vind ik hartstikke tof. Vroeger deed ik 
dat in mijn vrije tijd ook veel, maar tegen-
woordig is de verleiding van het internet 
net iets groter. 

   En wat doe je naast de SP?
Ik kijk dus veel naar films en series. Sinds 
een tijdje heb ik een Pathé abonnement. 
Elke week fiets ik van Transvaal naar mijn 
favoriete bioscoop in Scheveningen waar 
de medewerkers me inmiddels kennen. 
Minimaal twee keer in de week. 

   Hoe zit jouw ideale samenleving 
eruit?

Mijn ideale samenleving valt en staat 
bij een socialistisch buitenlandbeleid. 
We kiezen niet langer meer voor militair 
ingrijpen in andere staten, maar gaan voor 
diplomatie die vrede brengt. Als tweede 
zou ik de klimaatcrisis aanpakken. Inter-
nationaal zullen we samen de strijd aan 
moeten gaan om onze planeet leefbaar 
te houden. Ook zullen we als wereldwij-
de gemeenschap moeten inzetten op 
rampenbeleid, zoals bij natuurrampen 
als aardbevingen en overstromingen 
maar ook op virusuitbraken. Dat vraagt 
solidariteit, maar die kunnen we creëren. 
We zijn allemaal mensen. Mijn idealen kan 
ik vinden bij de SP. Daarom blijf ik deze 
club trouw. 

Woen Woen Lau (28) is geboren 
en getogen Hagenees. Zijn strijd 
tegen de permanente oorlog vond 
7 jaar geleden een plek bij de SP. 
Samen met andere jonge SP-leden 
komt hij al meer dan 4 jaar elke 
woensdagavond bij elkaar om 
nieuwe actieplannen te maken en 
voor gezelligheid. In deze Linksaf! 
vertelt hij over zijn ervaringen bij 
onze club. 
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