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Léonie Sazias van mediastad naar Haagse slangenkuil 

’Beetje hoon wel gewend’  

 

 

Seniorenpartij 50Plus verraste onlangs met de presentatie van BN’er Léonie 
Sazias als boegbeeld. Als nummer twee, vlak achter lijsttrekker Henk Krol, 
stevent zij af op een plek in de Tweede Kamer. De Telegraaf sprak met de vrouw 

die reeds tien jaar in de Hilversumse gemeentepolitiek actief is en haar carrière 
ooit begon als omroepster bij Veronica.  

 

In 1984 keek Léonie Sazias (59) op de late avond nog zwoel de camera in. „Als u 
nog niet gaat slapen...nou ja u ziet maar, hè”, knipoogde ze ondeugend naar tv-
kijkend Nederland. Het was de start van een succesvolle televisiecarrière, waarin 
ze onder meer het gezicht werd van de Ojevaarsjo en Dierenmanieren. Mede-

presentator Martin Gaus gaf haar ooit papegaai Sally (28) cadeau, die met collie 
Bebop en drie kippen huize Sazias tot een gezellige beestenboel maken.  

Hoe verliep de overstap van de televisie naar de lokale politiek? 

„Hilversum is hard. Op een gegeven moment wordt het gewoon minder, omdat je 

ouder wordt. In de laatste periode moest ik voor een commerciële omroep een 
item maken over een make-up remover. Ik moest het merk twee keer noemen. 

Niet één keer, ook niet drie keer. Het was echt zonde van de stroom. Ik had het 
ook wel met die oppervlakkigheid gehad en ben geschiedenis gaan studeren, en 
heb me gericht op de periode van de Verlichting. Ik was bezig met hoge idealen 

van de Verenigde Naties en de vrede in het Midden-Oosten. VN secretaris-
generaal Kofi Annan zei toen dat de echte verandering op lokaal niveau moest 

plaatsvinden. Ik vond dat hij wel een punt had. Een buurman vroeg me of ik mee 
wilde doen met zijn nieuwe lokale partij. Toen heb ik gezegd: ik wil het wel doen, 

maar dan doe ik het ook serieus.”  

En nu maakt u de overstap naar 50Plus, die goed scoort in de peilingen. 
Had u dat ook gedaan als de partij op nul zetels stond? 

„Ehm. Nou. Ik denk het wel ja.” 

U moest er wel even over nadenken. 

„Ja, omdat ik natuurlijk wel dit avontuur aanga om ook in de Tweede Kamer te 

komen en echt wat te betekenen. Ik ben echt blij verrast dat voorzitter Jan Nagel 
me vroeg om lid te worden.” 



Die kent u natuurlijk uit de Hilversumse gemeenteraad, waar u alweer 

tien jaar in zit. Hoe is die band gegroeid? 

„Mijn man Cees en ik kennen Jan al heel lang. Cees is eigenlijk ook al vanaf het 
begin bij 50Plus betrokken. Hij maakt muziek voor ze en schrijft soms teksten. 

Jan is steengoed, vanuit een sociale overtuiging.” 

Hij staat aan het hoofd van een partij die zegt: ’blijf van mijn poen af’ en 
’we gaan ze terugpakken’. Dat klinkt niet erg sociaal. 

„Nou, dat hangt ervan af hoe je dat ziet. De manier waarop er met pensioenen 

en met ouderen wordt omgegaan, is gewoon niet eerlijk. De landelijke politiek is 
van ouderen afgedwaald.” 

Hoe is dat volgens u gekomen? 

„Dat heeft vooral met het uitkleden van de zorg te maken. Er zijn natuurlijk heel 

veel ouderen die wel een goeie oude dag hebben, maar ik zie ook heel veel 
ouderen met een klein pensioentje die net buiten alle toeslagen vallen. Die 
hebben zorg nodig en kunnen de touwtjes echt niet meer aan elkaar knopen. Die 

mijden zorg en zitten eenzaam thuis te verpieteren.” 

U stapt nu over van Hilversum naar het landelijke politieke toneel in Den 
Haag. Sommige mensen noemen het een slangenkuil, waar het er hard 

aan toe kan gaan... 

„Dat gebeurt lokaal ook, hoor. Op het moment dat je besluit wat te gaan doen in 
de politiek, ben je al een pluche-plakker en een graaier. En een slangenkuil? Dat 

zag je ook met dat debat met Van der Steur. Dat vond ik nou echt een 
slangenkuil! Het was een spel, net als PvdA-leider Lodewijk Asscher een spel 
speelt. Die heeft vier jaar lang dingen gedaan die zijn achterban niet pruimt en 

ineens komt hij zeggen dat het eigen risico weg moet!” 

U noemt nu Asscher. Is hij degene met wie u graag de degens wil 
kruisen? 

„Ik ga niet primair de Tweede Kamer in om te vechten met collega’s. Maar als 

het ergens over gaat, dan ga ik het gevecht heus wel aan. Bijvoorbeeld over de 
bezuinigingen in de zorg.” 

U weet ook dat de uitgaven in de zorg in de afgelopen vier jaar alleen 

maar zijn gestegen. Dus dat er eigenlijk de facto niet bezuinigd is. 

„Ja, maar het hangt er ook vanaf hoe je dat organiseert binnen het systeem. Wat 
mij betreft gaat die marktwerking eruit.” 

En dan houden we geld over? 

„Dan houden we niet geld over, maar dan is er wel geld dat naar andere dingen 

kan gaan. Zoals handen aan het bed. De laatste tien jaar zijn er 56 procent meer 



managers bijgekomen. Met het marktliberalisme gooien we onze gezamenlijke 

zorg weg.” 

Wat is uw valkuil? 

„Ik kan wel fel worden. Maar dat vind ik eigenlijk geen valkuil. Ik heb wel een 
hele harde stem. In de gemeenteraad zeggen ze tegen me: iedereen altijd 

dichter bij de microfoon, behalve jij.” 

We kwamen in de voorbereiding van dit gesprek ook nog tegen dat u 
gelooft in iets wat buiten het aardse leven plaatsheeft, het paranormale. 

„Ja, ik heb daar ervaringen mee. Toen ik jong was heb ik daar eens in de 

Televizier over gepraat. Op mijn vijftiende heb ik gewoon echt een geest gezien. 
Heel duidelijk. Out of the blue stond daar ineens iemand voor mijn neus, die naar 

me toe kwam lopen en me met hele zachte ogen heel vriendelijk aankeek. Ik 
kreeg na dat interview stapels post van mensen die zeiden dat ze dat ook 
hadden meegemaakt. Maar goed. Dat hoort bij mijn eigen privé-ervaringen, 

privé-overtuigingen. Die horen in de politiek helemaal niet thuis.” 

Maar toen heeft u wel voor uzelf bepaald dat er meer is tussen hemel en 
aarde? 

„Ja, dat weet ik zeker. Ik herken me in de spreuk dat het een enorme verspilling 

van ruimte zou zijn als we de enigen zouden zijn in het universum.” 

En wat zegt u tegen politici die u straks in de Tweede Kamer hierop 
kunnen aanvallen? 

„Dat zie ik dan wel weer. In de gemeenteraad in Hilversum heb ik de nodige 

ervaring opgedaan. Neem de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Ik 
weet hoe belangrijk dieren zijn voor mensen en helemaal voor ouderen. Ik ken 
iemand die alleen op zijn flatje woont met zijn twee katten. Die zegt: als mijn 

katten er niet meer zijn, spring ik van de flat. Als ik in de raadszaal een punt 
maak van het feit dat de huishoudelijke hulp volgens de WMO zijn kattenbak niet 

mag verschonen, krijg ik alleen maar hoon over me heen. ’Wil je dan een 
guppie-motie?’, roepen ze dan. Hoon ben ik wel een beetje gewend. Maar ik laat 

me er niet door uit het veld slaan.” 

 


