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MARIJNISSEN 
Jan Marijnissen is vaarzitter en kamerlid van de SP 

De veren van 
Wimi(ok 

BIJ ZIJN ONLANGS uitgesproken 
Den Uyl-lezing, heeft Wim 
Kok wereldkundig gemaakt 
dat hij het een bevrijding 
vindt dat de PvdA haar 'socia
listische' veren heeft afge
schud. Dat hoeft niemand te 
verbazen. Immers, de oud-vak
bandsman heeft zich nooit 
willen profileren als een visionair politi
cus. Het pragmatisme- de ideologie van 
het haalbare binnen de gegeven omstan
digheden- heeft bij hem altijd centraal 
gestaan. 'Geen Grote Doelen', dat is de 
gemeenschappelijke noemer voor de 
PvdA-Tweede-Kamerfractie, het partijbe
stuur en het PvdA-smaldeel in het kabi
net, inclusief de premier. Een coalitie 
met de marktfundamentalisten van de 
WD zou anders ook ondenkbaar zijn ge
weest. 

TERECHT MERKT KOK in zijn lezing op 'dat 
de grote aantrekkingskracht van het li
berale gedachtengoed thans duidelijk 
waarneembaar is'. Inderdaad, en dat 
geldt niet in het minst voor de PvdA zelf. 
Met de suggestie dat het in de nabije toe
komst in de vaderlandse politiek met 
name zal gaan tussen de sociaal-demo
cratie en het liberalisme, wil Kok ver
hullen dat de PvdA in de politieke prak
tijk allang gecapituleerd heeft voor de 
liberale opmars. Het ultieme bewijs 
voor het feit dat nu ook de PvdA een van 
de kamers in het WD-huis bewoont, is 
het beleid van het eerste kabinet-Kok. 
Inmiddels is het allang niet meer alleen 
de SP die stelt dat dit kabinet het WO
programma uitvoert en dat Kok ope
reert als de buikspreker van Bolkestein. 
Steeds meer mensen zien in dat de door 
Kok opgevoerde tegenstelling tussen het 
liberalisme en de hedendaagse sociaal
democratie in feite niet meer bestaat. 
Dat wordt nog eens onderstreept door 
de wens van de PvdA-leider nog verder 
op te schuiven naar het politieke mid
den om zodoende aantrekkelijker te 
worden voor de middengroepen. 
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HET SOCIALISME IS on,tstaan uit 
onvrede met de maatschappe
lijkeongelijkheid die het kapi
talisme nationaal en interna
tionaal onvermijdelijk ople
vert. Het miskennen van dit 
gegeven staat gelijk aan het 
gedogen van die ongelijkheid. 
Voor socialisten is dat een on

verdraaglijke gedachte. Het wenkend 
perspectiefvan een samenleving die de 
menselijke waardigheid van èlk indivi
du respecteert, de gelijkwaardigheid 
van alle mensen garandeert en de soli
dariteit organiseert (omdat we nu een
maal niet allemaal gelijk zijn) was en 
blijft de moeite waard. De mens, en niet 
de economie, behoort zowel uitgangs
punt als doel te zijn voor het politieke 
handelen. Die opvatting verdraagt zich 
niet met de neo-liberale wens de wolven 
de totale vrijheid te geven, want dat kan 
alleen maar leiden tot de dood voor de 
lammeren. De overheid heeft tot taak de 
voorwaarden te creëren zodat iedereen 
met een maximale kans op succes zijn 
of haar geluk kan najagen, zodat de ei
gen verantwoordelijkheid voor dat ge
luk ook kan worden genomen. 

DE SPANNING TUSSEN 'wat is' en 'wat kan 
en wat zou moeten' is de motor van de 
vooruitgang. Daarom kan de politiek 
ook niet zonder idealen, en niet zonder 
een samenhangende visie op mens en 
maatschappij. Het pragmatisme waar
mee nu ook de PvdA behept is, kan 
slechts leiden tot een politiek die niet 
leidt, maar geleid wordt door de on
zichtbare hand van 'de markt'. 

ZOLANG WE ZELF geen dromers worden, 
is het goed, ja zelfs noodzakelijk, om 
dromen te hebben. Optimisme over de 
·toekomst gepaard aan realisme voor het 
heden, maakt dat het de moeite waard 
is je politiek in te zetten. Want behalve 
uitgangspunt en doel, is de mens ook 
middel: middel voor verandering. Ook 
in 1996 zal dat het motto van de SP zijn. 
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NIEUWS 

I DEN HAAG - De horoscopen in de damesbladen voorspellen opvallend veel 
'financiële meevallers' voor 1996. De Tribune keek niet naar de sterren, maar naar 
het paarse regeringsbeleid. En dat wijst vooral op financiële rampspoed. 

HOGERE LASTEN meeste gemeenten weer fors met 23 gulden en 24 cent per de duizenden banenpoolers. Ook 
Het begon al in de nacht van duurder, onder meer vanwege maand. Dat is per jaar f 278)8. voor mensen met een salaris van 
Oud op Nieuw. De telefoontjes het stortverbod dat de regering Een druppel op de gloeiende 4000 gulden bruto eindigt januari 
om uw familie het allerbeste te heeft afgekondigd. De rioolrech- plaat van de lastenverhoging. volgens CMG in de min: twee 
wensen, waren 10 procent ten stijgen vrijwel overal, evenals En werkt u in loondienst, dan zal gulden loonsverlaging. Verdient-u 
duurder dan de gesprekken vóór de verontreinigingsheffing en de het loonstrookje over januari een echt véél, dan verandert het 
12 uur. Ook de kosten van het waterschapslasten. De gemiddel- koude douche zijn. De overheve- beeld. Inkomens van meer dan 
telefoonabonnement zijn met 10 de verhoging van de onroerende- lingstoeslag is namelijk verlaagd een ton zien het eindbedrag op 
procent verhoogd. zaakbelasting loopt in sommige en uw WW-premie is verhoogd. hun loonstrooktie stijgen met 
De ecotax verhoogt uw energie- gemeenten op tot wel 40 pro- Dit moet gecompenseerd worden ruim 100 gulden. 
kosten met - gemiddeld - zo'n cent, vanwege de hertaxatie van door het grotendeels wegvallen 
155 gulden per jaar. Natuurlijk de woningen. En uiteraard wordt van de Ziektewetpremie. Dat is EEN GOED 1997 
gaan ook dit jaar de huren weer ook het openbaar vervoer duur- echter uitgesteld, en dus betaalt Het leven is gelukkig méér dan 
fors omhoog. Staatssecretaris der. u nu dubbel. geld alleen. En dus kan 1996 
Tommei hoopt dat de corporaties Volgens berekeningen van CMG best nog een heel goed jaar 
gemiddeld minder zullen nemen, HOGERE LUSTEN? Personeelssystemen (dat maan- worden. Wij wensen u dat van 
dan eerder was afgesproken. Stijgt uw loon of uw uitkering delijks 350.000 salarissen bere- harte toe. En als u nog een goed 
Onze voorspelling is dat de genoeg om de lastenopdrijving kent) gaan minimumloners er voornemen zoekt: help de SP 
gemiddelde verhoging toch rond bij te houden? Vergeet het rnaar. daardoor zelfs zo'n 9 gulden per een handje. Dan brengt 1997 
de vier procent zal uitkomen. De bijstandsuitkering voor een maand op achteruit in januari. misschien wel de voorspelde 
De afvalverwerking wordt in de gezin is op 1 januari verhoogd Een hard gelag bijvoorbeeld voor financiële meevallers. 
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De Tribune-reponage over de 'Verscholen 
Dorp' -praktijken op Veluwse campings heeft 
veel stof doen opwaaien. Brandpunt wijdde 
een TV-reponage aan de Tribune-onthulling, 
die ook aandacht kreeg in veel kranten en bij 
diverse radio-omroepen. Naar aanleiding 
daarvan kwamen bij de SP weer veel nieuwe 
tips binnen. Kamerlid Remi Poppe heeft de 

regering gevraagd de vrijwel opgeheven rechtsbescherming van 
de langkampeerders te herstellen. Wij houden u op de hoogte. 

~Gedragscode voor 
multinationals nodig' 
• ROTTERDAM - 'Niet actiegroepen, 
maar multinationals moeten aan 
een gedragscode worden gebon
den; zegt SP-senator Jan de Wit. Hij 
kreeg in het Algemeen Dagblad 
uitvoerig de gelegenheid te reageren 
op Shell-directeur 1. Slechte. De Wit: 
'Vanuit een onaantastbare positie 
lapt het concern zelf de regels aan 
de laars. Shell heeft jarenlang de 
VN-boycot van Zuid-Afrika gene
geerd, veNuilt de Ogoni-streek in 
Nigeria, heeft de Gouderak-polder 
verpest en is verantwoordelijk voor 
de zinkverontreiniging door Budelco 

in Midden-Brabant. Shell moet zich 
eerst zelf aan de regels houden.' De 
Heerlense advocaat ziet een code 
voor actiegroepen als 'de dood in 
de pot': 'We zouden ons bij het 
plannen van een actie zeker eerst 
moeten afvragen of Shell akkoord 
gaat. Gelukkig is in de Grondwet van 
dit land de vrijheid van menings
uiting, vereniging en vergadering 
vastgelegd. Betogen mag en wie 
over de schreef gaat krijgt met de 
rechter te rnaken. Eigenlijk hebben 
actievoerders allang een gedragsco
de: de wet; aldus De Wit in het AD. 

1Te veel vraagtekens bij 
inzet troepen in Bosnië' 
• DEN HAAG - 'De moeilijkste beslissing tot nu toe; noemde 
SP-kamerlid Jan Marijnissen zijn uiteindelijke 'nee' tegen het 
opnieuw sturen van Nederlandse troepen naar Bosnië. 

Marijnissen noemt de gang van 
zaken in Bosniê vol paradoxen. In 
het kamerdebat slaagden de minis
ters Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) 
en Voorhoeve (Defensie) er niet in 
bevredigende antwoorden te geven. 
Marijnissen: 'Toen het daar oorlog 
was, stuurden we lichtbewapende 
blauwhelmen. Nu is het vrede·en 
sturen we zwaar bewapende 
groenhelm en. Toen onder supeNisie 
van de Verenigde Naties, nu is het 
de militaire organisatie NAVO die de 
leiding heeft. En terwijl de NAVO de 
vrede komt bewaken, rnagen de 
strijdende partijen al na drie maan
den weer bewapend worden. Dat 
betekent wel dat als de internatio
nale troepen over een jaar vertrek
ken, de vrede slechts een lange 
wapenstilstand is geweest.' 
Het grootste bezwaar van de SP 
tegen het akkoord is dat het de 
strijdende partijen door de strot is 
geduwd door de Amerikanen, maar 

dat de presidenten van Bosniê
Herzegowina, Kroatiê en SeNiê er 
geen enkele verantwoordelijkheid 
voor nemen. 'Alles, rnaar dan ook 
alles moet door de internationale 
gemeenschap worden opgeknapt 
Gebieden ontruimen, mensen hun 
huizen teruggeven, troepen schei
den, de veiligheid garanderen van 
de organisaties die de niet-militaire 
taken op zich hebben genomen.' 
'Als er zo weinig verantwoordelijk
heidsbesef is bij de mensen die de 
ellende hebben veroorzaakt, moe
ten Nederlandse militairen dan wel 
die verantwoordelijkheid nemen -
wat daaNan ook de gevolgen zijn?' 
Daarom stemde de SP-fractie uitein· 
delijk als enige tegen de nieuwe 
troepenzending naar voormalig 
Joegoslaviê. Marijnissen: 'Ik respec
teer de afweging van de andere 
kamerfracties. Maar als ik mijn 
verstand èn mijn geweten volg kan 
ik niet anders.' 

Onthutsende cijfers over 
afschot wild op Het Loo 

Luister naar 

• DEN HAAG- Dankzijkamervragen van SP' er Remi Poppe weet Nederland eindelijk hoeveel 
dieren de Oranjes en hun gasten jaarlijks afschieten op de Kroondomeinen van Het Loo. 

Tijdens de jachtpartijen - die vol
gens minister Van Aartsen volledig 
aan de regels voldoen - werden in 
1994 op Het Loo 456 zwijneri, lSO 
edelherten, 49 reeên en 58 damher
ten afgeschoten. De cijfers die Van 
Aartsen verstrekte over 199 5 zijn 
lager, maar op het rnament dat de 
minister dat deed, rnaest de jacht
partij van 23 december nog plaats
vinden. Tot dan waren er 170 
zwijnen, 96 edelherten, 52 reeên en 
22 damherten doodgeschoten. 
Kritisch Faunabeheer, dat al jaren 
ageert tegen de jacht, noemde de 
cijfers onthutsend. 'Nog veel hoger 
dan we hadden gedacht,' zegt Rita 
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Stockmann (zie ook het inteNiew op 
pagina 24 en 25). 
SP-kamerlid Remi Poppe had aan 
premier Kok ook opheldering ge
vraagd over de langdurige sluiting 
van Het Loo van 15 september tot 
25 december, terwijl andere natuur
gebieden in verband met de bronst
tijd van edelherten slechts gesloten 
zijn tot half oktober. De toegangs
bordjes van Het Loo melden: 'Verbo
den toegang. Rusnijd ten behoeve 
van het wild'. 'In welk licht moeten 
we die mededeling zien in de 
periode dat het wild door een 
koninklijk jachtgezelschap wordt 
verstoord, opgejaagd en afgescho-

ten?' wilde Poppe weten. De minis
ter-president gaf toe dat de afslui
ting geschiedt 'om de veiligheid en 
privacy van leden van het Koninklijk 
Huis en hun gasten te kunnen 
waarborgen bij wildobseNaties in 
de bronsnijd en bij de jacht.' 
Kok erkende feitelijk dat de tekst op 
de verbodsbordjes misleidend is: 
'Om misverstanden te voorkomen 
zal - zoals reeds in het voornemen 
lag - de tekst op de borden volgens 
jaar worden aangepast.' 
Het Loo is in 1959 door Wilhelmina 
aan de staat geschonken. Daarnij is 
wel blijvend het jachtrecht van het 
Koninklijk Huis vastgelegd. 

Tweewekelijks wordt er 
ingebroken op Radio S. De 

uitzending wordt dan 
overgenomen door Radio 

Tomaat, met nieuwsflitsen, 
actualiteiten en interviews 
over hot items waarmee de 

SP druk in de weer is. 
Luister ook naar Radio 

Tomaat om 17.50 uur op de 
volgende dinsdagen: 

16 en 30 januari 
13 en 27 februari 
12 en 26 maart 
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Asbestzaken gewonnen en verloren 
I MIDDELBURG/ROTIERDAM -
Opnieuw is aan een asbestslacht
offer een voorschot van 75.000 
gulden toegekend. De president van 
de Middelburgse rechtbank kende 
het voorschot op schadevergoeding 
~ak voor Kerstmis toe aan de 5 5-
jarige heer Buik, die bij scheepswerf 
De Schelde had gewerkt tot hij in 
1994 ziek werk. Hij bleek te lijden 
aan de asbestziekte mesothelioom. 

lncassobele·id 
corporaties 
aan de kaak 
gesteld 
I GRDNINGEN - 'Eénmaal. ander
maal, uitgezet' heet het rapport dat 
de Groningse SP-afdeling heeft 
gemaakt over het incassobeleid van 
de plaatselijke woningcorporaties. 
Oe afdeling concludeert dat de 
corporaties veel te snel schulden uit 
handen geven aan een deurwaarder 
en veel te hoge aflossingen eisen, 
waardoor mensen te snel op straat 
gezet worden. In Groningen zijn in 
1994 169 woningen ontruimd 
vanwege huurschuld. Ongeveer 
5000 keer is de deurwaarder inge
schakeld. 
Peter Verschuren, fractievoorzitter 
van de SP in de Groningse gemeen
teraad: 'Woningbouwvereniging 
Groningen sleept mensen al voor de 
rechter met een schuld van enkele 
tientjes. En tegelijkertijd laat ze 
weten dat ze in de toekomst nog 
sneller een deurwaarder inschakelt 
en minder soepel een afbetalingsre
geling treft Wij hebben uitgerekend 
dat de Groningse huurders met 
schulden jaarlijks zo'n anderhalf 
miljoen aan incassokosten betalen. 
Dat is asociaal veel.' 
De SP eist een menselijker incasso
beleid. Verschuren: 'Een van onze 
voorstellen is dat corporaties pas 
een schuld naar de deurwaarder 
sturen na een gesprek met de 
huurder en na overleg met het 
Samenwerkingsverband Schuldhulp
verlening dat er is om prob lemati~ 
sche schulden te voorkomen.' 

Buik, die bijgestaan wordt door het 
Comité Asbestslachtoffers en SP
advocaat Bob Ruers, had al eerder 
25.000 gulden van De Schelde 
ontvangen. Hij vroeg om een twee
de voorschot, omdat de procedure 
over zijn uiteindelijke schadevergoe
ding zwaar en langdurig is. Buik 
wilde nog vóór zijn overlijden 
financiële genoegdoening. 
Minder succesvol was het kort 
geding voor de Rotterdamse recht
bank van mr. Ruers voor de 52-
jarige heer Van Os, die eveneens 
lijdt aan mesothelioom. Zijn geval is 
extra schrijnend omdat zowel zijn 
vader als zijn moeder in 1991 
overleden zijn aan mesothelioom. 
Van Os werkte begin jaren zestig als 

timmerman aan de renovatie van 
schepen op de werven van RDM en 
Wilton Fijenoord, waarbij volop met 
asbest werd gewerkt. Mede gezien 
de jonge leeftijd van het slachtoffer 
werd voor de Rotterdamse recht
bank een voorschot van 150.000 
gulden gevorderd. 
De president van de rechtbank wees 
de eis echter af. De vordering zou 
verjaard zijn doordat de besmetting 
meer dan dertig jaar geleden plaats
vond. De rechter wees daarmee de 
argumenten van mr. Ruers af, die 
betoogd had dat de verjaringster
mijn pas zou moeten beginnen op 
het moment van vaststelling van de 
ziekte. Van Os en Ruers gaan in 
hoger beroep tegen deze uitspraak. 

Do. 
Do. 
Vr. 
Wo. 
Ma. 
Di. 
Di. 

25 jan. 09.05 uur N3 
25 jan. 17.21 uur N2 

9 feb. 09.05 uur N3 
14 feb. 19.52 uur N1 
26 feb. 09.05 uur N3 

5 mn. 22.54 uur N2 
12 mn. 09.05 uur N3 

Protesten leiden tot 
snelle aanpassing WVG 
• DEN HAAG - De vele acties 
rond de gehandicaptenvoorzie
ningen hebben succes gehad. 
Dat bleek in het kamerdebat 
over de WVG-evaluatie vlak voor 
het kerstreces. Vanaf 1 januari 
zijn bijvoorbeeld de eigen bijdra
gen voor rolstoelen helemaal 
afgeschaft en die voor andere 
voorzieningen grotendeels. 

Dat de aanpassing al plaatsvond 
anderhalf jaar na de invoering 
van de wet is heel opmerkelijk. 
In de oorspronkelijke plannen 
van de regering was een even
tuele bijstelling pas veel later 
voorzien. Onmiskenbaar hebben 
de acties en protesten - met 
name van de Gehandicaptenraad 
en van de SP - hierbij een be-

Gehandicapten demonstreren op het Binnenhof bij de aanbieding van een 
SP-zwartboek over de gevolgen van de WVG, op 28 november 1994 

langrijke rol gespeeld. 
In zi jn bijdrage wees SP' er Jan 
Marijnissen op het positieve 
effect van de protesten. Hij 
complimenteerde verder het 
kabinet met de snelle wijziging 
van de regels, maar uitte ook 
kritiek dat de aanpassing niet 
ver genoeg gaat. Ondanks de 
grote problemen worden bijvoor
beeld de regels rond de ver
voersvoorziening niet veranderd. 
Ook regelt het kabinet niet dat 
de eigen bijdragen met terug
werkende kracht afgeschaft 
worden. Volgens Marijnissen 
moet dat wel. 'De snelle aanpas
sing maakt duidelijk dat de wet 
vanaf het begin niet deugde. 
Daarvan mag niemand de dupe 
zijn.' Minister Melken van Socia
le Zaken was het daarmee 
helemaal eens. Hij vindt ook dat 
de betaalde bijdragen terugge
ven moeten worden aan de 
gehandicapten, maar hij wil het 
de gemeenten niet voorschrijven. 
Uiteraard zenen de SP-afdelin
gen nu hun gemeentebestuur 
onder druk om de bijdragen 
terug te betalen. 
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KORT&KLEIN 
RUND 
• 'Je bent een rund als je met 
atoombommen stunt' Met die 
boodschap voerde de SP op 29 
december actie voor de Franse 
ambassade in Den Haag. De 
SP' ers staken vuurwerk af als 
protest tegen de vijfde Franse 
kernproef in Polynesiê. 

VRAGEN OVER AANVARING 
• De SP-fractie in Vlaardingen 
heeft aan B en W vragen 
gesteld over de aanvaring die 
plaatsvond bij het chernicaliên
overslagbedrijf Van Omrneren 
in de Vulcaanhaven. SP
raadslid van lmmerseel wil 
weten wat de oorzaak en de 
gevolgen van deze aanvaring 
waren. Omdat in september 
'93 ook al een aanvaring 

. plaatsvond, vraagt de SP zich af 
of de vergunning voor chemi
caliënoverslag niet herzien of 
zelfs ingetrokken moet worden. 

HUREN OMLAAG 
• De SP in Hellevoetsluis is fel 
tegen de verkoop van dure 
huurwoningen door de ge
meente. De partij ziet liever dat 
de huren van deze woningen 
verlaagd worden zodat ze 
beschikbaar blijven voor 
iedereen. 

PLUIM VOOR SP 
• De gemeenteraad van 
Amsterdam is volgens het 
Nieuws van de Dag 'weinig 
inspirerend'. Eind '95 maakt de 
krant de balans op: 'De raad 
lijkt ingedut, is onzichtbaar.' 
Maar er zijn ook uitzonderin
gen: 'Een bewonderenswaar
dige rol speelt het enige SP
raadslid Harry van Bommel. Hij 
laat zich niet met een kluitje in 
het riet sturen. Als de burge
meester hern afkapt, is hij niet 
geïmponeerd, maar vraagt 
door. Van de nieuwe raads
leden scoort hij het hoogst wat 
betreft ideologie, kennis, 
overtuigingskracht en doorzet
tingsvermogen.' 
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Strijd silicose-slachtoffers nog niet gestreden 
• DEN HAAG - De Raad van State 
heeft besloten dat weduwen van 
oud-mijnwerkers met silicose geen 
recht hebben op een vergoeding als 
hun man is overleden vóór 16 
december 1992. Het Actiecomité 
Ereschuld Mijnwerkers - dat al 
jarenlang met succes knokt voor de 
rechten van de oud-mijnwerkers -
onderzoekt nu de mogelijkheden 

om deze uitspraak voor te leggen 
aan het Europese Hof van Justitie. 
Comité-woordvoerder en SP-Eerste
Kamerlid Jan de Wit: 'De datum van 
16 december 1992 is volkomen 
willekeurig. Waarom moet een 
weduwe de vergoeding mislopen 
als haar man eerder is overleden?' 
Volgens De Wit zit er toch ook een 
positief aspect aan de uitspraak van 

de Raad van State: 'De raad heeft 
bevestigd dat oud-mijnwerkers bij 
de rechtbank in beroep kunnen 
gaan tegen een afwijzing. De 
stichting die de vergoedingen 
uitkeert, had dat altijd bestreden.' 
Bij die stichting lopen zo'n 1000 
bezwaarprocedures. Deze mensen 
kunnen nu zonodig ook beroep 
aantekenen bij de rechtbank.' 

Op de SP-folder prijkt deze tekening van los Collignon (de VolkskranV 

Actie tegen Hogesnelheidslijn 
• ROTTERDAM - Aan alle Zuidhollandse NS-stations heeft de SP de treinreizigers opgeroepen 
zich uit te spreken tegen de aanleg van een miljarden-verslindende Hogesnelheidslijn. Die 
mogelijkheid is er tijdens een inspraak-ronde, die duun tot 26 januari. 

'Zelfs NS-topman Den Besten moest 
toegeven dat het afgelopen jaar een 
rommeltje was bij het spoor,' zo 
schrijft de folder. 'Te volle, te late en 
te weinig comfortabele treinen. Dit 
jaar wordt alles beter, zeggen ze. En 
dus ... komen er toeslagen in de 
spitsuren, nog minder loketten, 
minder stations en minder lijnen en 
treinen in bepaalde streken. Het is 
duidelijk: bij NS zijn ze het spoor 
bijster. Het openbaar vervoer wordt 
steeds verder uitgekleed, opgeofferd 
aan eng winst-denken en sjieke 
prestige-projecten.' 
Het duurste van die projecten is een 
gloednieuwe Hogesnelheidslijn, 

waarover de TGV van Parijs naar 
Amsterdam moet gaan rijden. Eerder 
toonde de SP al met een enquête 
aan, dat de meeste treinreizigers 
kiezen voor voorrang voor het 
gewone openbaar vervoer boven 
een HSL 
'De Hogesnelheidslijn kost niet 
alleen geld, maar ook nog een 
heleboel rust en natuur. Ondanks 
alle bezwaren wil de regering toch 
het nieuwe spoor aanleggen,' aldus 
de SP, die ook geen heil ziet in de 
zogenaamde Bos-variant, het WB3-
tracé langs de snelwegen A4 en 
Al3. 'Dat spaart inderdaad de natuur 
van het Groene Hart, maar kost 

weer rust en ruimte elders. Hij gaat 
ten koste van woningbouwlocaties 
bij Den Haag, slaat een gat in een 
woonwijk van Leiderdorp en bete
kent een grote aantasting van het 
landschap elders. Bovendien kost 
deze variant nog een miljard extra.' 
De SP pleit ervoor de TGV over 
bestaand spoor te laten rijden. 'Dat 
scheelt veel geld, ruimte, rust en 
natuur. En dan kan Den Haag ook 
een aansluiting krijgen en kan het 
spoorwegviaduct in Delft vervangen 
worden door een tunnel. De rest van 
het vrijkomende geld kunnen we 
dan investeren in een echte verbe
tering van het openbaar vervoer.' 
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NIEUWS 

TEGEN SLOOP BETAALBARE WONINGEN 

I EINDHOVEN- Het plan van woningbouwvereniging SWS om de 311 wo.ningen van de Eindhovense wijk 
Lakerlopen te slopen, is bij de bewoners in het verkeerde keelgat geschoten. De nieuwbouw die SWS hier wil 

bouwen, gaat 800 à 900 gulden huur doen en dat kunnen veel huidige bewoners niet opbrengen. Bovendien zijn zij 
het niet eens met een rapport waaruit zou blijken dat opknappen van de wijk te duur is. De bewonersgroep 
'Laker(s)lopen? Nee', die gesteund wordt door de SP, gaat samen met de infowinkel van de wijk een contra-expertise 
laten maken. Een eerste succesje is al behaald: de gemeente geeft geen toestemming voor sloop van de 48 huizen 
die op de monumentenlijst staan. SP-raadslid Bernard Gerard kaartte de SWS-plannen aan in de gemeenteraad. 

Senaat zegt néé en stemt já 
I DEN HAAG- Moord en brand schreeuwen voor de TV-camera's. En vervolgens toch braaf 
instemmen. Dit gedragspatroon wordt steeds populairder in Den Haag. In de Tweede Kamer 
zijn Karin Adelmund en Rob Oudkerk van de PvdA er ware meesters in. Vlak vóór het kerstreces 
bleek dat ook de Eerste Kamer er raad mee weet. 

Dagenlang riepen de senatoren om Kamer heeft in februari unaniem die hun energierekening fors zien 
het hardst dat de nieuwe uitgesproken dat de bestaande stijgen. Hij kreeg ze niet. De Haze 
Nabestaandenwet een onding is. rechten gewaarborgd moeten Winkelman van de WD veegde 
'Onevenredig hard,' zei Van de worden bij ingrijpende wijzigingen gedreven de vloer aan met de 
Zandschulp van de PvdA. 'Een in de sociale zekerheid. Linschoten ecotax. De regering deed vervolgens 
snoeiharde bezuiniging, in strijd met komt daaraan maar voor een klein geen enkele toezegging en toch 
de rechtszekerheid,' zei collega deel tegemoet en meteen binden stemde De Haze Winkelman vóór, 
mevrouw Gelderblom van D66. 'De PvdA, D66 en WD in. De wet moet net als Zijlstra. 
wet heeft geen of nauwelijks maat- een bezuiniging opleveren van De SP heeft ook in Eerste Kamer 
schappelijk draagvlak,' zei Heijmans 1300 miljoen. Daar heeft Linschoten tegen de Nabestaandenwet en de 
van de WD. 30 miljoen van afgehaald: nog geen ecotax gestemd. De slotconclusie 
Vervolgens kwam staatssecretaris drie procent· En toch verstomt alle. van Jan de Wit over de Na bestaan-
Unschoten met minimale wijzigin- kritiek.' denwet luidde: 'Ik zal absoluut 
gen en stemden de drie regerings- Bij de 'regulerende energieheffing' tegenstemmen. Ik zou bijna zeggen: 
partijen braaf vóór. ging het al net zo. PvdA' er Zijlstra over mijn lijk Maar de wet is zo 
SP-senator )an de Wit vindt het een eiste maatregelen voor de ruim slecht dat wil ik mijn vrouw en 
onbegrijpelijke vertoning. 'De Eerste honderdduizend minima-gezinnen kinderen niet aandoen.' 

KORT&KLEIN 
BERNHARD:GEENIDEE 
• Prins Bernhard heeft geen 
idee hoe zijn naam is terecht
gekomen op een lijst van leden 
van de Duitse nazipartij NSDAP. 
Dat antwoordde premier Kok 
op vragen van SP-kamerlid 
Remi Poppe. Verder is er 
volgens Kok ook geen bewijs 
dat een ambtenaar van Buiten
landse Zaken geprobeerd zou 
hebben prins Bernhard van de 
betreffende lijst te laten schrap
pen. Onderzoeker Aalders van 
het Rijksinstituut voor Oorlogs
documentatie was zowel op 
de ledenlijst als op het verzoek 
van de ambtenaar gestoten in 
Amerikaanse archieven. 

POLIKLINIEK DICHT 
• De SP heeft zowel in de 
Staten van Brabant als in de 
Tweede Kamer aangedrongen 
op behoud van de polikliniek in 
Raamsdonksveer. Het Pasleur
ziekenhuis in Oosterhout heeft 
besloten deze polikliniek per 
1 januari te sluiten, in strijd met 
afspraken met de gemeente 
Raamsdonk en de provincie. 
De SP is verontrust omdat op 
steeds meer plaatsen de 
voorzieningen verder weg van 
de mensen komen te liggen. 

IN DE KOU GEZET 
• Ook in de eerste, koude 
week van januari heeft ener
giebedrijf Edon in Noord- en 
Oost-Nederland zonder pardon 
wanbetalers afgesloten van 
gas. In voorgaande jaren werd 
de levering vaak weer hersteld 
zodra de temperatuur onder de 
min vijf graden zakte. Edon wil 
daarvan nu niets meer weten. 
Op 5 januari zaten in Gronin
gen en Drenthe daardoor 165 
mensen zonder gas en lic,ht 
De SP heeft scherp geprotes
teerd en aan de provincies 
Groningen en Drenthe en de 
gemeente Groningen gevraagd 
hun invloed als aandeelhouder 
te gebruiken om de Edon wat 
menselijkheid bij te brengen. 
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t eks t en foto 
Paul Waayers 

illegale gokken en 
de groeiende problemen 
met gokverslaving tegen te 
gaan, lanceerde de overheid 
in '78 de Holland Casino's. 
Vadertje Staat zou erop 
toezien dat in deze legale 
gokpaleizen 'verstandig' 
het kansspel bedreven kon 
worden. Maar de 
gokverslaving is sindsdien 
alleen maar toegenomen. 
Steeds meer lijkt het erop 
dat de overheid niet uit is 
op terugdringing van de 
gokproblemen, maar vooral 
op de miljoenen die de 
verslaafden in de casino's 
vergokken. 

D 
E IJSKOUDE WIND blaast vla
gen miezelregen over de 
nachtelijke Scheveningse 
Gevert Deynootweg. Als een 
goedkope latexhoer ligt het 
gloednieuwe Holland Casi

no (HC) tegenover de 'grand old lady' 
het Kurhaus en lonkt met grote wanstal
tigheid naar de kleumende passanten. 
De hoofdingang op de hoek heeft veel 
weg van een enorme glazen vagina, die 
tracht de mensen naar binnen te zui
gen. Onder de luifel staat Leon van Du-
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ren op de verslaggever te wachten. 
Van Duren begon in '79 als croupier in 
het HC te Valkenburg. Vijftien jaar lang 
zag hij de spelers aan zijn roulettetafel 
aanschuiven. Velen van hen bleken 
zwaar gokverslaafd. Toen Van Duren 
meer en meer in gewetensnood kwam 
en begon deze 'zware gokkers' subtiel te 
waarschuwen, kwam hij in botsing met 
zijn superieuren. Het leidde tot zijn ont
slag op 17 maart '94. Vanaf die dag laat 
de energieke ex-croupier geen kans on
benut om eenieder te wijzen op de trucs 

die zijn voormalige broodheer in de kast 
heeft om gokverslaafden aan zich te bin· 
den, in plaats van hen te helpen. Zijn 
tomeloze energie dankt hij, naar eigen 
zeggen, aan een rotsvast godsvertrou· 
wen. Onophoudelijk bestookt hij politi· 
ei- met name die van christelijke huize 
- met brieven, waarin hij zich een weg 
peutert naar hun laatste restje christe
lijk geweten. 'Want,' zo vraagt Van Du· 
ren zich af, 'hoe haal je het als christen 
in je hoofd om mensen de vernieling in 
te helpen?' 
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Dat het Holland Casino immers mensen 
letterlijk de dood in heeft gejaagd, heeft 
de kleine Limburger zelf meegemaakt. 
Voorafgaand aan die zelfmoorden wer
den niet alleen woonhuizen, maar zelfs 
complete bedrijven vergokt. 

NIET GENOEG RUGGEGRAAT 
'Ik voel geen agressie tegen de mensen 
die hier werken,' vertelt Van Duren als 
we het Scheveningse HC-filiaal binnen
stappen. 'Ik heb hier ook vijftien jaar 
gewerkt voor 7000 gulden per maand. 

Ik zag het leed wel. maar had jarenlang 
domweg niet genoeg ruggegraat om 
daaruit mijn consequenties te trekken. 
Niet de mensen die hier werken zijn cri
minelen, maar vooral de CDA-politici 
die in de jaren '70 enorm gelobbyd heb
ben om die HC's erdoor te krijgen. Dat 
zijn de dwazen die onder het mom van 
greep krijgen op het illegale gokcircuit 
met die legale casino's begonnen zijn. 
In het criminele circuit waren er zo'n 
dertigduizend gokkers . Door die casi
no's zijn het er miljoenen geworden en 

is het aantal gokverslaafden verveelvou
digd. Hoezo het gokken in de hand hou
den en sturen?' 

DE SFEER VAN EEN GRAFTOMBE 
Voordat we de glitterwereld mogen bin
nenstappen, moeten we langs de 'grens
controle' - een lange balie waar de be
zoekers hun paspoorten moeten over
leggen aan professioneel grijnzende da
mes. Als een van hen Van Durens pas
poortnummer in een computer toetst, 
begint het apparaat protesterend. te pie-
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Holland Casino 

pen. 'Sorry heren, even met de directie 
overleggen.' Na een paar minuten wach
ten mag zelfs Van Duren de wereld van 
het goedgekeurde gokgeluk in. 
De speeletages zijn enorm groot, even
als het aantal bezoekers. Veel parfum. 
Veellegging en korte rok. Veel mannen 
in 'net niet'-pakken . Ergens staat een 
bandje met krielkwaliteit ouwe hits te 
decibelleren. Het zangeresje probeert 

wat onwennig in een 
frivool tenuetje de 

hoge tonen te 
halen. De sfeer 
is totaal anders 

dan de televisie
spots van de HC's 

ons willen doen gelo-
ven. Hier geen vrolijk lachende 

mensen die gezamenlijk een avond ple
zier beleven. Geen zwoele dame die de 
verslaggever verleidt zijn geld in te zet
ten op nummertje negen. Geen gezellig 
gekout tussen bezoekers aan de bar. In
tegendeel. De sfeer is ronduit graftom
berig. Sombere gezichten sabbelen aan 
filtersigaretten. Er wordt geen woord 
gewisseld. Geroutineerd doen de crou
piers hun werk, ogenschijnlijk zonder 
acht te slaan op de spelers. Op een tafel 
wordt een bedrag ter hoogte van het 
maandsalaris van een Tribune-verslag
gever neergelegd. Binnen een paar mi
nuten is het complete bedrag verspeeld. 
Weg dus. Foetsie. Pleite. Bij deze aanblik 
zou een bijstandsmoeder compleet gek 
worden, bedenk ik. Dan val ik in een vol
gende verbazing. De maximale inzet 
aan een tafel is 20.000 gulden. 'Van dat 
bedrag lééf ik zowat een jaar,' piep ik 
aangeslagen tegen Van Duren, die moet 
lachen over zoveel naïeve verbazing. 

REMIA-EMMERTJE VOL GULDENS 
We besluiten naar de speelautomaten te 
gaan en lopen richting roltrap. 'Er ko
men steeds meer automaten, want daar
uit halen de HC's de meeste winst,' weet 
Van Duren. Voordat we de roltrap bestij
gen loopt Van Duren een oude bekende 
tegen het lijf- een kleine, gedrongen, 
wat kalende Duitse man, die nummers 
noteert op een papier om zodoende 'het 

The Golden Ten 
11 Het begon in 1978 in Zandvoort. Daarna 

volgden Valkenburg, Eindhoven, Breda, 
Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, 
Schiphol en Scheveningen. Binnenkort worden 
Enschede en Utrecht verblijd met een Holland 
Casino. In '94 werkten bij de Nationale Stichting 
tot Exploitatie van Casinospelen 2800 mensen. 
De winst bedroeg in dat jaar 626 miljoen. 
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systeem' te doorgronden. Achter zijn 
grote bril dweilen twee trieste ogen. 
Handen worden geschud. Helaas snerpt 
het wanhopige zangeresje als een slijp
tol de conversatie aan stukken. 
Even later lopen we op de bovenste etage 
tussen 365 speelautomaten. De waanzin 
is hier nog waanzinniger dan bij de 
speeltafels. Volwassen mensen zitten 
met een klein formaat Remia-emmertje 
vol guldens op schoot achter glitterkas
ten met rollende fruitsymbolen. Af en 
toe kotst een kast een berg guldens uit, 
meestal slikt ie ze alleen door. Met een 
verbijsterend automatisme bedient een 
vrouw van middelbare leeftijd twee 
automaten tegelijk. Een kneuterig aan
doende modelbouw-paardenracebaan 
heeft de obsessieve aandacht v:an zo'n 
40 mensen. En ondertussen glijden ach
ter-mekaar-achter-mekaar-achter-me
kaar de guldens de automaten in. 

MENSEN IN EEN ROES BRENGEN 
'Zoals je kan zien is de hele aankleding 
erop gericht mensen in een roes te bren
gen,' legt Van Duren deskundig uit. 'Als 
ze dat eenmaal zijn, blijven ze wel geld 
inzetten.' 
Op een groot aantal displays is de jack
potvan die avond afte lezen. Dat bedrag 
stijgt met centen, wat een snelle groei 
suggereert. De hoogte is op dat tijdstip 
krap 73 .000 gulden. Als we ons weer tus
sen de drommen mensen rond de speel
tafels doorwurmen, roept Van Duren 
boven de deinende schoudervullingen 
uit: 'De HC's verbreken de relatie tussen 
de fiches en het geld. Bij het Amerikaan
se roulette staan de bedragen niet meer 
op de fiches . Daar speel je met kleuren. 
De geldswaarde van die kleuren hangt 
ergens op een bord boven de speeltafel. 
Maar als jij eenmaal in die roes zit, ga je 
niet telkens zitten kijken welke kleur 
ook weer welk bedrag vertegenwoor
digt. Toen ik als croupier zag hoe dat uit 
de hand kon lopen, begon ik op zeker 
moment het bedrag in guldens te noe
men aan de speeltafels. Dat was streng 
verboden, omdat je daarmee de mensen 
erop attendeert dat ze met geld spelen. 
ook al zijn het fiches . Mijn optreden 
werd me dan ook niet in dank afgeno
men door het HC. Ik werd ontslagen. En 
tegen de buitenwereld maar gillen dat 
ze er alles aan doen om gokverslaving 
tegen te gaan .. .' 

AMUSEMENT ALS AUBI 
Als we weer in de relatieve luwte van 
een bar staan, vervolgt Van Duren: 'De 
Holland Casino's tellen nu ruim vier 
miljoen bezoeken per jaar. Maar slechts 
twintig procent van de bezoekers levert 

... 

tachtig procent van de winst van ruim 
600 miljoen. Onder die twintig procent 
moeten dus wel enorm veel gokverslaaf· 
den zijn. Hoewel het HC het begrip amu· 
sement als alibi voor zijn bestaan ge
bruikt, bestaat zij slechts bij de gratie 
van de gokverslaafden.' 
'Gokverslaafden? Maar daar hebben wij 
speciaal opgeleid personeel voor!' weer· 
spreekt woordvoerder Van Erve vanuit 
het HC-hoofdbureau te Hoofddorp de 
kritiek. 'Personeel dat een gokverslaafde 
er zó uit kan pikken en te woord kan 
staan. Bovendien, waar praten we over? 
Volgens cijfers van de hulpverlening wa· 
ren er in 1994 slechts 6500 gokverslaaf. 
den. Van die 6500 is" 12 procent gerela· 
teerd aan casino's. Dus het is allemaal 
nogal betrekkelijk.' 
Dat het om zulke kleine aantallen zou 
gaan, lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. 
Eind '92 wist dit blad reeds te melden 
dat het aantal gokverslaafden 75.000 be
droeg en het aantal 'problematische 
gokkers' 140.000. 
Tot slot meldt Van Erve nog dat 'er over· 
al in het casino folders en informatie
materiaal ligt over de gevaren van het 
kansspel' . Maar in de Scheveningse ves· 
tiging van het HC was in ieder geval 
geen folder te bekennen. 

HC'S STEEDS AGRESSIEVER 
'Aan gokverslaafden werd in het casino 
niks gedaan,' vertelt Peter Werres. Hij 
kan het weten, want hij was van '78 tot 
'89 directeur van hetHC te Valkenburg. 
'Daar kan je ook niks meer aan doen, 
want als iemand al verslaafd is, ben 
je al veel te laat. In heel Neder
land hebben slechts honderd 
mensen een entreeverbod, en 
dat meestal ook nog op eigen 
verzoek. Ondanks alle mooie 
woorden uit Hoofddorp was 
het beleid domweg: Laat die 
mensen m aar lekker spelen. Ter-
wijl zich daar drama's afspeelden. Tot 
aan zelfmoorden toe. Want men speelt 
vaak om onnoemelijk hoge bedragen.' 
'De HC's worden steeds agressiever. Dat 
merk je aan alles. Neem hun reclames. 
Vroeger werden we door de Raad voor de 
Casinospelen op de vingers getikt als we 
te veel advertenties plaatsten. We moch· 
ten wel kenbaar maken dat we er waren, 
maar er niet op wijzen dat er gegokt kon 
worden. Tegenwoordig zien die recla· 
mes er heel anders uit .. .' 
'Waar ze ook tamelijk agressief in zijn, 
zijn hun prestigieuze projecten, zoals 
hier in Valkenburg,' vervolgt Werres, die 
gemeenteraadslid is in zijn woonplaats. 
'Hier wordt een nieuw Holland Casino 
gebouwd, bovenop de Cauberg. Kosten: 
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100 miljoen. En waarom? Maastricht 
wilde een casino. Valkenburg en Maas
tricht zijn toen tegen elkaar uitgespeeld 
door de directie van de HC's. Om de om
zetverwachtingen van een eventueel 
Maastrichts casino te overtreffen be
sloot Valkenburg flink met de geldbui
del te zwaaien. De gemeente neemt on
der andere de infrastructuur en kosten 
van grondverbetering voor haar reke
ning, zo'n 23 miljoen gulden. Daarnaast 
draagt ze nog eens 525.000 gulden per 
jaar bij, gedurende 30 jaar. Dat alles om 
hier een dermate prestigieus casino 
neer te zetten dat niemand eromheen 
kan. En dat bedoel ik met die agressie. 
Ze creëren met zo'n gigantisch gokpa
leis een sfeertje van: Daar moet je een 
keer geweest zijn! Dan bind je de kat op 
het spek, natuurlijk.' 
'Men zegt wel dat het 500.000 bezoekers 
zal trekken, maar dat is nooit echt on
derzocht. Het aantal hotelovernachtin
gen zou weer toenemen in Valkenburg. 
Denk je dat nou echt? Welnee! Je weet 
toch hoe dat gaat. Die mensen rennen 
naar die automaten en als het geld op is 
dan rennen ze weer even hard naar 
huis ,' zegt Werres. 
'Naar mijn idee heeft de overheid geen 
moer meer te vertellen over de Holland 
Casino's. De directie doet gewoon waar 
ze zin in heeft. De overheid had moeten 
zeggen: HC, jullie zijn in '78 met open 
armen ontvangen in Valkenburg, daar 
heeft die gemeente de nek voor uitgesto
ken en in geïnvesteerd, dus nu zijnjullie 

verplicht om daar te blijven. Maar 
nee, ze laten het aan de He

directie en de gemeentes over. 
Met dit resultaat. Terwijl je 
van die honderd miljoen -
allemaal gemeenschapsgeld 

-ook 40 miljoen kan besteden 
aan een goktent en 60 miljoen 

aan een nieuw bejaardenhuis. Maar ja, 
heeft iemand in Den Haag ook maar een 
idee hoe casino's werken? Welnee! Als 
ze komen, dan is het lekker eten en drin
ken en verder interesseert het ze alle
maal niks. Men weet totaal niet waar
mee men bezig is. Men onderschat het 
allemaal. Ook de gokverslavingsproble
matiek.' 

'GAAN JULLIE AL?' 
Het is buiten opgehouden met regenen 
als omstreeks middernacht Van Duren 
en ik onze jassen bij de garderobe opha
len. In de hal komen we de kleine Duitse 
beroepsspeler weer tegen. 
'Gaan jullie al? Blijftoch nog even gezel
lig een paar uur!' 
We weigeren beleefd. De snijdende kou 
buiten voelt veel gezelliger aan. • 

GEZOND&WEL 
door ortsen van Ons Medisch Centrum 

I(unst van binnen 

EEN BEEQE ZEEROVER 
had een lapje voor 
één oog en een hou
ten poot. Daarmee 
kloste hij onheilspel
lend door de donke
re straten. Zo was het 
in ieder geval in de 
griezelverhalen uit 

Anneke de Bres mijn jeugd. 

TEGENWOORDIG zie je maar zelden lapjes 
voor het oog en hou ten poten alleen nog 
onder de tafel. Nu zit de kunst bij een 
mens van binnen. En er is heel wat 
kunst te beleven. Om bovenaan te begin
nen: de kunstlens, 
die in het oog 
wordt gestopt als 
de eigen ooglens 
troebel geworden 
is. Ook een heel 
kunstoog is moge
lijk. Ermee kijken 
gaat niet, maar 
het staat wel pret
tiger dan zo'n 
zwarte lap. In 
neus, kin of in 
kaak worden 
soms siliconen-
implantaten ge
zet om een nieu
we vorm te geven 
of de oude te her
stellen. Hele kunstgebitten worden in 
de kaak verankerd. Dan, wat lager, het 
strottehoofd. Als dat moet worden ver
wijderd als gevolg van kanker, kan soms 
een kunstmatig spraakorgaan worden 
ingebracht. 

AAN HET HART valt ook heel wat te knut
selen. Bekend is de hartklep en de pace
maker. Minder bekend is de ingebouw
de defibrillator. Dat apparaat komt in 
actie als de bloedcirculatie stilstaat, 
doordat de hartspier een soort kramp 
vertoont: fibrilleert. Een elektrische 
schok brengt de gewone hartactie weer 
op gang. Het is hetzelfde wat wel ge
beurt bij een reanimatie, maar dan van 
buiten. Het wordt toegepast bij mensen 

die een verhoogd nsc1co hebben op 
hartfibrillatie, die niet met geneesmid
delen kan worden bijgestuurd. 

NOG MEER KUNST aan de voorkant van de 
borstkas: de inwendige borstprothese. 
Daar is de laatste tijd wat over te doen 
geweest. Er wordt gespeurd naar ander 
materiaal dan siliconen. Komen we in 
de buikholte, waar de grote lichaams
slagader loopt. Soms heeft die een zwak
ke plek, met het risico van scheuren. Als 
dat ontdekt wordt, wordt er een nieuw 
bloedvat ingezet. Verder kunnen in de 
grotere bloedvaten ook kunststof vaten 
worden ingezet, bijvoorbeeld wegens 

bloedva tverna u
wing. Gaat het 
om kleinere va
ten dan wordt er 
een eigen ader ge
bruikt. Weer een 
eind naar bene
den kan de blaas
stimulator zich 
nuttig maken. 
Die zorgt ervoor 
datje de plas toch 
leunt ophouden. 
Nog verder om
laag kan de erec
tie-prothese de 
impotente man 
uitkomst bieden. 

OOK AAN HET bewegingsapparaat is heel 
wat kunst aan te brengen. Bekend is de 
kunstheup, een uitkomst voor mensen 
die veel pijn hebben van een versleten 
heup. Versleten knieën worden ook wel 
door kunst vervangen. Voor schouder, 
elleboog, pols en enkel en zelfs het ge
wricht van de grote teen zijn allemaal 
kunstgewrichten mogelijk. 

ER IS DUS een heel kunstwerk te maken 
van een mens . Dat is mogelijk door de 
ontwikkeling van steeds betere materia
len, die niet door het afWeersysteem 
worden uitgestoten. Niemand zal voor 
dit soort kunst graag kiezen, maar als je 
het nodig hebt, is het toch mooi dat er 
zo'n geneeskunst bestaat. 
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foto ' s Paul Peters 

SP'ersin bedrijven 
steeds meer adief 
vanuit de vakbond 
Op 14 november werd SP' er Wim van Dorst met verreweg de meeste stemmen 
gekozen in de ondernemingsraad van Philips Oss. Opmerkelijk? Niet dat Van 
Dorst veel stemmen kreeg. Wel dat hij aan de verkiezingen meedeed namens 
de FNv. Van Dorst was namelijk in de oude OR voorzitter van de vierkoppige 
fractie van de SP-bedrijvenorganisatie Solidair. 

D 
E STRIJD IN DE BEDRIJVEN loopt 
als een rode draad door de 
geschiedenis van de SP. Van
af de grote Rotterdamse ha
venstaking van 1970, waar-
aan een voorloper van de 

partij leiding gaf, tot bijvoorbeeld de ac
ties voor behoud van de WSW in 1995. 
Heel wat SP-leden zitten in onderne
mingsraden: namens de vakbonden, op 
een vrije lijst of voor Solidair. En waar 
arbeiders in actie komen, is de SP stee
vast aanwezig: minimaal met een soli
dariteitsverklaring en een heldere fol
der. Maar vaak ook met meer stoffelijke 
steun zoals soep, broodjes of koeken. 
De stakende bouwvakkers en buschauf
feurs weten erover mee te praten. 

AAN DE ZIJLIJN 
Activiteiten in de bedrijven, dat be
tekent contacten met de vakbonden. 
Soms in de vorm van prettige samen
werking, soms ook heel wat minder 
vriendelijk. Maar veelal zó dat de onaf
hankelijkheid van de SP-inbreng voorop 
staat. Bij PhilipsOssis dat nu afgelopen. 
De Solidair-mensen zitten er namens de 
FNV. Met alles wat daarbij hoort. Waar
om de overstap? 
Wim van Dorst: 'Enerzijds als gevolgvan 
een landelijke discussie in de partij over 
hoe we de strijd in de bedrijven het beste 
kunnen voeren. En aan de andere kant 
omdat de mensen in de fabriek het wil
den. Steeds vaker kregen we te horen: 
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jullie doen het uitstekend, maar ga nou 
bij de bond, dan kun je méér bereiken.' 
'In 1990 organiseerden wij als Solidair 
een werkonderbreking tegen de Centu
rion-plannen van Philips. Als reactie 
daarop heeft de bond Philips Oss een 
dag platgelegd. Dat was de enige staking 
in Nederland tegen de afbraak van dui-

zenden arbeidsplaatsen. Maar vervol· 
gens wordt er onderhandeld tussen Phi· 
lipsen de bond en dan staat Solidair he
lemaal aan de zijlijn.' 
De naderende OR-verkiezingen waren 
de aanleiding om begin '95 de Industrie
bond FNV te benaderen. Overeenstem· 
ming over de verkiezingslijst werd snel 

Hans van Hooft: 'In een tijd waarin ze de hele tent afbreken en de bond 
nog de enige is die tegengas geeft, moet je niet langs de zijlijn staan' 

~ 

ber 
kac 
na 
ZO€ 

dri: 
Var 
om 
me 
en 
int 
Dis 
Ind 
ge€ 
OS! 

bol 
me 
hel 
lan 
de; 
nie 
ker 
tie: 
var 
ten 
Kla 

DIS 
Ma 
bol 
dir 
ma 
Wi 
bol 
hal 
tie 
ze! 



I 
' ~ . . " ~ . .. .. 

I 

~ 

n 
n 
s 
e 

Wim van Dorst (links) verspreidt Solidair-pamfletten tegen gedwongen ontslagen bij Philips Oss: ' ... mensen die hun nek durven uitsteken .. .' 
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bereikt en de Solidair-mensen werden 
kaderlid van de FNV. Wim van Dorst zei 
na enkele maanden zelfs 'ja' op het ver
zoek voorzitter te worden van de be
drijfsledengroep. 
Van Dorst: 'De bond zit te schreeuwen 
om mensen met een SP-achtergrond: 
mensen die hun nek durven uitsteken 
en die gevoel hebben voor hun collega's 
in de fabriek.' 
Districtsbestuurder Jan Cuperus van de 
Industriebond FNV heeft in ieder geval 
geen moment getwijfeld toen bij Philips 
Oss het opgaan van Solidair binnen de 
bond aan de orde was. 'Er waren wel 
mensen met gefronste wenkbrauwen. Ik 
heb toen gezegd: we hebben het over be
langenbehartiging van werknemers en 
deze mensen hebben bewezen dat ze 
niet te beroerd zijn om zaken aan te pak
ken. Dat ze verbonden zijn aan een poli
tieke partij is geen enkel beletsel. Als lid 
van de bond onderschrijven ze de statu
ten. de doelstellingen het reglement. 
Klaar.' 

DISCUSSIE BINNEN DE BOND 
Maar waar is de kritiek van de SP op de 
bonden gebleven? De weifelende hou
ding in de tijd van Centurion? De loon
matigings-opstelling van de top? 
Wim van Dorst: 'Bij Centurion heeft de 
bond slappe knieën gehad. Al op voor
hand legde men zich neer bij de situa
tie. Maar ook toen hebben wij steeds ge
zegd: We moeten niet het gevecht met 

de bond aangaan. Philips maakt de plan
nen, niet de bond. Later hebben we za
ken aangepakt samen met de Industrie
bond FNV en ook de Unie BLHP en de 
VHPP. Dat is bijzonder gewaardeerd in 
het bedrijf. Natuurlijk zal het voorko
men dat de vakbond iets doet waar ik 
niet achter sta. Maar dan heb ik de posi
tie om de discussie aan te gaan. Boven
dien is er ook wel wat veranderd in de 
bond. De betere vakbondsmeusen ne
men steeds meer afstand van de PvdA. Je 
ziet dat er gaandeweg ook meer verzet 
komt. Zelfs bij de politie.' 
Districtsbestuurder Cuperus bestrijdt 
dat de bond radicaler is geworden. 
'Onze opvattingen zijn hetzelfde als 
pakweg tien jaar geleden. Wij zijn niet 
geradicaliseerd. Maar er is wel een hoop 
veranderd binnen de Philips-gemeen
schap. De werknemers zien in toene
mende mate dat plannen te veranderen 
zijn als je maar genoeg druk op de ketel 
zet. Het is niet meer vloeken in de kerk 
als je zegt: We moeten in actie komen 
om wat te bereiken. Die ontwikkeling is 
vooral een reactie op de ondernemings
politiek van Philips.' 

CONTAU MET DE BESTE MENSEN 
Hans van Hooft is binnen de SP verant
woordelijk voor het werk in de bedrij
ven. Waarom is er gekozen voor een an
dere tactiek? Van Hooft: 'In een tijd 
waarin ze de hele tent afbreken en de 
bond nog de el!ige is die tegengas geeft, 

moet je niet langs de zijlijn staan. Dan 
moet je de bond versterken. Neem de 
stakingen van de busschauffeurs en de 
bouwvakkers. Heel wat SP-leden hebben 
daarin een belangrijke rol gespeeld, en 
zo hoort het ook.' 
Van Hooft behoudt overigens zijn kri
tiek op de vakbondstop. 'De bonden zou
den veel meer het beleid van de rege
ring moeten aanpakken. Ze leveren er 
wel commentaar op, maar ze laten het 
toe en proberen dan de boel te repare
ren in de bedrijven. Dat lukt niet. Op 
zijn best dicht je dan wat gaten, maar 
vooruitgang boek je zeker niet. Een 
voorbeeld: de Arbo-regels worden afge
broken. De bond komt dan langs in Den 
Haag om de fracties te vertellen wat dat 
voor rampzalige gevolgen heeft voor bij
voorbeeld de bouw. Als SP doen we wat 
met die kritiek. Maar ik heb ze gezegd: 
Gooi een dag de bouw plat. Dan weet 
heel Nederland wat er aan de hand is en 
dan bereik je veel meer. Dat gebeurt 
niet, want de bond wil per se in gesprek 
blijven met de regering. Terwijl al lang 
duidelijk is dat er met paars niet te pra
ten valt. Maar desondanks: de meeste 
strijdbare arbeiders tref je toch in de 
bond. Wij willen ons verbinden met de 
mensen. Wel, dan kunnen we beter het 
strijdbare deel van de vakbond verster
ken dan erbuiten staan. Neem de discus
sie over de privatisering van de NS. Ac
tieve vakbondsleden knokken zich te 
pletter daartegen, omdat ze weten dat 
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hun problemen alles met die privatise
ring te maken hebben. Dat benadruk
ken wij dan ook in de pamfletten die we 
verspreiden. Maar de vakbondstop wil 
die discussie niet; ze pleitjuist vóór pri
vatisering. Als SP'ers binnen de bond 
kun je een plaats innemen in dat krach
tenveld. Je legt contacten met de beste 
mensen en je staat er bovenop als er wat 
gebeurt.' 
Een van de andere bedrijven waar Soli
dair een fractie in de OR heeft, is elek
trotechnisch toeleverancier Stork Nolte 
in Eindhoven. Guy Jeurissen is een van 
de drie fractie leden . Hij verwacht niet 
dat Solidair bij de eerstvolgende OR-ver
kiezingen nog met een aparte lijst komt. 
'In '73 werkte ik bij DAF. We hebben 
toen eerst twee weken tegen de vakbond 
geknokt, voordat we eindelijk mochten 
staken. Tegenwoordig ligt dat anders, 
zeker bij Stork Nolte. De Solidair-men
sen zijn ook lid van de bond, en we trek
ken samen op met OR-leden van de FNV.' 
'In een OR ligt het anders dan in de ge
meen teraad. Als OR-fractie ku n je je veel 
moeilijker profileren. Het belangrijkste 
is dat de baas geen wig kan drijven tus
sen de verschillende fracties. Zeker in 
deze tijd, waarin de werkgevers heel ver 
gaan om de arbeidsvoorwaarden terug 
te schroeven, kun je dan beter de positie 
van de vakbond versterken.' 

Jef Kleijnen: 'Zelf krijg ik af en toe de schijt van de vakbond. 
De top zit nog veel te dicht tegen de PvdA aan' 

PROBLEMEN MET DE KOFFIESLURPERS 
Actief zijn in de FNV en de SP, daarmee 
heeft ook Jef Kleij nen volop ervaring. 
Kleijnen is voorzitter van de SP-afdeling 
Valkenburg en actiefkaderlid van zowel 
de Industriebond FNV als de AbvaKabo. 
Voor de SP is hij landelijk woordvoerder 
van het Comité Behoud WSW. Voor de 
bond coördineert hij de WSW-acties in 
oostelijk Zuid-Limburg. Levert die com
binatie geen problemen op? 

Andere tijden 

Jef Kleijnen: 'Heel weinig. Alleen een 
beetje bij de top en bij de koffieslurpers: 
de mensen die alleen kaderlid zijn voor 
de koffie en het vakbondsverlof. Die val
len door de mand als er wat moet gebeu
ren. En het comité dwingt de bond ertoe 
dat er wat gebeurt.' 
Kleijnen vindt de stap van Solidair bij 
Philips Oss verstandig, maar ook 'ergens 
wel jammer'. 'Er is geen alternatief, 
want een linkse vakbond ontbreekt he
laas in Nederland. Zelf krijg ik af en toe 
de schijt van de vakbond. De top zit nog 
veel te dicht tegen de PvdA aan: Steke
lenburg, Van der Weg en Vrinds hebben 
allemaal een innige relatie met de PvdA. 
Vaak heb ik het gevoel dat ik met mijn 
kop tegen een betonnen muur loop. 
Maar ik merk ook dat het toch wat 

ll ln 1973 staken 600 arbeiders van tapijtfabriek Bergoss in Oss voor een 
loonsverhoging van 25 gulden per week.. De lonen zijn duidelijk lager dan die bij 

vergelijkbare textielbedrijven en de mensen pikken dat niet langer. 
De staking wordt geleid door het Arbeidersmacht-comité van de fabriek en warm 
ondersteund door de SP. De Industriebond NKV steunt de staking niet. Districtsbestuurder 
Hendrix ontpopt zich juist als een willig werktuig van de Bergoss-directie_ In een brief aan 
de stakende arbeiders schrijft Hendrix: 'Als u vindt dat het loonaanbod van de directie 
méér had kunnen zijn, dan moet u daarbij overwegen dat het ook betaald moet worden.' 
Hendrix waarschuwt ook tegen de steun van de SP. 'Heb niet te veel vertrouwen in de 
solidariteit inzake de collecte_ De vakbond heeft daar ook ervaringen mee die niet gunstig 
zijn.' , 
De arbeiders houden vol en krijgen hun eisen na tien dagen grotendeels ingewilligd. De 
namen van Arbeidersmacht en de SP zijn definitief gevestigd in Oss. Een jaar later komt de 
SP met drie zetels de Osse raad binnen_ 
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uitmaakt om flink tegengas te geven. 
SP'ers kunnen de linkse stroming bin· 
nen de vakbond versterken. En dat is 
hard nodig.' 

'WE BLIJVEN NAAR DE 
FABRIEKSPOORTEN GAAN' 
Wordt Solidair nu een organisatie bin· 
nen de bond? 'Nee, dat werkt niet,' zeg· 
gen Van Hooft en Van Dorst los van el· 
kaar. Wim van Dorst: 'Als je dat doet, 
vervreemd je van de andere leden van 
de bond. ActieveSP'ersin de bond: dat 
moet gericht zijn op wederzijds voor· 
deel. Wij gebruiken de vakbond om 
onze ideeën uit te dragen . De vakbond 
mag ons gebruiken om haar werk te 
doen. Wij moeten zeker geen sektarisch 
clubje binnen de bond worden.' 
Hans van Hooft: 'Wat we wel blijven 
doen, is van tijd tot tijd onze leden bij 
elkaar roepen die actief zijn in een be
paalde sector. Niet om een blok in de 
vakbeweging te organiseren, maar om 
ervaringen te bespreken en ideeën op te 
doen. En natuurlijk blijven we als enige 
partij naar de fabriekspoort gaan als we 
wat te melden hebben. Binnenkort bij
voorbeeld met folders over de nieuwe ar· 
beidsvoorwaarden van de WSW, de pri· 
vatisering van de NS en de afschaffing 
van de Ziektewet.' 
Jef Kleijnen: 'Je moet je in discussies en 
acties een plaats verwerven zodat ze 
niet om je heen kunnen. Maar verlies je 
dan een stemming, dan moet je zo 
reëel zijn dat je je aan hun regels 
houdt. Alleen dan bereik je wat binnen 
de bond.' • 
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tekst Tiny Kox, algemeen secre t a ri s 
van het bestuur van de SP 

Welke koers wilt u de SP zien varen? 
Op 8 juni 1996 houdt de Socialistische 
Partij haar Zesde Congres. Een heel 
belangrijke gebeurtenis, omdat op het 
congres de leden van de SP de koers voor 
de komende jaren vaststellen. De 
congresafgevaardigen worden door de 
afdelingen gekozen uit alle leden. Hieraan 
voorafgaand praat de partij op alle niveaus 

over verleden, heden en toekomst. Als SP
lid bent u daarbij van harte welkom. Wilt u 
een steentje bijdragen aan de discussies, 
neem dan snel contact op met uw 
SP-afdeling. Ook de Tribune besteedt 
ruimschoots aandacht aan de congres
voorbereiding. Deze bijdragen staan 
steeds gedrukt op de hart-pagina's van 

tan 

ons blad, zodat u ze gemakkelijk kunt 
uitnemen en verzamelen. Het verslag van 
het Partijbestuur over de activiteiten en 
resultaten van de partij sinds het vorige 
congres eind 1991 verscheen in Tribune 9 
en 10 van '95. Deze keer besteden we 
aandacht aan de sociaal-economische en 
politieke stand van zaken in Nederland. 

In de achterliggende 
jaren is de totale 
welvaart van Nederland 
verder gegroeid. We zijn 
en blijven een van de 
rijkste landen van de 
wereld. Die welvaart 
wordt echter steeds 
ongelijker verdeeld: 
tussen bedrijfsleven en 
de samenleving en 
tussen de mensen 
onderling. 

• De winsten van het bedrijfsleven ste-
gen in 1994 met 17 procent. Van de tota-
Ie winst ging 68,9 procent naar de werk-
nemers, 22,6 procent naar de onderne-
mingen en 8,5 procent naar de overheid. 
Dat betekende vooruitgang voor de on-
dernemers en achteruitgang voor over-
heid en werknemers. in vergelijking 
met voorgaande jaren. Sinds begin jaren 

Tribune 1 • 19 januari 1996 15 

1 1 

11 



6eC 
** ** * ngres 

'80 Lubbers aantrad , hoeven Nederland
se bedrijven minder vennootschapsbe
lasting te betalen dan bedrijven in 
Duitsland of Japan. Grote ondernemin
gen betalen trouwens feitelijk veel min
der dan het officiële vennootschapsper
centage. 

• Het veel bejubelde mechanisme 
'meer winst = meer werk' bestaat niet. 
In de achterliggende jaren nam de werk
loosheid wel enigszins af(van 511.000 in 
1985 tot 460.000 in 1995), maar de voor
naamste banengroei werd gerealiseerd 
door het midden- en kleinbedrijf, ter
wijl de grote bedrijven de meeste winst 
binnenhaalden. De structurele werk
loosheid wordt na elke recessie hoger. 
En de ontwikkeling van de werkgelegen
heid blijft voortdurend achter bij de eco
nomische groei en de winstcijfers. Om
dat meer winst niet leidt tot verhou
dingsgewijs meer werk, kampen we ook 
met een steeds hardnekkiger werkloos
heid. En voor zover er wel nieuwe banen 
bij komen, bieden die nauwelijks per
spectief aan mensen met een uitkering. 
Nieuwe banen worden meestal ingeno
men door nieuwkomers op de arbeids
markt of door werknemers die meer 
gaan werken. 

• Het zijn met name de mensen zon
der (vast) werk van wie de inkomens 
achterblijven en voor wie het spook van 
de echte armoede opdoemt. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek telt 
Nederland 300.000 gezinnen op of on
der het minimumloon. In de afgelopen 
tien jaar zijn mensen met een mini
mum-inkomen er vergeleken met mo
daal bijna 20 procent op achteruit ge
gaan. Volgens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau krijgen we in de komende 
jaren een verdere stijging van de hoog-

11 Het gemiddelde netto 
jaarsalaris van een 

topman in het Nederlandse 
bedrijfsleven bedroeg 230.580 
gulden in 1994. Echte 
topverdieners in het 
bedrijfsleven zijn de bestuurders 
van Shell (1,6 miljoen), Unilever 
(1,6 miljoen), ING (2,3 miljoen), 
Heineken (2,4 miljoen), Reed 
Elsevier (2,7 miljoen), KLM (1,1 
miljoen), ABN Anno (1,7 miljoen), 
Aegon (1,5 miljoen), KPN (1,5 
miljoen), Akzo (1,4 miljoen) en 
Philips (2,8 miljoen). 

ste inkomens en daling van de laagste 
inkomens. 

• De gevolgen van een laag inkomen 
doen zich op allerlei terreinen voelen. 
Zo zijn mensen met weinig geld steeds 
meer aangewezen op een beperkte voor
raad woningen van vaak slechte kwali
teit. Nieuwbouwwoningen zijn meestal 
in de dure sector. Door het wegvallen 
van woningbouwsubsidies kunnen 
goedkope woningen niet meer kunnen 
worden gebouwd. Nieuwbouw-huurwo
ningen zitten vrijwel volkomen op slot 
voor mensen met weinig inkomen ten
gevolge van bezuinigingen op de huur
subsidie - terwijl de aftrek van hypo
theekrente voor huiseigenaren niet is 
aangetast. Daarmee is méér geld ge
moeid dan met de hele huursubsidie. 
De bestaande woningvoorraad wordt 
ook snel duurder. In de achterliggende 
vier jaren bedroeg de huurstijging zo'n 
25 procent. De gemeentelijke woonlas
ten stegen sinds 1990 met 65 procent. 

• Mensen met lage inkomens zijn min
der goed in staat de benodigde gezond
heidszorg te krijgen, nu een voor ieder
een toegankelijke en betaalbare gezond
heidszorg op de achtergrond raakt. Van
wege privatiseringen en het schrappen 
van bepaalde voorzieningen uit het zie
kenfonds, raakt een toenemend aantal 
mensen slechter verzekerd, bijvoor
beeld voor tandartshulp. De sociaal-eco
nomische gezondheidsverschillen, die 
in de loop van deze eeuw gaandeweg 
kleiner werden, nemen de laatste jaren 
weer toe en hebben er inmiddels toe ge
leid dat mensen in de oude wijken van 
de grote steden gemiddeld ruim vier 
jaar eerder doodgaan en twaalf jaar 
minder lang gezond leven, dan mensen 
die financieel beter af zijn. 

De Philips-top: per stuk goed voor 2,8 miljoen per jaar 
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• In een groeiend aantal wijken van 
ons land vindt een opeenhoping plaats 
van problemen: hoge werkloosheid, 
lage inkomens , slechte woningen, ver· 
paupering, criminaliteit, slechte ge
zondheiden lage levensverwachting, en 
een relatieve oververtegenwoordiging 
van migranten. Geconcentreerde ar· 
moede is zichtbaar in vrijwel alle grote
re steden. 

• Tegenover de groeiende armoede 
staat het feit dat een aanzienlijk deel 
van de bevolking het materieel gezien 
alleszins redelijk gaat . Van de ruim 5,5 
miljoen werkenden verdient momen· 
teel bijna een op de twee minder dan 
50.000 gulden bruto. Anderzijds ver· 
dient 5,2 procent van de beroepsbevol· 
king, oftewel zo'n 300.000 personen, 
méér dan een ton per jaar. 

PAARS 
• Bij de parlementsverkiezingen in 
mei 1994 deed zich een politieke aard· 
verschuiving voor. De regeringspartijen 
CDA en PvdA leden een recordverlies 
van 20 en 12 zetels . Belangrijke oorzaak 
was het optreden van het kabinet-Lub
bers/Kok. Met zijn ingrepen en dreigen· 
de ingrepen in de sociale zekerheid, met 
name de WAO en de AOW, vervreemd· 
den PvdA en CDA zich van grote delen 
van hun achterban. Een aanzienlijk deel 
besloot thuis te blijven, een ander deel 
ging op zoek naar politieke alternatie
ven. De doorbraak van de SP in de lande
lijke politiek sinds 1994 heeft alles te 
maken met het verlies van vertrouwen 
van kiezers in de PvdA. 
Omdat VVD en D66 niet bereid waren de 
twee verliezende coalitiepartners aan 
een nieuwe regering te helpen, bleven 
slechts twee mogelijkheden open: CDA, 

11 Tussen 1989 en 
1993 steeg het 

aantal miljonairs van 
45.700 naar 75.000. 
Inmiddels koersen we 
richting 80.000 miljonairs, 
met een totaal vermogen 
van meer dan 200 miljard 
gulden en een gemiddeld 
vermogen van 2,7 miljoen, 
300.000 gulden meer dan 
het gemiddeld 
miljonairsvermogen bij het 
begin van het kabinet
Lubbers/Kok in 1989. 
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WD. D66 of PvdA, WD, D66. Die laatste 
variant haalde het, waardoor er een 
'paars' kabinet tot stand kwam onder 
leiding van PvdA-voorman Wim Kok. 
Dat betekende een politiek novum: het 
CDA stond voor het eerst sinds de invoe
ring van het algemeen kiesrecht buiten 
de regering. 
Toch is van nieuw elan, nu het CDA na 
zovele jaren naar de oppositiebanken is 
verbannen, nauwelijks sprake. Op de ke
per beschouwd is ook alleen de samen
stelling van de regering nieuw. De uit
gangspunten van paars sluiten aan bij 
de voorgaande kabinetten van CDA met 
beurtelings PvdA en WD. Tijdens de 
Den Uyl-lezing in december 1995 beves
tigde partijleider Kok nogmaals dat de 
PvdA geen socialistische partij is. Alleen 
door verder opschuiven naar het politie
ke midden zal de PvdA de slag aankun
nen met de liberalen, aldus Kok. 

I De ouderenpartijen lijken meer een 
eenmalige oprisping dan een blijvende 
beweging. De versplintering van het 
AOV heeft veel kiezers doen beseffen dat 
een één-onderwerp-partij eigenlijk geen 
bestaansrecht heeft. Door hun eenmali
ge overstap naar de ouderenpartijen 
hebben met name oudere kiezers wel 
hun politieke invloed gedemonstreerd. 

I GroenLinks beweegt zich in het poli
tieke spectrum steeds meer naar het 
midden, heeft het leveren van funda
mentele maatschappijkritiek op een 
laag pitje gezet, kiest voor een 'construc
tieve oppositie' en 'flirten met de 
macht' en sluit toekomstig meeregeren, 
zelfs met de WD. niet uit. Op lokaal ni
veau neemt GroenLinks deel aan brede 
coalities met o.a. PvdA, CDA en WD. Met 
name de GroenLinks-wethouders blij
ken snel te verrechtsen. 

• De SP kiest voor een andere wijze van 
oppositie voeren dan GroenLinks. Ter
wijl laatstgenoemde partij 'meedenkt', 
kiest de SP voor de confrontatie en zo 
nodig de frontale aanval. Dat sluit aan 
op de fundamentele maatschappijkri
tiek die de SP wil leveren op de opmars 
van het neo-liberalisme. 

NEO-UBERALISME 
• De richting van de politiek wordt, ze
ker voor wat betreft de grote partijen, 
bepaald door neo-liberale opvattingen. 
Er bestaat bij PvdA, CDA, WD en D66 
overeenstemming over de noodzaak tot 
herbezinning op de rol van de overheid, 
tot inkrimping van het sociale verzeke
ringsstelsel en tot vergroting van de rol 
voor 'de markt'. Paars heeft gekozen 
voor een regeerakkoord met een record 
bedrag van 18 miljard gulden aan bezui
nigingen en eveneens een record aan 
lastenverlichting, met name voor het 
bedrijfsleven. De boodschap 'wat goed is 
voor de economie, is goed voor u' is het 
centrale dogma van het paarse kabinet. 
Daarmee heeft Paars dezelfde geloofs
belijdenis als de Nederlandse onderne
mers. De economie wordt gezien als een 
natuurverschijnsel waarmee we zo goed 
mogelijk moeten zien te leven. Waar 
mogelijk moet de overheid 'de markt' 
zijn werk laten doen. Belemmeringen 
voor de produktie- en winstgroei moe
ten uit de weg worden geruimd. Geko
zen wordt voor een steeds verder terug
tredende overheid. Deregulering en pri
vatisering worden op alle terreinen 
waarop de overheid actief is, aangemoe
digd, van sociale zekerheid tot gezond
heidszorg en openbaar vervoer. Niet het 
gebrekkig functioneren van de overheid 
wordt ter discussie wordt gesteld, maar 
de legitimiteit van de overheid als zoda-

6eC ** ** * ngres 
nig. Het uitgangspunt is dat alles zoveel 
mogelijk aan de marktwerking overge
laten moet worden, zelfs als dat tot ge
volgen leidt die velen als sociaal ontoe
laatbaar beoordelen. 

• Gekozen wordt voor concentratie 
van de overheid op haar 'kerntaken': 
zorgen voor interne en externe veilig
heid en een minimum aan sociale zeker
heid . Voor de rest wordt nadrukkelijk 
gewerkt aan vermindering van over
heidsuitgaven op het gebied van sociale 
zekerheid, onderwijs , gezondheidszorg 
en openbaar vervoer. De regering geeft 
prioriteit aan vergroting van de econo
misclle activiteit door vermindering 
van regelgeving en door verlaging van 
de belasting voor bedrijven en de hoog
ste inkomensgroepen. Vermindering 
van de werkloosheid wordt nagestreefd 
door lastenverlichting voor de onder
nemers en voortdurende matiging van 
met name de laagste lonen, gekoppeld 
aan verminderingvan de rechtsbescher
ming van werknemers. De sociale zeker
heid wordt voor een belangrijk deel af
geschaft (Ziektewet) of overgelaten aan 
'marktwerking' (AAWf'IYAO). Op wat 
overblijft wordt scherp bezuinigd. Dit 
alles in het vertrouwen dat door een te
rugtredende overheid 'de onzichtbare 
hand van de markt' de samenleving be
ter zal organiseren dan de overheid ooit 
zal kunnen doen. 
Gewezen wordt op de voordelen van de 
'marktwerking': efficiënter en goedko
per produceren, flexibeler inspelen op 
de wa·ag, het verdwijnen van onnodige 
bureaucratie. Deze (vermeende) voorde
len worden echter niet of onvoldoende 
afgewogen tegen de maatschappelijke 
kosten van dit neo-liberale beleid: de ge
volgen van de bezuinigingen in het on
derwijs op het aantal drop-outs, de ge-
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volgen van verhoging van de tarieven 
voor het openbaar vervoer voor de toe
name van het autoverkeer, de gevolgen 
van onvoldoende gereguleerde econo
mische groei voor de milieuverontreini-

Waar blijft de tegen
beweging? 
11 De brede overeenstemming in de politiek 

over de koers van de samenleving heeft ook 
zijn weerslag op o.a. vakbonden, milieu- en 
woonorganisaties. 
Tot op heden zegt de vakbondsleiding de regering 
na dat loonmatiging noodzakelijk is en verhoging 
van uitkeringen niet mogelijk is. Tot het opeisen 
van een groter deel van de winst voor hogere 
lonen of betere collectieve voorzieningen komt de 
vakbeweging vooralsnog niet. Tegenover de 
conformerende houding van de vakbondsleiding 
staat gelukkig een vaak erg strijdbare houding van 
vakbondsleden. Dat hebben we gezien bij de 
recente acties van o.a. buschauffeurs, 
bouwvakkers en politieagenten. 
Milieu-organisaties hebben op een aantal terreinen 
in de afgelopen jaren breed verzet gemobiliseerd 
(Betuwelijn, Schiphol, TGV). Terzelfdertijd is 
'meedenken' in plaats van 'tegenspreken' ook in 
belangrijke delen van de milieubeweging populair. 
Voormalige actievoerders zijn nu vaak adviseurs en 
deelnemers in overlegorganen. 
Plaatselijk komt het geregeld tot fikse 
confrontaties tussen met name woningcorporaties 
en huurdersorganisaties. Tot een landelijke strijd 
tegen de woonlastenstijging is het tot dusver 
echter niet gekomen, hoewel het water grote 
groepen huurders aan de lippen staat. 
Al met al is er op dit moment wel sprake van 
maatschappelijk verzet, maar zeker niet van een 
brede, krachtige en grootschalige tegenbeweging 
tegen de gevolgen van het oprukkend neo
liberalisme. De opbouw van zo'n tegen-beweging 
moet nog beginnen. 

ging. En boven alles: de toenemende 
maatschappelijke tweedeling tengevol
ge van het primaat van 'de markt'. 

• Zowel de grootte van het speelveld 
als de spelregels van de moderne samen
leving worden in toenemend mate be
paald door de economische wetten en 
inzichten, terwijl de overheid ondertus
sen steeds verder wordt weggedrukt -
terwijl het toch de overheid is die door 

·verkiezingen is gelegitimeerd om op te 
komen voor het algemeen belang en de 
rechten van het individu, en om poli
tiek te maken die rekening houdt met 
de lange termijn. 

• Op vrijwel alle maatschappelijke ter
reinen ontstaan grotere tegenstellin
gen. Terwijl de werkenden steeds meer 
last ondervinden van stress, zitten hon
derdduizenden mensen werkloos thuis. 
Terwijl we de mogelijkheden in huis 
hebben om iedereen een fatsoenlijk dak 
boven het hoofd te bieden, neemt het 
aantal woningzoekenden en daklozen 
schrikbarend toe. Terwijl de ontwikke
ling van de medische wetenschap een 
goede gezondheidszorg voor iedereen 
mogelijk maakt, nemen de sociaal-eco
nomische gezondheidsverschillen toe. 
Terwijl we de mensen en middelen heb
ben om onderwijs aan iedereen te bie
den, krijgen we steeds meer drop-outs 
en wordt het onderwijs door de politiek 
gezien als kostenpost in plaats van als 
investering. De lijst van de gemiste kan
sen kan nog veel verder worden uitge
breid, met o.a. milieu, recreatie en cul
tuur. 

• In de samenleving zien we een steeds 
verdergaande fragmentatie. Mensen ke- · 
ren zich af van georganiseerde verban
den en sluiten zichzelf in een steeds 

kleiner wordend kringetje op. Het eigen 
belang wordt voortdurend gepresen· 
teerd als iets dat strijdig zou zijn met 
het gemeenschappelijk belang. Ook in 
die zin triomfeert momenteel het mo
derne liberalisme. 

• De SP kiest partij voor diegenen die 
op al deze terreinen de nadelige gevol· 
gen ondervinden van het kapitalistische 
systeem. Op die verbondenheid en op de 
afwijzing van het primaat van de econo
mie, gedomineerd door het enge korte
termijnbelang van enkelen, is de funda· 
mentele maatschappijkritiek van de SP 
gebaseerd. Het algemeen belang, de sa· 
menhang van de dingen, de visie op de 
lange termijn, de normen en waarden 
die in de geschiedenis hun waarde voor 
mens en samenleving hebben bewezen, 
zoals de rechten van het individu, de 
democratische staatsinrichting - het 
zijn allemaal zaken waaraan 'de markt' 
in de kern geen boodschap heeft en 
waarvoor socialisten op de bres moeten 
staan. 

• Het wenkend perspectief van een 
samenleving die de menselijke waardig· 
heid van elk individu respecteert, de ge· 
lijkwaardigheid van alle mensen garan· 
deert en de solidariteit organiseert (om· 
dat we nu eenmaal niet allemaal gelijk 
zijn) was en blijft de moeite waard. De 
mens, en niet de economie, behoort zo
wel uitgangspunt als doel te zijn voor 
het politieke handelen. Die opvatting 
verdraagt zich niet met de neo-liberale 
wens de wolven de totale vrijheid te ge
ven, want dat kan alleen maar leiden tot 
de dood van de lammeren. • 

Volgende keer: 
DE TOESTAND 
IN DE WERELD 
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ORGGROEP OOST-GELDERLAND 

liet half december aan bijna 
700 gezinsverzorgsters we
ten dat het uit is met hun 
vaste baan. Zij mogen hun 
werk wel blijven doen, maar 

dan als alpha-hulp. Dat betekent werken 
op uitzendbasis, zonder ziektekosten
verzekering, zonder vakantie en zonder 
ontslagbescherming, voor f 14,60 per 
uur. Verhuist of sterft de hulpbehoeven
de cliënt, dan is het nog maar de vraag 
of het uitzendbureau - dezelfde Zorg
groep - nog werk heeft. 
De woede en verslagenheid onder de ge
zinsverzorgsters is enorm. Ook regiobe
stuurder Jan Kramer van de AbvaKabo is 
ontsteld: 'Het is een complete afbraak 
van de rechtspositie. De financiële pro
blemen worden opgelost ten koste van 
de werknemers.' 

COMMERCIËLE BUREAUS 
Die financiële problemen zijn overigens 
niet gering. Vanwege een herverdeling 
van het geld voor gezinszorg tussen 
Randstad en platteland, verliest de Zorg
groep Oost-Gelderland enkele miljoe
nen aan inkomsten. Maar de tweede re
den voor het massa-ontslag ligt in een 
kabinetsmaatregel die alle thuiszorgin
stellingen treft: tussen nu en 2000 raken 
de bureaus 35 procent van hun vaste 
budget kwijt. Het staat de zorgverzeke
raars voortaan vrij dit geld te besteden 
bij reguliere dan wel bij particuliere, 
commerciële bureaus. En dan ligt de 
keuze voor het commerciële bureau 
voor de hand. Dat kan goedkoper wer
ken door weinig of niets te doen aan 
controle, scholing en begeleiding van 
het slecht betaald personeel. 
Wat in Oost-Gelderland gebeurde, is dus 
wellicht de voorbode van een landelijke 
trend: bezuinigen op de rechtspositie en 
de kwaliteit van het personeel om beter 

te kst 
foto 

Herman Beekers 
Joost van den Broek 

Thuiszorg kraakt 
in al haar voegen 
Terwijl duizenden mensen op thuishulp wachten, 
worden gezinsverzorgsters ontslagen. Commerciële 
bureaus rukken op om het gat te vullen dat 
Paars slaat in het goedkoopste en meest efficiënte 
deel van de Nederlandse gezondheidszorg. 

te kunnen concurreren met de op
bloeiende particuliere bureaus. Veel 
thuiszorginstellingen durven al enige 
tijd geen personeel meer in vaste dienst 
te nemen, aangezien de hoeveelheid 
werk onzeker is. 

PROEnUIN VOOR MARKTWERKING 
Het rommelt al enige tijd enorm in de 
thuiszorg (gezinszorg, wijkverpleging 
en kraamzorg). Paars heeft van de thuis
zorg een proeftuin gemaakt voor de 
'marktwerking' die zij nastreeft voor de 
hele gezondheidszorg. Sommige thuis
zorginstellingen spelen daarop in door 
zelf commerciële bureaus op te richten 
of daarmee samen te werken. Andere in
stellingen zijn hier weer faliekant tegen. 
'De commerciële bureaus bieden tot nu 
toe vooral hulp aan rijkere mensen die 
daarmee de lange wachtlijsten omzei
len,' vertelt SP-beleidsmedewerker Ine
ke Palm. 'Nu kunnen ze zich massaal 
storten op de miljoenen die minister 
Borst prijsgeeft aan de marktwerking. 
Wij zien daar grote gevaren in. Voor de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel, 
maar ook voor de kwaliteit van de zorg. 
De tweedeling in de thuiszorg groeit. 
Enerzijds heb je mensen die op de 
wachtlijst staan of die de hoge eigen bij
dragen niet kunnen betalen anderzijds 
mensen die zich kunnen permitteren 
zoveel zorg in de kopen als ze willen.' 
SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen be
toogde al in maart '95 in het Parool dat 
de overheid bijzonder kortzichtig om
gaat met de thuiszorg. 'Per jaar maken 
twee miljoen mensen gebruik van deze 
zorg. Bijna een kwart van alle werkers in 
de gezondheidszorg werkt in de thuis
zorg, terwijl ze slechts zes procent van 
het totale budget aanspreken. De vraag 
naar hulp thuis stijgt jaarlijks met vier 
procent. Dit komt door de vergrijzing 
van de bevolking, de toename van de 

wachtlijsten bij verzorgings- en ver
pleeghuizen, sneller ontslag van patiën
ten uit ziekenhuizen en de trend dat 
mensen zo lang mogelijk thuis willen 
blijven wonen. Desondanks wordt er 
straf bezuinigd op de thuiszorg. Met 
hetzelfde personeel moeten steeds meer 
mensen geholpen worden.' 
Maar ook voor 1996 zet minister Borst 
van Volksgezondheid het bezuinigings
beleid voort. Terwijl de Landelijke Vere
niging Thuiszorg bezweert dat het bud
get met minimaal vijf procent omhoog 
moet, geeft ze slechts een halve procent. 

ENORME VERSPILLING 
'Goed gemotiveerde en goed opgeleide 
gezinsverzorgsters kunnen heel veel be
tekenen in moeilijke situaties waar zij 
hulp verlenen,' zegt Myrra Vernooy. Zij 
promoveerde op een onderzoek waarbij 
vijftig verzorgsters begeleid werden bij 
de hulp aan demente bejaarden. 'Met 
enige bijscholing bleken deze verzorg
sters in staat de cliënten en hun familie 
zeer goed te steunen. Daarmee kun je 
voorkomen dat mensen in dure ver
pleegtehuizen terechtkomen. Maar als 
je gezinsverzorgsters degradeert tot on
georganiseerde contractwerkers, maak 
je zo'n aanpak onmogelijk. Dat betekent 
een enorme verspilling.' 
Minister Borst heeft de Tweede Kamer al 
lang een nota toegezegd over de 'moder
nisering van de thuiszorg'. Die is er nog 
steeds niet. De SP-fractie is dan ook 
kwaad dat de maatregel om een deel 
van het budget aan de vrije markt prijs 
te geven, is genomen voordat de Kamer 
het beleid kon bespreken. Daags voor 
het kerstreces van de Kamer stelde Jan 
Marijnissen de kwestie aan de orde. Hij 
wil een reactie van minister Borst op de 
gevolgen van de bezuinigingen en de 
verslechterde rechtspositie van de men
sen in de thuiszorg. • 
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tekst Paul Waayers 
foto Bernd Rouabhi 

Na dertien Vara-jaren monsterde radio- en TV
presentator Pieter Jan Hagens aan op het 
commerciële Veronica. Met die overstap ging een 
lang gekoesterde wens in vervulling: Hagens kreeg 
zijn eigen, gelijknamige, televisieprogramma, 
waarin speels met de soms loodzware actualiteit 
wordt omgegaan. 

TV-presentator Pieter Jan Hagens: 

~Ik voel mew 
een kleinee 

ALS MEN MIJ VRAAGT waarom 
ik van de Vara naar Veronica 
ben overgestapt, dan zeg ik 
altijd dat het geld dé reden 

was. Want dat gaat erin als 
koek. Flauwekul natuurlijk, want 

bij de Varaverdiende ik ook al goed. Het 
ging dus anders. Als 24-jarig jongetje 
dat nog van niks wist, kwam ik bij de 
Vara terecht, een omroep met een rijke 
journalistieke traditie. Daar ben ik echt 
opgevoed. Die omroep was een lekker 
warm, veilig jour.nalistiek sociaal-demo
cratisch bedje, waarbij alles watje deed, 
goed in de gaten werd gehouden. Tot op 
het hoogste niveau. Daar heb ik enorm 
veel baat bij gehad en veel van geleerd. 
Maar op een gegeven ogenblik zat ik 
daar een beetje klem. In het gezelschap 
van TV-presentators, waaronder heel 
goeie journalisten, stond ik toch achter 
in de rij . Ik kon welleuke dingen doen, 
zoals jules Unlimited, maar niet dat
gene wat ik echt wilde, zoals een goed 
journalistiek programma maken. Uitge
rekend op dat moment kwam iemand 
van Veronica op mij afstappen met de 
vraag: 'Wil jij voor ons jouw eigen jour
nalistieke TV-programma maken?' Dan 
zeg je geen nee. Zeker niet als je veel TV
ervaring kunt opdoen, omdat er 35 pro
gramma's in een jaar zitten. Je kan dit 
hele verhaal eigenlijk samenvatten met: 
Hagens heeft het warme Vara-nest verla
ten en is op kamers gaan wonen ... 

20 Tribune 1 • 19 januari 1996 

HET VERSCHIL TIJSSEN de publieke om
roep en Veronica is voor mij levensgroot. 
Dat heeft niet alleen te maken met com
mercieel of publiek, maar vooral met 
het feit dat Veronica al haar program
ma's laat maken door zogeheten buiten
producenten. Ik zit hier bij ID-tv met 
mijn redactieteam op een etage in alle 
rust en vrijheid te werken. Met Veronica 
hebben we alleen telefonisch contact en 
ze komen af en toe naar een uitzending. 
En het is hun duidelijk dat voor mij heel 
essentieel is dat geen enkele sponsor be
moeienis moet hebben met de inhoud 
van mijn programma. Zo mocht het pu
bliek na een commercial break zijn me
ning geven over de meest ergerlijke 
commercials die in die break zaten. En 
als bij wijze van spreken een paar onder
zoekers zouden ontdekken dat een be
paald merk inlegkruisje kankerverwek
kende stoffen bevat, dan komen die on
derzoekers pal na de reclame voor dat 
produkt, direct in mijn programma aan 
het woord met hun bevindingen. Zoiets 
hoef je in Amerika niet te proberen. 
Maar in Nederland staat de onafhanke
lijkheid van de pers nog hoog in het 
vaandel. 

HET HEEFT MIJ VERBAASD dat juist Veroni
ca mijn programma wilde hebben. Mge
zien van Nieuwslijn is het allemaal toch 
niet zo informatief op die zender. Toch 
denk ik dat ook de commerciëlen besef-

fen dat je meer moet uitzenden dan al· 
leen sex, geweld en spekzolen. Want 

. met alleen dat soort programma's snij 
je op den duur jezelf in de vingers. Vero
nica heeft dat op dit moment heel goed 
in de gaten. Ze gaan dan ook zorgvuldig 
om met mijn programma. 



oed 
dig 

11 'Ooit wilde ik Radio 3-
discjockey worden. Dat liep 

uit op een jammerlijke mislukking. 
Het bleek dat ik 'het' gewoon niet 
in me had. Want het beroep 
discjockey wordt enorm onderschat. 
Wat je daarvoor niet allemaal in 
huis moet hebben. Snelheid. 
Timing. Creativiteit. Aexibiliteit. 
Muziekkennis en muziekgevoet Er 
zijn er maar héél weinig die dàt 
kunnen. Felix Meurders was 
ontzettend goed. teroen van lnkel 
- en dan heb ik het over zijn 
radiopresentatiewerk - grenst aan 
het geniale. Nogal hardhandig 
ontdekte ik dus dat dàt beroep niet 
voor mij was weggelegd. Ik ben 
toch veel meer een figuur voor het 
journalistieke vraaggesprek.' 

OF DIE ZORGVULDIGHEID voor informatie
ve programma's altijd blijft, weet ik 
niet. Want de macht van de aandeelhou· 
ders is ook niet gering. Sommigen bewe
ren dat op den duur de journalistieke 
zuiverheid bedreigd zal worden door de 
commercialiteit. Ik weet het niet. In En-

geland heb je het commerciële Channel 
Four. Dat zendt fantastische documen· 
taires uit die de hele wereld over gaan. 
Dat ligt deels aan de Britse volksaard en 
deels aan het feit dat een derde van de 
wereld die taal verstaat. Daardoor kon 
zich in Engeland een documentaire
traditie ontwikkelen. In Amerika is dat 
een stuk minder. En in Nederland is het 
nog niet duidelijk ofen hoe de 'zuivere 
journalistiek' zich staande houdt tegen 
commerciële belangen. Ik hoop dat bij 
de commerciële zenders voldoende 
bazen blijven rondlopen die zeggen: We 
moeten niet alleen hossen, uitverkoop 
houden en pret hebben, maar we moe· 
ten ook onze verantwoordelijkheid ne
men. Dus ons tevens hard maken voor 
gedegen journalistieke televisie. Zelf 
vind ik dat het aanbod daarvan bij de 
commerciële omroepen nogal aan de 
magere kant is. Wat dat betreft voel ik 
mij weleens een klein eendje in een heel 
grote vijver. Dat vind ik jammer en zor· 
gelijk. Want zonder onafhankelijke 
goeie nieuwsvoorziening kan een demo· 
eratie niet goed functioneren. Dat 
klinkt hoogdravend, maar toch ... 

SOMS BEN IK BANG dat de brengers van 
het nieuws, de journalisten, steeds meer 
in de headlines blijven hangen. Ik pro
beer met mijn programma ook àchter 
die headlines te kijken. Op een creatie
vereen brutalere manier dan mijn colle
ga's op andere zenders. Althans, dat is 
de bedoeling. Stel, we hebben het onder· 
werp Heerma. Dan nemen wij een dood
kist, jagen daar wat draadnagels in en 
laten twee goed ingevoerde mensen in 
de CDA-problematiek vertellen wie de 
nagels aan de doodkistvan Heerma zijn. 
Als ze vertellen wie de 'Judassen' zijn en 
waarom, dan priemen ze de foto's van 
betrokkenen op die draadnagels. Zo la
ten wij mensen op een andere manier 
naar het nieuws kijken dan bijvoorbeeld 
Nova dat doet. 

HOEWEL IK EIGENLIJK een hele nette 
Amersfoortse jongen ben, hoop ik nim· 
mer opgenomen te worden in de rij der 
gerespecteerden. Te veel journalisten 
hebben die neiging wel. Ik vind dat ver
keerd, want een journalist hoort per de
finitie argwanend en wantrouwend te 
zijn. En dus al helemaal geen meeloper. 
De graadmeter voor mijn eigen journa
listieke integriteit en kunnen, 
is als het héle redactieteam 
na een uitzending zegt: 'Ja, 
dit klopt. Hier staan we ach· 
ter. Hiervoor hoeven we ons 
niet te schamen.' 
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ANP 

Franse 
opstand 
gaat door 
In Frankrijk is de vlam in de pan geslagen. De 
bevolking zegt massaal 'non!' tegen de sociale 
afbraakplannen van de regering-]uppé. Voorlopig 
met succes, zegt Alphonse Véronese, secretaris van 
de machtige linkse vakbond CGT tegen De Tribune. 

V 
anwaar dit opzienbarende 
protest in Frankrijk? 
'Vijftien jaar bezuinigen 
hebben geleid tot een explo
sie van werkloosheid en tot 

passen aan de eisen en criteria van de 
financiële wereld. Met die terugkeer 
naar het oude liedje overschreed hij een 
grens en kwam daardoor in frontale bot
sing met de bevolking.' 

moeilijke levensomstandig
heden voor àlle families. Iedereen is het 
nu zat dat de huidige economische logi
ca zonder ophouden aan de werkne
mers vraagt om zich op te offeren - zón
der uitzicht op minder werkloosheid en 
betere tijden. Er zit een grens aan die 
opofferingen. We moeten de huidige 
economische problemen op een andere 
manier benaderen. De sociale proble
men moeten centraal komen staan. Dat 
is het fundament onder dit conflict. 
Heel concreet gaat het verder over de 
plannen van de regering-Juppé, de her
vorming van het ziekenfonds en de 
Franse Spoorwegen. Toen het protest 
eenmaal losbarstte, kwam er een heel 
scala aan verborgen sociale problemen 
op tafel.' 

-In mei koos de bevolking, die nu woe
dend de straat op gaat, nog voor Jacques 
Chirac. Hoe kan dat? 
'Chirac had zijn verkiezingscampagne 
gebouwd op het idee van 'noodzakelijke 
verandering'. Hij zelf stelde voor om 
'het sociale' weer centraal te stellen. 
Maar op 26 oktober hield hij een pers
conferentie en keerde terug op zijn 
schreden. Hij besloot zijn beleid aan te 

22 Tribune 1 • 19 januari 1996 

'De CGT en andere vakbonden voeren al 
lang een campagne waarin we uitleggen 
wat de èchte moeilijkheden zijn met het 
ziekenfonds en de sociale zekerheid. 
Door de werkloosheid wordt de finan
ciering een probleem en worden alle las
ten bij de werknemers gelegd. Toen de 
regering met haar plannen kwam, wis
ten wij dat het in feite ging om de ont
manteling van ons systeem van sociale 
zekerheid. Onder het mom van gene
zing van de sociale zekerheid, ging men 
die sociale zekerheid juist doden. Toen 
dat naar buiten kwam, barstte die ma
gistrale opstand ter bescherming van de 
sociale zekerheid uit. En met succes: we 
hebben de eerste belangrijke concessies 
van de regering kunnen afdwingen. De 
regeringsplannen gelden nu alvast niet 
meer voor de ambtenaren, voor het 
spoorwegpersoneel, voor de metro en 
de bus in Parijs. Dat is alvast bereikt- en 
de strijd is nog lang niet over. Het is een 
sociale beweging die heel diep gaat en 
ook heel ver zal dragen.' 

- Hebben de regeringsmaatregelen te 
maken met de eisen die aan Frankrijk 
worden gesteld vanwege toetreding tot 
de Europese Monetaire Unie? 

'De eisen die door het verdrag van Maas· 
tricht worden opgelegd behoren tot de 
elementen die de regeringjuppé in deze 
politieke richting duwen. Het debat 
gaat echter om een veelomvattender 
vraag: Wat moet vandaag het leven van 
de mensen, het leven van het land bepa· 
Jen? Is de economie er voor de mensen 
of zijn de mensen er voor de economie?' 

- Wat kunnen we verwachten van de 
Fransen in 1996? 
'Er heerst een erg strijdbare stemming. 
De staking is opgeschort vanwege de po
sitieve resultaten. Alle rechten diejuppé 
wilde afpakken, zijn behouden. En 
méér: Dankzij de actieS< kan er mis· 
schien arbeidstijdverkorting komen 
naar 35 uur - zonder salarisverlies. Dat 
opent een concrete weg voor banen voor 
de werklozen en de jongeren. Verder zit· 
ten we nu in de periode van de CAO-be
sprekingen over de hoogte van de sala· 
rissen en de koopkracht. U moet beden· 
ken dat nogal wat bedrijven forse win· 
sten hebben gemaakt in 1994 en 1995!' 

-Heeft de Franse opstand ook in tema· 
ti on ale gevolgen? 
'Natuurlijk. We hebben heel veel solida· 
riteitsverklaringen ontvangen uit Euro
pa van allerlei vakbonden die zeggen 
'Jullie strijd is onze strijd; bij ons wor· 
den ook de sociale zekerheid en de col· 
lectieve voorzieningen in de waagschaal 
gesteld.' In Europa zeggen steeds meer 
vakbonden: 'De sociale dimensie moet 
weer het eerste element worden dat 
richting geeft aan elke ontwikkeling 
van de Europese eenwording'. Daarmee 
is er een basis voor samenwerking niet 
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alleen op het gebied van de eisen maar 
ook op dat van strijd op Europese schaal. 
Deze beweging is een beweging van 
hoop voor iedereen. Voor Frankrijk, 
maar ook voor Europa.' 

-Maar laten die anderen de strijd dan 
niet over aan de Fransen alleen? 
'Nee, daar gaat het niet om. We zien 
strijd in België, Portugal, Griekenland en 
in Italië. Elk met hun eigen karakter 
maar vaak gaat het over dezelfde proble
men. Natuurlijk met elk zijn eigen ant
woorden, maar de inzet is hetzelfde. Wat 
ons interesseert en waar we aan werken 
is dat de vakbeweging in Europa het eens 
wordt over de Europese problematiek, 
over de rol en de plaats van de overheid 
en de collectieve voorzieningen en de 
plaats van de sociale zekerheid. Het zou 
goed zijn als de vakbeweging in Europa 
consequenter en aanvallender wordt. 
Maar dat kan niet in de plaats komen van 
de eigen verantwoordelijkheid van elke 
vakhonds-organisatie in het eigen land.' 

-Straks komt de regering met nieuwe 
plannen in het parlement, wat dan? 
'Natuurlijk kan Juppé doorgaan met 
zijn hervormingen. Maar gezien de vast
beradenheid van de werknemers in 
Frankrijk nu, zullen we hem morgen 
ongedaan laten maken wat hij vandaag 
bekokstoofd heeft. Door stakingen, door 
demonstraties, door een vastberaden 
druk van acties tegen de regering. We 
werken nu nieuwe actieplannen uit. 

-Wat is de inzet? 
lee 'Echte onderhandelingen met positieve 
.iet resultaten voor de werknemers! ' 

06-022.5005 
door medewerkers van de SP-Aiarmlijn 

Goed beslagen ten ijs komen 
voor de herkeuring 

Paula Voermans 

VIA DE SP-ALARM
LIJN komen nog 
steeds veel meldin
gen binnen met be
trekking tot de 
WAO/AAW-herbe
oordelingen. De 
een klaagt de ma
nier van herkeuren 
aan: even hart en 

longen beluisteren, een' tikje op de knie
en, even buigen en strekken ... klaar. De 
ander vertelt over de uitslag die nauwe
lijks te verteren is: men raakt de arbeids
ongeschiktheidsuitkering helemaal of 
voor een belangrijk deel kwijt. 

WAT VALT ER indivi-
dueel aan te doen? 
Niet verschijnen op 
de herbeoordeling 
kan weleens hele
maal verkeerd uit
pakken. 
Ook Martin belde 
06-022.5005, maar 
gelukkig vóórdat 
hij gekeurd moest 
worden. Hij had 
een AAW-uitkering 
en was inmiddels 
behoorlijk gealar
meerd door alle be
richten over de ge
volgen van de her

GJFSCHfkT VOO;E' 

beoordeling. Verder heeft hij een derma
te ernstige handicap dat hij niet in staat 
was om naar het spreekuur te komen. 
Van de bedrijfsvereniging kreeg hij te 
horen: dan neemt u maar een taxi. Dat 
je daarvoor wel 'taxi-geld' moet hebben, 
daarover werd met geen woord gerept. 
Zijn vraag wat hem nu precies te wach
ten stond en vooral: wat kon hij zelf 
doen om een zo eerlijk mogelijke her
keuring te krijgen? 

WE HEBBEN MARTIN erop gewezen dat er 
regionale WAO/AAW-platforms bestaan, 
die mensen graag laten delen in hun er
varingen met de herkeuringen. De plat-

forms geven brochures uit met daarin 
uitleg over wat je te wachten staat, wat 
je plichten zijn èn je rechten zijn. Je 
kunt er veel nuttige informatie en tips 
krijgen om zo goed mogelijk beslagen 
ten ijs te komen. 

MARTIN BELDE HET PLATFORM bij hem in 
de buurt. Hij kreeg te horen dat in som
mige gevallen een keuringsarts bij ie
mand thuis kan komen. Tevens kreeg hij 
het advies een lijst op te stellen met de 
gevolgen van zijn handicap. Dus: waar 
loop je tegen op? Hoe is het om dagelijks 
te leven met deze gebreken? Met welke 
beperkingen heb je te maken? Beschrijf 

een dag waarin 
het goed gaat, 
maar ook een dag 
waarin het niet 
goed gaat. Verder 
werd hij erop ge
wezen hoe belang
rijk het is om ie
mand bij je te heb
ben tijdens de her
beoordeling of het 
gesprek met de ar
beidsdeskundige. 
Het is goed als er 
iemand bij je is die 
je steunt, maar 
vooral ook: twee 
horen en weten 
meer dan één. Als 

je zélf het initiatief neemt, is de kans 
groter op een eerlijke herbeoordeling. 

DE ADVIEZEN VAN het platform heeft Mar
tin opgevolgd met als resultaat dat hij, 
bij hem thuis, een rechtvaardige herbe
oordeling heeft gehad. Ondertussen 
heeft hij van de bedrijfsvereniging be
richt gekregen dat hij voor 100 procent 
zijn uitkering behoudt. 
Nog veel meer feiten en tips over de her
keuringen zijn te vinden in de brochure 
'WAO-berichten, mag het ietsje minder 
zijn?' Voor meer informatie kan men 
bellen met het samenwerkende regiona
le WAO/AAW-platform, tel: 070-3804431. 
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Herman Beekers 
Rob Busser, Paul Peters 

acht op 
de korrel 
'De drijfjacht is extra gruwelijk. Hele roedels 
herten vluchten in paniek de weg op. In doodsnood 
en op volle snelheid passeren de dieren de jagers, 
en die schieten maar wat. Er wordt dan ook veel 
wild aangeschoten, zeker door zo'n oude-mannen
club.' Rita Stockmann van Kritisch Faunabeheer 
wordt weer boos als ze spreekt over de 
koninklijke jachtpartijen op Het Loo. 

E 
EN DAG NADAT SP-kamerlid 
Remi Poppe kroondomein 
Het Loo voor geopend en het 
jachtseizoen voor gesloten 
had verklaard, was Rita 
Stockmann met een twintig

tal medestanders in de bossen aanwezig 
om duidelijk te maken dat het konink
lijk huis zich van de symbolische SP-ac
tie weinig aantrok. Prins Bernhard hield 
er die vijftiende december een groot 
jachtfestijn. 

Het uitlekken van de 
gastenlijst zat de Hof
beveiliging bepaald niet 
lekker. Dat bleek een 
week later, toen op
nieuw een jachtpartij 
plaatsvond en Kritisch 
Faunabeheer de plaats 
ontdekte waar de ko
ninklijke familie met 
haar gasten lunchte. Om 

Rita Stockmann 

gewond raken,' vertelt 
Rita Stockmann, 52jaar 
en sinds de oprichting 
in 1975 actief in de 
Stichting Kritisch Fau· 
nabeheer. Mensen van 
Natuurmonumenten 
en enkele vogelwerk· 
groepen bonden hier· 
mee de strijd aan met 

Rita Stockmann: 'Wij hebben gepro
beerd de pers te laten zien hoe dat gaat. 
De jacht speelt zich af achter de hekken 
van Het Loo, maar de koninklijke stoet 
moet af en toe een openbare weg over
steken, terwijl marechaussees en jacht
opzichters even de slagbomen openen. 
Op die cruciale punten stellen wij ons 
op en zo kunnen we de AA-auto's, de ge
blindeerde limousines en de dure huur
busjes zien langsscheuren. Het geeft 
een indruk van de massaliteit. Dit keer 
slaagden we erin een lijst van de 25 gast
deelnemers aan de drijfjacht te filmen 
door een autoruit. Het was vooral een 
feestje van tachtigers. Bernhard, zijn 
neef prins Zur Lippe, graaf Von Plassel, 
Van Beuningen van SHV, wapenhandel
aar Dorhout-Mees, enzovoort. Maar ook 
de prinsen Willem-Alexander, Constan
tijn en Pieter Christiaan.' 
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te verhinderen dat de tegenstanders 
zicht zouden krijgen op de vertrekken
de gasten, werd door de paleisbeveili
ging en jachtopzichters met geweld op
getreden tegen de waarnemers, die zich 
volkomen legaal ter plekke bevonden. 
Een van hen werd daarbij gearresteerd 
op verdenking van 'poging tot dood
slag', nadat hij een belager van zich af 
geduwd had. De arrestatie was in zover
re niet verbazingwekkend dat Kritisch 
Faunabeheer tevoren al op de scanner 
gehoord had dat 'we ze nu weleens zul
len pakken'. 

SCHIETEN OP EENDJES IN DE VIJVER 
De gemoederen rond de jachtpartijen in 
Het Loo zijn hoog opgelaaid. 'Het ko
ninklijk huis heeft nu eenmaal een 
voorbeeldfunctie, of zou die moeten 
hebben. En juist zij jagen op grof wild. 
Met drijfjachten, waarbij selectief schie
ten totaal onmogelijk is en vele dieren 

de plezierjacht. Rita 
Stockmann en haar man hadden toen al 
enige actie-ervaring op dit front. 'Hier 
in Renkum, vlak bij onze woning, jaag· 
de de burgemeester. Dat wil zeggen: hij 
stond gewoon de eendjes in de vijver 
dood te schieten. Daartegen hebben we 
met succes stappen ondernomen.' 
'Kritisch Faunabeheer is een stichting 
en geen vereniging, want we wilden de 
jagers buiten de deur houden, die infil· 
treren in alle grote verenigingen. Zo was 
Van Beuningen, het jachtmaatje van 
Bernhard, niet alleen voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereni· 
ging, maar ook bestuurslid van de Ne
derlandse Vereniging tot Bescherming 
van Vogels. Wij stelden ons juist tot doel 
het publiek en de grote organisaties te 
bewegen afstand te nemen van de ple
zieljacht, en dat is 99 procent van alle 
jacht. En we zijn daarin al redelijk suc· 
cesvol geweest: Vogelbescherming en 
Natuurmonumenten wijzen nu de ple-
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zierjacht af. Over beheersjacht hebben 
we nog wel eens meningsverschillen.' 

NATUURLIJKE VIJANDEN 
Moeder Natuur een handje helpen bij 
het beheer, dat is nou juist de reden die 
de jagers opgeven voor hun bedrijf. Veel 
dieren zouden geen natuurlijke vijan
den meer hebben. 
Rita Stockmann: 'Het grofwild kent in
derdaad geen natuurlijke vijanden, be
halve het voedselaanbod, en daarmee 
wordt nou juist ontzettend geknoeid. 
De zwijnen op de Veluwe worden overal 
bijgevoerd door jachtopzichters. Dan ba
ren ze veel jongen en valt er veel te 
schieten. De meeste kleine diersoorten 
worden echter nog volop gepredeerd 
door roofdieren, zoals de das en de vos. 
Maar dat mag de vos niet van de jager, 
want die wil zelf eerst aan bod komen. 
Dus roeit hij eerst de vos uit en dan de 
konijnen, fazanten, enzovoort.' 
'De huidige Jachtwet is gemaakt door 
jagers voor jagers. Gevolg is bijvoorbeeld 
dat dieren onvoldoende beschermd wor
den tegen aanschieten. Een uur na zons
ondergang mag je schieten op watervo
gels en reeën. Je kunt ze dan niet goed 
onderscheiden en daardoor ontstaat 
ontzettend veel dierenleed. Er zijn zo'n 
33.000 jachtaktehouders en die schieten 
ruim 2.500.000 dieren. Voor een jacht
akte moetje een flauw examen doen en 

aantonen dat je ergens gelegenheid tot 
jagen hebt. Daarmee wordt flink gesjoe
meld. Meneer Swinkels uit Brabant, ooit 
Olympisch sportschutter, verkoopt nu 
jachtwapens en geeft iedere klant een 
uitnodiging deel te nemen aan jacht op 
zijn eigen terrein en dat is genoeg voor 
een jachtakte.' 
Voor jachtpraktijken die in de wet verbo
den zijn, kunnen toch weer vergunnin
gen verleend worden. Veel van de juridi
sche procedures die Kritisch Faunabe
heer voert, richten zich tegen die ont
heffingen. Rita Stockman: 'In Arob-pro
cedures worden we vaak in het gelijk ge
steld. Bijvoorbeeeeld toen het ging om 
het schieten van smienten in het pikke
donker. De kraaievangkooi willen we 
ook nog graag aanpakken. Die mag niet 
eens van de EG, want er komen ook bui
zerds en haviken in terecht. En toch 
geeft Nederland massa's vergunningen 
af vanwege de economische schade die 
kraaien aanrichten.' 
'Actueel is de kwestie van de nachtjacht 
op vossen. Die dieren mochten al op alle 
mogelijke manieren het hele jaar be
jaagd worden, maar nu mogen ze daar
bovenop 's nachts met auto's met schijn
werpers bejaagd worden. Verblinden en 
schieten - een stropersmethode die 
niet getolereerd wordt in de Jachtwet. 
Dat hebben we nu aan de Amsterdamse 
rechtbank voorgelegd.' 

Vergunningen worden sinds kort niet 
meer vanuit het ministerie verleend, 
maar door vijf regionale kantoren. De 
wildbeheereenheid (samenwerkingsver
band van jagers) die zo'n vergunning 
krijgt, verdeelt hem weer onder de ja
gers. 'Door deze deregulering is het alle
maal nog veel ondoorzichtiger gewor
den,' zegt Rita Stockmann, 'en daar zijn 
we helemaal niet blij mee. De regionale 
diensten hebben niet eens controleurs. 
Het toezicht gebeurt door jagende poli
tieagenten of door de wildbeheereenhe
den zelf.' 

'LAAT DE SNIPPEN VLIEGEN' 
'Sinds 1977 is ons een nieuwe wet be
loofd die de Jachtwet, Vogelwet en Na
tuurbeschermingswet moet vervangen: 
de Flora- en Faunawet. Die is al door ie
dereen jarenlang besproken, maar blijft 
nu hangen in Den Haag. Minister Van 
Aartsen moet de knoop doorhakken, 
maar hij durft niet. De jagers hebben 
dan ook een enorm sterke lobby. Zoals je 
aan het gastenlijstje van prins Bernhard 
kan zien, zijn het niet de eerste de bes
ten die zich hiermee bezighouden. Een 
van die gasten, jhr. mr. F.J. Loudon, voor
zitter van de Stichting Aktief Faunabe
heer, deed onlangs de oproep: Laat de 
snippen vliegen. Waarmee hij niet be
doelde de vogels te ontzien, maar juist 
honderden guldens-'snippen' te storten 
naar zijn stichting, om te lobbyen tegen 
het dreigende verbod op de jacht op 
niet-schadelijke trekvogels.' 
Kritisch Faunabeheer weet zelfwat voor 
wetgeving er zou moeten komen. Rita 
Stockmann: 'Er moet een wet komen die 
uitgaat van het belang van het dier. Dan 
zouden we snel klaar zijn met het vraag
stuk van de jacht. Alleen in het belang 
van de volksgezondheid, of wannneer 
dieren ernstige economische schade 
aanrichten, of wanneer het noodzake
lijk is voor de instandhouding van een 
gewenste soort en dat alles is niet an
ders te realiseren dan met een jachtge
weer, dan zou dat plaatselijk en tijdelijk 
door professionele mensen gedaan kun
nen worden. Alle doodschieten van die
ren zonder noodzaak keuren wij af.' • 

11 Kritisch Faunabeheer draait geheel op 
vrijwilligers. Daarbij is het belangrijkste 

motto: zelfwerkzaamheid. Rita Stockmann: 'We 
kunnen nog veel mensen gebruiken die hun ogen 
en oren openhouden, misstanden rapporteren en 
zonodig in de eigen regio actie ondernemen.' 
Belangstellenden kunnen schrijven of bellen met 
SKF, Amsteldijk Noord 135, 1183 TJ Amstelveen, 
tel. 020-6410798. Donateurs van Kritisch Fauna
beheer (minimaal f 30,- op giro 13093 t.n.v. SKF in 
Renkum) ontvangen ieder kwartaal het blad Argus. 
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Prof. Miehiel HeTWeijer: 'Op alle meetbare punten scoren de heringedeelde gemeenten slechter' 

Herindeling 
gemeenten 
geen succes 
Het woord herindeling hoeft maar te vallen, of 
gemeenten rennen naar de loopgraven. Meestal is 
het verzet echter vruchteloos en gaat de samen
voeging door. De bestuurders schikken zich in hun 
lot en proberen er iets van te maken. Maar lukt 
dat ook? Werkt de nieuwe, grote gemeente echt 
beter dan de kleintjes waaruit hij is samengesteld? 

N OPDRACHT VAN het ministe
rie van Binnenlandse Zaken 
en de provincie Groningen 
heeft professor Miehiel Her
weijer de effecten van herin
deling onderzocht. Herwe

ijer volgde intensief de ontwikkeling in 
vijf Groningse gemeenten vanaf de voor
bode van de herindeling die plaatsvond 
op 1 januari 1990. Drie gemeenten 
(Pekela, Menterwolde en Zuidhorn) zijn 
samenvoegingsgemeenten. De andere 
twee (Bedum en Ten Boer) hebben de 
herindelingsdans op het nippertje kun
nen ontspringen. 
Herweijer heeft in zijn onderzoek geke-
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ken naar drie belangrijke punten: de be
trokkenheid van de burgers bij de plaat
selijke politiek, de prestaties bij het ont
wikkelen van beleid en de financiële 
positie. De vergelijking valt duidelijk uit 
in het voordeel van de niet-heringedeel
de gemeenten. Herweijer: 'Op alle aspec
ten waaraan je de politieke betrokken
heid kunt afmeten, scoren de heringe
deelde gemeenten slecht. Dat wil zeg
gen lager dan vóór de herindeling en la
ger dan de gemeenten die zelfstandig 
bleven. De opkomst bij verkiezingen 
loopt bijvoorbeeld terug, het aantal 
mensen dat lid is van een politieke par
tij daalt en de inzet van die leden loopt 

Peter Verschuren 
Hans van Dijk, Paul Peters -ook achteruit. Ik vind dat een zorgwek· wik 
kende ontwikkeling. Een van de doel· heb 
stellingen van de politiek is de burger wat 
méér bij het bestuur betrekken. Een be- iedt 
langrijk middel daarvoor, de politieke kon 
partijen, ondervindt echter duidelijk met 
schade door de herindeling.' heb 

Lim 
NIEUW GEMEENTEHUIS bui 
EN DUS HOGERE OZB nut 
'Ook op het vlak van de beleidspresta· pril 
ties zijn de uitkomsten drie jaar na de 
herindeling weinig bemoedigend. Wij WRl 
hebben zeven beleidsterreinen bekeken. POl 
Op alle zeven scoren de heringedeelde 
gemeenten slechter dan de niet-herin· 
gedeelde. Ze zijn bijvoorbeeld later met 
hun begroting, hebben achterstanden 
bij de milieuvergunningen en zijn hek· 
kesluiters als het gaat om de invoering 
van nieuwe systemen van afvalinzame
ling. Het kan wellicht gaan om tijdelijke 
fusie-effecten . Maar dan nog: als die vol· 
ledig zijn uitgewerkt, heb je niet auto
matisch betere beleidsprestaties.' 

'De financiële positie is bij twee van de 
drie herindelingsgemeenten verslech· 
terd. Bij de derde is hij ondanks de her· 
indeling intact gebleven. Herindelen 
leidt onder andere tot verhuiskosten, 
potverteren en uitgaven voor dorpsver· 
nieuwing en een nieuw gemeentehuis. 
De extra bijdrage van het Rijk is maar 
gering. Dus wordt er ingeteerd op de re
serves en stijgen de gemeentelijke tarie
ven. In alle drie de gemeenten is bijvoor· 
beeld de onroerende-zaakbelasting ver· 
hoogd om een nieuw gemeentehuis te 
kunnen betalen. Mijn conclusie is datje 
van herindeling geen wonderen mag 
verwachten en dat je niet moet denken 
dat schaalvergroting veel problemen op
lost.' 

THORN MET 2300 INWONERS 
FUNCTIONEERT PRIMA 
Bij de Groningse herindeling was het 
uitgangspunt dat een gemeente min· 
stens 10.000 inwoners moet tellen. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeen· 
ten (VNG) heeft onlangs gepleit voor mi· 
nimaal40.000 inwoners. (En dit later te
ruggedraaid naar 20.000.) Wat is volgens 
professor Herweijer een minimale om· 
vang om zelfstandig te kunnen blijven? 
'Dat ligt eraan. Als er sprake is van een 
goede samenwerking met de buurge
meenten, kun je met 3 à 4000 inwoners 
heel aardig functioneren. Is die samen· 
werking er niet, dan heb je al gauw 
10.000 inwoners nodig. Het hangt er 
overigens ook van af hoeveel taken er in 
de regio liggen. Neem de Bernshaven in 
Noord-Groningen. Om die goed te ont· 
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~k- wikkelen met alles wat daarbij hoort, 
1el- heb je meer bestuurskracht nodig dan 
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.be- ieder zo'n 3 à 4000 inwoners indertijd 
rke konden leveren. Daarom is toen de ge-
~jk meente Hefshuizen gevorm d. Maar je 

hebt ook de gemeente Thorn in Zuid
Limburg. Om historische redenen is die 
buiten de herindeling gebleven. Dat is 
nu een gemeen te met 2300 inwoners die 
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In de h erindelingsgolven vanaf de ze
ventiger jaren werden meestal kleine 
gemeenten samengevoegd om meer be
stuurskracht te krijgen. De komende 
herindelingen zullen veelal een andere 
achtergrond hebben: het stillen van de 
landhonger van een centrumgemeen te. 
Op 1 januari '96 is om die reden de ge
meente Rosmalen ingelijfd bij Den 
Bosch. Met hand en tand hebben de Ros
malenaren zich verzet tegen het ophef
fen van hun gemeente. Toen het toch 
doorging, namen ze wraak op de lande
lijke politiek. Twee-derde van de inwo
ners van Rosmalen koos bij herinde
lingsverkiezingen voor Rosmalens Be
lang. Die partij vormt nu met tien zetels 
de grootste fractie in de Bossche raad. 
Hoe kijkt professor Herweijer aan tegen 
zo'n herindeling? 
'Ik zie er nauwelijks of geen voordelen 
in. Ik zie ook niet wat hiervan nu de ver
sterking is voor Den Bosch. De politiek 
in Den Bosch is er in ieder geval niet 
eenvoudiger op geworden. In Rosmalen 
is iets gebeurd wat geen draagvlak had 
onder de bevolking. Ik vind dat je wel 
draagvlak moet hebben voor je beleid. 
Bovendien, algemeen wordt erkend dat 
100.000 inwoners een kritische grens is. 
Daarboven kom je als gemeente in een 
riskant gebied. Het besturen wordt 
moeilijker en je ziet een tendens ont
staan naar binnengem eentelijke decen
tralisatie: de roep om wijkraden en der
gelijke. Wel, Den Bosch is die grens nu 
gepasseerd. Ik zie daar geen winst in.' 

'GEEN ENKEL ZAKELIJK 
ARGUMENT VÓÓR' 
Niet iedere gemeente steigert als samen
voeging ter sprake komt. De Brabantse 
gemeenten Geffen en Nuland zijn op 1 
januari '93 op eigen verzoek samenge
voegd tot Maasdonk. (Op 11 november 
'95 is na de zoveelste knetterende ruzie 
het Maasdonkse college van B en W ge
barsten. Door de dorpsstrijd tussen Gef
fen en Nuland kon er nog geen nieuw 
college gevormd worden.) De vrijage tu s
sen Enschede en Hengelo liep stuk om-

Actie in het Brabantse Berghem voor behoud van de zelfstandigheid 

Van 1224 naar 625 gemeenten 
11 Het aantal gemeenten in Nederland loopt gestaag terug. Na de afscheiding van 

België in 1831 telde ons land er 1224. Sinds 1 januari '96 is dat aantal 
teruggebracht tot iets meer dan helft: 625. 
Samenvoegen van gemeenten gebeurt al anderhalve eeuw lang. De argumenten ervoor 
variëren echter sterk door de jaren heen. 
• De eerste herindelingsgolf vond plaats rond 1850. Gemeenten met minder dan 

25 stemgerechtigde inwoners werden toen samengevoegd omdat ze anders geen 
gemeenteraadsverkiezingen konden houden. 

• Rond de eeuwwisseling zijn veel randgemeenten toegevoegd aan grote steden die 
wilden uitbreiden. 

• Vanaf de jaren zestig geldt het argument van de minimaal noodzakelijke 
bestuurskracht om kleine gemeenten samen te voegen. Inmiddels is deze 
herindelingsoperatie grotendeels voltooid. 

• De versterking van de steden door annexatie van de randgemeenten is recent weer 
teruggekomen als herindelingsmotief. De samenvoeging van Den Bosch en 
Rosmalen is er een voorbeeld van. 

Het rapport Effecten van herindeling van professor Herweijer is in boekvorm 
verschenen en verkrijgbaar bij de boekhandel. 

dat het Rijk de verlangde bruidsschat 
niet wilde ophoesten. En onlangs heb
ben Uden, Veghel en Boekel het princi
pebesluit genomen om te fuseren . Spen
cer Zeegers, voorzitter van de vijfkoppi
ge SP-fractie in de raad van Uden, ziet 
daar niets in: 'Ik heb geen enkel zakelijk 
argument gehoord waarom de fusie 
goed is voor de burgers. Wel weet ik dat 
elke samengevoegde gemeente de belas
tingen verhoogt. Daarnaast leidt de fu
sie onherroepelijk tot het verlies aan 
voorzieningen. Een tijdje zullen er nog 
aparte gemeentekantoren zijn, maar 
dan moeten mensen van Uden naar Veg
hel of andersom om iets te regelen. De 

afstand tussen bestuur en burger wordt 
groter: letterlijk en figuurlijk. Ook de 
gevolgde procedure klopt niet. De zaak 
is in een vloek en zucht geregeld. We 
hebben een mooie inspraakverorde
ning. Maar het besluit was al genomen 
voordat de mensen de mogelijkheid 
hadden om er in een commissievergade
ring hun mening over te geven. In de 
raad heb ik het zó gezegd: Burgemeester 
en wethouders lijken op een vierjarig 
kind dat in een gids vol sinterklaas
cadeautjes een grotere gemeente tegen
komt en zegt: Die wil ik hebben. Het 
kind kan nog niet lezen en kijktdus niet 
naar de kosten.' • 
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Peter Verschuren 
Joost van den Broek 

Protest in alle talen 
In augustus liet het gemeentebestuur 40 
bomen kappen aan de Theemsweg. Zonder 
kapvergunning. In september vroeg de 
gemeente vergunning aan om nog eens 64 
bomen te kappen. Van de aanvraag klopte 
echter niets. De SP deed bij Justitie aangifte 
van de ovenreding van de kapvergunning. Ook 
plantten omwonenden samen met de SP 
nieuwe bomen van papier. 
Bij de opening op 2 januari sierde een groot 
spandoek de poon naar de zone. 'Je bent een 
rund als je met heroïne-hoeren stunt' stond 
erop. Ruim 100 omwonenden protesteerden 
met fakkels en met borden in alle talen. 
Bezoekers van de tippelzone kregen een 
oproep uitgereikt om geen misbruik te maken 
van de verslaving van jonge vrouwen. Voor 
het geval de nood te hoog was, ontving de 
bezoeker een 'plastic zakkie voor uw 
kwakkie'. De massale opkomst weerhield de 
hoerenlopers echter van een bezoekje. 

Tippelzone lost probleme i~ 
Amsterdam heeft zijn 
'definitieve' tippelzone in 
gebruik genomen, aan de 
Theemsweg in het Westelijk 
Havengebied. Hoewel, 
definitief? Willem Paquay, 
SP-duogemeenteraadslid en 
lid van het comité 
'Tippelzone Nee' geeft de 
zone nog geen jaar. 

A 
MSTERDAM worstelt al jaren 
met de tippelprostitutie. In 
het verleden werd het tippe
len min of meer gedoogd 
achter het Centraal Station. 
In 1995 werd er een tijdelijke 

tippelzone ingericht aan de Oostelijke 
Handelskade. En vanaf 2 januari mag er 
getippeld worden aan de Theemsweg. 
Om het zo ver te laten komen, heeft de 
gemeente wel alle goodwill verspeeld in 
Geuzenveld/Slotermeer en heeft ze een 
waardevol bosplantsoen gekapt. Is in 
ruil h iervoor de tippeloverlast opgelost? 
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'Wie dat gelooft, is niet goed bij zijn 
hoofd,' stelt Willem Paquay. 'De boel 
gaat uit de klauwen lopen, en iedereen 
weet het. Volgens de gemeentelijke be
geleidingscommissie tippelzone is de 
overlast alleen in de hand te houden als 
er een huisdealer komt voor hard drugs. 
Voor de tijdelijke zone van het afgelo
pen jaar was een twaalf man sterk tip
pelteam van de politie vrijgemaakt voor 
het toezicht. Toch concludeert diezelfde 
politie dat ondanks de zone de overlast 
aantoonbaar toenam. Na enkele maan
den waren er rond de zone al 180 aan
houdingen verricht. Aan de Theemsweg 
zal het niet anders zijn. En reken maar 
dat wij burgemeester Patijn dan zullen 
herinneren aan zijn toezegging dat de 
zone gesloten wordt als er overlast ont
staat.' 

NA TWEE DAGEN AL PROBLEMEN 
Motor achter het vastberaden verzet te
gen de tippelprostitutie aan de Theems
weg is het actiecomité Tippelzone NEE. 
Het comité zorgde voor een massale de
monstratie bij de opening van de zone 
en gaat ook nu door met actievoeren. 
Comitévoorzitter Brenda Overbeek 
'Twee dagen na de ingebruikname van 
de zone kon het wekelijkse politie
spreekuur niet doorgaan vanwege on
derbezetting. De agenten zijn nodig bij 

de tippelzone. Ook is al in de eerste 
week de moskee aan de Couperusstraat 
beschoten, waarschijnlijk vanwege de 
steun aan de actie. En ook zijn de ruiten 
van het opbouworgaan ingegooid. Door 
acties van omwonenden is er op de zone 
nog niet getippeld. Maar we hebben nu 
al de problemen ervan.' 
Het actiecomité is er niet op uit de tip
pelzone verplaatst te krijgen naar een 
andere wijk in Amsterdam. Brenda 
Overbeek 'Wij willen èchte hulp voor 
de verslaafde hoertjes. Daarom zijn wij 
tegen elke tippelzone. Tippelprostitutie 
trapt vrouwen nog verder de goot in. 
Het werkelijke probleem moet aange
pakt worden, en dat is de verslaving.' 

'AFWERKSCHUnE' 
Van de Amsterdamse gemeentepolitiek 
heeft Brenda Overbeek geen hoge pet 
op. 'GroenLinks presteert het om tot 
twee keer toe te bepleiten dat de leef. 
tijdsgrens voor meisjes om hier te mo
gen tippelen verlaagd wordtvan 18 naar 
16 jaar. Ook zegt GroenLinks-raadslid 
Annelies Schu tte dat ze het helemaal 
niet erg vindt als huisvrouwen wat gaan 
bijverdienen op de tippelzone. We pra· 
ten in de buurt niet meer van afwerk· 
schotten, maar van afurerkschutte. De 
PvdA kwam pas kijken nadat de Turkse 
en Marokkaanse gemeenschap zich te-
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gen de tippelzone keerden. Toen kregen 
ze door dat de zone wel eens veel stem
men kan gaan kosten: 
De contacten met de SP zijn een stuk 
beter. 'Ja, de SP heeft ons vanaf het be
gin gesteund. Met adviezen, maar ook 
met pamfletten, T-shirts en petjes. Bij de 
mensen heeft dat de SP veel sympathie 
opgeleverd.' 

DRIE MILIOEN BETER UITGEVEN 
Ook in de gemeenteraad was de SP een 
bondgenoot van het comité. Net als 
Brenda Overbeek pleit SP-raadslid Harry 
van Bommel voor hulpverlening in 
plaats van een tippelzone. Van Bommel: 
'Niet de vrouwen moeten de straat op, 
maar de hulpverleners. Het instellen 
van een tippelzone is een principieel 
verkeerde keuze. Het speelt drugs
dealers in de kaart en hoerenlopers met 
wensen die ze bij de reguliere prostitu
tie niet ingewilligd krijgen. Uit cijfers 
van de GG en GD blijkt dat de tijdelijke 
zone aan de Oostelijke Handelskade ge
leid heeft tot een sterke toename van 
het aantal tippelaars. Ook bleek dat de 
verslaafde prostituées van de zone ver
jaagd werden en weer op andere plaat
sen gingen tippelen. Dan kun je toch die 
drie miljoen voor de inrichting van de 
zone beter uitgeven aan uitbreiding en 
verbetering van de verslaafdenzorg?' • 

RECHT&SLECHT 
door juristen von de SP Hulp- en Informatiedienst 

Een bijzonder inhalige streek 
van de sociale dienst 

KARINS gedeeltelij
ke WW-uitkering 
was afgelopen en 

- zij moest per 1 juli 
1994 beroep doen 
op een aanvullen
de bijstandsuitke
ring. Daarnaast 
werkte Karin nog 

Piet Brauer voor een wisselend 
aantal uren bij de 

Hago. De RWW werd toegekend onder 
korting van inkomsten. Omdat die in
komsten wisselend waren, kreeg zij ook 
iedere maand een ander bedrag aan 
RWW. 

OP 1 OKTOBER 1994 

DESONDANKS WERD HAAR bezwaarschrift 
ongegrond verklaard. Want- zo bleef de 
gemeente volhouden - zij had de gege
vens niet op tijd verstrekt. Tegen zoveel 
onbenulligheid kon Karin niet meer op 
en ze besloot verder maar af te wachten 
wat er ging gebeuren. 

KORTE TIJD LATER kreeg Karin een oproep 
van het kantongerecht. De gemeente 
had een verhaalsvordering ingediend 
en vorderde nu ineens bruto ongeveer 
1500 gulden van haar terug. Daarmee 
kwam Karin bij mij. Ik heb toen een uit
gebreid verweerschrift aan de kanton
rechter gestuurd en daarin precies uit-

gelegd wat er ge
beurd was. 

DE KANTONRECIITER 
trok een duidelij
ke conclusie. Uit 
het feit dat de so
ciale dienst wisse-
lende bedragen 
had uitbetaald, 

was Karin zo ge
lukkig full-time 
werk te vinden in 
Duitsland. Uiter
aard gaf ze dit ook 
aan de Sociale 
Dienst door, waar
na die de uitbeta
ling van de RWW 
ook stopzette. 
Maar tot haar ver
bazing ontving 
Karin in novem
ber een beslissing 
van de gemeente 
waarin werd ge
steld dat zij geen 

1/0M,Gf:MI<I'I-/ t::N NOG V I ~S OOK 

leidde de kanton
rechter af dat Ka
rin wel degelijk 
haar inkomsten 
had opgegeven. Ze 
had dus wel vol
daan aan de in
lich tingenplicht 

inkomstengegevens had verschaft en 
dat daarom met terugwerkende kracht 
vanaf 1 augustus de uitkering werd 
j:>eëindigd. Verder werd de uitkering die 
aan haar was uitbetaald over augustus 
en september - in totaal ongeveer 100 
gulden - teruggevorderd. 

KARIN SNAPTE ER NIETS VAN en diende een 
bezwaarschrift in. Dat heeft ze nog toe
gelicht bij de directeur van de sociale 
dienst. Hoewel ze alle gegevens al ver
strekt had, deed ze dat bij die gelegen
heid nog maar een keer. Uit die gege
vens kon niet anders blijken dan dat zij 
zonder meer recht op die uitkering had. 

en er viel dus niets 
terug te vorderen door de gemeente. 

IK HEB MIJ AAN deze zaak bijzonder geër
gerd omdat de sociale dienst tegen beter 
weten in gewoon toch een terugvorde
ringsprocedure aanhangig heeft ge
maakt. Ze hebben de vereiste inlichtin
gen gehad, die zijn daarna nog eens 
vestrekt, ik heb het ook nog een keer uit
gelegd - en toch heeft de sociale dienst, 
met een niet ter zake doende beslissing 
en zonder de kantonrechter alle stuk
ken te sturen, gepoogd geld afhandig te 
maken van iemand die daar gewoon 
recht op had . 
Inderdaad dom en gemeen. 
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IN DE ROOS 

• Applaus voor de laatste 
uitgave van de Tribune. Het is 
natuurlijk niet zo dat de ande
re uitgaven niet goed zijn, 
maar de laatste raakte echt 
mijn hart. Schot in de roos 
hoor! V.L.N.R. Wim Kok. Prima, 
zoals op die manier de verrader 
van het socialisme aan de 
schandpaal gezet wordt. 

BLOKKADE 

Roosendaal, 
Wim Groeneveld 

• De Cuba-blokkade was voor 
de vierde keer aan de orde in 
de VN. Nu waren 117landen 
tegen de blokkade. Voor waren 
de VS, Israël en Oezbekistan. 
Onthoudingen: 38 landen 
waaronder Nederland, Duits
land· en Engeland. De rest van 
de Europese Unie was voor 
opheffing van de blokkade. 
Marijnissen sprak terecht van 
angsthazig stemgedrag. Men is 
zeker bevreesd voor de omvang
rijke investeringen van Neder
land in de VS. Zelfs de paus is 
tegen de blokkade: een volk 
mag niet tot lijden veroordeeld 
worden. 

Alkmaar, 
B. Spaanstra 

GOED FOUT 

BRIEVEN 
inzage wil geven in de declara
ties van de ambtelijke top in 
Emmen- red.) goed fout. Alle 
centjes die de gemeente uit
geeft moeten openbaar verant
woord kunnen worden. Als het 
'koninkrijk Emmen' niet wil 
vertellen wat B en W opsnoe
pen uit de gemeentekas, dan is 
er alle reden om de gemeente
lijke uitgaven grondig na te 
spitten. En daar zit u voor. 

Kruiningen, 
H. Fransen 

DE BEUK ERIN 

• Door dit armetierige kabi
net worden de burgers niet als 
mens behandeld, maar als 
pionnen! De PvdA is de PvdA 
niet meer en Kok neigt steeds 
meer naar Bolkestein. De bur
gers worden bezuinigingen 
opgedrongen die hun levens
standaard totaal naar de ver
dommenis helpen. Vooral de 
mensen met lagere inkomens 
hebben daaronder te lijden. En 
terwijl zij ieder dubbeltje moe
ten omdraaien, krijgt Van 
Randwijck doodleuk 2 miljoen! 
Wij als minima moeten deze 
gang van zaken niet meer pik
ken. De beuk moet erin! 

te worden, die de regeringspar
tijen de baas kan. 

Amsterdam, 
A]. Haan 

TERUG BIJ AF 

• Tot in het begin van de 20e 
eeuw werd door de heren werk
gevers bepaald, wie wel en wie 
niet van hun werknemers in 
aanmerking kwam voor sociale 
ondersteuning bij ziekte, onge
val of overlijden. Jaren van 
SOAP-strijd, waarin bloed en 
veel tranen werden vergoten, 
eindigden met sociale wetge
ving en rechter voor allen. De 
afbraak van het sociale-zeker
heidsstelsel nu- voorgesteld, 
verdedigd en uitgevoerd door 
hun politieke erfgenamen
zou de SOAP-strijders van toen 
in hun graf doen omdraaien. 
'Wie niet werkt heeft geen regt 
om te leven.' Dit motto van de 
19e-eeuwse fabrikant P. Regout 
wordt, als hulde aan het libera
lisme van toen en nu, in prak
tijk gebracht door de Partij van 
de Asocialen. Nu nog de herin
voering van de kinderarbeid en 
we zijn terug bij aft 

BESLOTEN 

Zutphen, 
E. Groenendaal 

• Helaas is een kamermeer
derheid gezwicht voor het 
dictaat van het kabinet dat een 

hoorzitting over de val van 
Srebrenica achter gesloten 
deuren rp.oet plaatsvinden. 
Daarmee schaarde men zich 
achter het regeringsargument 
dat alleen door beslotenheid de 
noodzakelijke zorgvuldigheid 
ten aanzien van de Verenigde 
Naties in acht genomen kan 
worden. Een redenering waarin 
ligt besloten dat in het belang 
van het algemeen, waar de VN 
voor staan, achterkamertjesper 
litiek vereist is. Een gotspe, 
daar het dienen van het alge
meen belang juist openheid 
vereist. Het staat dan ook bui
ten kijf dat andere belangen 
aan het regeringsstandpunt ten 
grondslag liggen. 

DANK 

Langenhol te, 
Wouter ter Heide 

• Langs deze weg danken de 
bewoners van de Brederostraat 
en 3 Decembersingel, de SP 
Venlo van harte, met name de 
heer Avesaat, voor de goede 
hulp en genomen moeite om 
de achterstallige werkzaam
heden aan de woningen alsnog 
gedaan te krijgen . Er zijn goede 
afspraken gemaakt met de 
woningvereniging Venlo/Bie
riek en de werkzaamheden zijn 
tot onze tevredenheid uitge
voerd. Als voorzitter van de 
bewoners dank ik u hiervoor. 

Venlo, 
TJA. Smedts 

• Op grond van de wet open
baarheid van bestuur is burge
meester Lensen (die de SP geen 

De PvdA is niet meer in staat 
onze belangen naar behoren te 
behartigen, dus moeten wij 
naar de enige partij die dat wèl 
doet, namelijk de Socialistische 
Partij. Er moet een grote ach
terban komen die de SP in staat 
stelt een grote en sterke partij ..fJ JAAP VREUGDERIJCK 

DE TRIBUNE 
Uitgave van de Socialistische Partij (SP), verschijnt 12 maal per jaar. SP
leden ontvangen de Tribune gratis. Abonnement: f 7,50 per kwartaal. 
Losse nummers f 2,50. Lid of abonnee worden? Schrijf of bel SP, Vijver
hofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, telefoon 010-4673222. 
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Een mooie ol<.~obercla9- .. 

Fotoredactie: Paul Peters . Vormgeving: Herman Beekers, Léon Buijs. Z,O 

De Tribune verschijnt ook in gesproken vorm op cassette. Belang- ~~9~,~~--~:a\lt~~-.d~.J;.:.'Ire!~~:Jl:J&;.. .. ~;;;~~~ 
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y E N D G I R s A s V N T G y T 
D L 0 E N c u R R 0 N A N M s 
G N L N J H N w 0 R L I K A Dit ging echt te ver. Een hele maand zit ik te ploeteren om op deze 

s N B A s A K T D F T y plaats eens verstandig met u bij te praten, en dan krijg ik op het 
u I 0 L N L A N K s K I D E R laatste moment van de hoofdredacteur te horen: 'Sorry, maar er is een 

w L u M A K A R I 0 w u u E grote ledenwerfcampagne van de SP en daarvoor hebben we ook 

I H p R B G s M G B 0 p R V jouw hoekje nodig.' Vandaar dat u in het vorige nummer hier een 

B u p E B N T H A R E K s s 0 
oproep aantrof om meer mensen 'van rechts naar links' te zeulen en 

':h 
u V T w E I T s R 0 V R T s lid te maken van de enige echte socialistische partij. 

·.ent Schande! 
1id de R E L I u H T H c u 0 V 0 D Want ik had u nou juist willen vertellen hoe de politieke krachtsver-
eid E s T R y K E R R V N V F I houdingen in Nederland er werkelijk voor staan. Alle grote partijen 

tde V T K R 0 0 G T s L D u zouden verliezen als er nu verkiezingen waren. Behalve de WO, want 

r 0 s s E T 0 p s K D L die krijgt alle stemmen van de mensen die menen profijt te hebben 

1

1arin M u N N M L 0 N N A L N E 
van de paarse afbraak. Anderzijds zou volgens het NIPO Groenlinks 

.mg 
R T N w D V u u R p y L G 

van 5 naar 12 zetels gaan en de SP van 2 naar 5. Helaas is het zo dat 
:VN als Groenlinks op 12 zetels gepeild wordt, ze er maar 5 haalt Dat 
·:spo- bleek verleden jaar nog. Blijft over de winst voor de SP. 

PUZZEL 
Daarom had ik hier vorige maand nou juist willen schrijven over de 

~e- beklagenswaardige toestand waarin de grote partijen zich bevinden. 
d En u willen oproepen onze politieke toppers met de kerstdagen enige 
•ui- menselijke warmte en steun te bieden. Dat ze die heel hard nodig 
n hadden, bleek toch uit alle schrijnende berichten die ons bereikten. 
.t ten door Ce es Bokker Lubbers die afgewezen werd als secretaris-generaal van de Navo. 'Ik 

was zeker te goed voor deze functie,' zei hij, maar je kon de tranen in 
wlte, BOM KOUD ROTJE zijn stem horen. 
'feide BRANDWOND LEED SAS Brinkman die nog steeds moet branden in het vagevuur van het CDA 

BUSKRUIT LICHTKOGEL SPOTJES omdat Lubbers hem eerst tot kroonprins benoemde, maar vervolgens 
fXPLOSIE LONT STRYKER niet geschikt achtte als zijn opvolger. 

, __ fEEST LUCHTHUILER STRALEND Heerma die probeert te redden wat er te redden valt, maar gegeseld 
lde fONTYN MILIEUBEWUSTZYN VERMINKINGEN wordt door anonieme judassen die maar wat graag zijn plaats zouden 
raat mD MILJOENEN VERSPILLING overnemen. 
p GELUIDSOVERLAST OOGARTS VERVUILING )orritsma met in haar kielzog kamerleden als Marijn de Koning, die 
: de KANONSLAG OOGLETSEL VORST almaar rood moeten staan vanwege de belachelijk lage salarissen 

KATER OUDEJAARSAVOND VUURPYL voor politieke functies. 
m KlEURSTOFFEN PYNLYK WINTER Wallage die bij zijn werk zo gehinderd wordt. door de fratsen van de 
l- KNALLEN RUND ZEVENKLAPPER 'springerige' Rottenberg. 
:nog Rottenberg die bij zijn PvdA-vernieuwing zo in de weg gelopen wordt 
oe de Wat moet u doen? door de 'schoolfrik' Wallage. 

Alle woorden zitten verborgen in het letterveld. Sommige letters Wolffensperger voor wie nu al een burgemeestersbaantje gezocht 
e- worden meermalen gebruikt. De woorden staan horizontaal, ver- moet worden omdat ze hem zelfs binnen 066 niet meer pruimen. 
. zijn tikaal of diagonaal. Soms van achter naar voren of van onder naar Minister De Boer die opriep geen kerstkaarten te sturen met als enige 

boven. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. gevolg dat ze een nog grotere berg over zich heen kreeg. 
Schrijf die op een briefkaart en stuur deze vóór Over die harde politieke werkelijkheid had ik graag met u van gedach-~· 1 maart aan: Tribune-Puzzel, Vijverhofstraat 65, ten gewisseld, maar dat mocht dus niet 

nlo, 3032 SC Rotterdam, en u dingt mee naar een fraaie Mijn verzoek aan u: maak allemaal deze week nog een SP-lid erbij, 
zedts SP-calculator. Uitslag in Tribune 3. zodat die campagne snel gestopt kan worden en wij ons weer ten 

Oplossing puzzel 11/'95: 010 is de afkorting voor collectieve ar- volle kunnen wijden aan de Grpte Noden van Nederland. 
beidsovereenkomst. Winnaar is H.J. Willemse in Leiden . 

. . • overa\ diepe rus\: 
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'Flexibilisering van de arbeid betekent 

herinvoering van de slavernij' 
Ook de gemeente Goor doet 
driftig mee aan de landelijke 
trend die 'geld over de balk smij
ten ' heet. Ben Romarck ergert 
zich, zoals zovele SP'ers, daar 
enorm aan. Want na Amster
dam en Den Haag mag ook Goor 
zich verheugen in een heus 
stadhuis-debacle. Romarde 'De 
gemeente Goor zat in een te 
ldein stadhuis. Toen hebben ze 
het gebouw van Zorgverzeke
raar Oost Nederland (het ZON
gebouw) gekocht om daar een 
nieuw stadhuis in de vestigen. 
Maar tegelijkertijd speelde er de 
kwestie Hofvan Twente: het sa
mengaan van de gemeenten 
Diepenheim, Markelo, Delden, 
Ambt Delden en Goor. Wij zijn 
daar tegen, omdat je de afstand 
tussen de burgers en het be
stuur vergroot. Bovendien moet 
iemand uit Markelo voor een 
paspoort dan naar Goor, wat 
extra mobiliteit vraagt en dus 
meer milieuvervuiling oplevert. 
Maar goed, dat Hof van Twente 
zit dus in de pen. En wat blijkt 
nu? Als die Hof-plannen door
gaan, wat zeer waarschijnlijk is, 
dan is het ZON-gebouw te ldein. 
Dus de gemeente zat opeens 
met dat pand in haar maag en 
heeft het toen met een verlies 
van 1,5 miljoen gulden ver
kocht aan een of andere particu
lier. Deze geldsmijterij was voor 
carnavalsvereniging De Meer
poet'n reden op de nieuwjaars
receptie de gemeente een gratis 
cursus 'handel in onroerend 
goed' aan te bieden, gebaseerd 
op het aloude Monopoly-spel. 
Een humoristische actie, maar 
het gegeven is natuurlijk bijzon
der triest. Te meer omdat er op 
allerlei sociale voorzieningen 
steeds meer beknibbeld wordt.' 

'Ik heb in mijn leven talloze 
baantjes gehad. Mijn laatste 
job was vrachtwagenchauffeur. 
Maar omdat het bedrijf failliet 
ging, ben ik nu werldoos. Van
wege dat arbeidsverleden heb ik 
een ingebaldcen interesse in de 
arbeidsverhoudingen in Neder
land. En wat dat betreft ben ik 
somber gestemd. Men spreekt 
over flexibilisering van de ar-

32 Tribune 1 • 19 januari 1996 

HET LAATSTE WOORD 
Te k s t Pa u I W a a y e r s , f ·a t a P a u I P e te r s 

Ben Romarck 
Geboren: 9 september 1942 te Enschede 

Woonachtig te Goor 
Gehuwd met Wil ten Heuw 

Kinderen: Edmond (23) en Renate (28) 
Hobby's: het schrijven van ingezonden brieven naar kranten, 

klussen in de buitenlucht 
Bewondering voor: onze Tweede-Kamermedewerkers die 

allemaal voor een gewoon salaris werken 
Hekel aan: egoïstische mensen 

beid. Maar in feite betekent het 
dat de slavenarbeid weer is inge
voerd. Want je moet weer voor 
een habbekrats ieder moment 
van de dag en nacht Idaarstaan 
voor de bazen. We kennen hier 
ook het fenomeen slavenzegel
tjes. Het uitzendbureau Timing 
verstrekt aan iedere werkgever 
een zegeltje als ze een uitzend
kracht één week in dienst hou-

den. Is de spaarkaart vol, dan 
mag de werkgever op kosten van 
Timing naar een of ander sport
evenement. Iemand die zoiets 
verzint, daarmee is volgens mij 
echt iets mis in het hoofd .' 

'De naam Goor is onverbrekelijk 
verbonden met Eternit. Met as
best. Met de dood. Hoewel Eter
nit geen asbest meer verwerkt, 

is die erfenis uit het verleden 
nog steeds duidelijk voelbaar in 
Goor. Men wordt hier heel snel 
kwaad als je over Eternit begint. 
Of men draait zich om en loopt 
gelaten weg. En nog steeds zijn 
er mensen in Goor die alles wat 
er over Eternit gezegd wordt, 
doorbellen aan de fabriek. Dat 
is heel bizar. Die spanning 
hangt hier enorm. Rouwhof 
(een ex-werknemer van Eteruit 
die tengevolge van werken met 
asbest ziek werd en de fabriek 
daarover aanldaagde - red.) en 
zijn familie hebben dat aan den 
lijve moeten ervaren. De tele
foontjes die die man gehad 
heeft, waren echt grof. Zo van: 
Het is maar goed datje binnen
kort dood gaat. Het tekent de 
sfeer hier in Goor. Ook hebben 
we nog steeds te maken met het 
asbest zelf. Hier in het Gouda
laantje ligt blauwe asbest. Dat 

kan geen gevaar, wordt er ge
zegd. Maar waarom is elders 
diezelfde blauwe asbest wegge
haald? Omdat het levensgevaar
lijk is . Maar als je dat hier aan
kaart, dan wordt de ene bewo
ner woedend en de andere be
woner zegt: ja, ik ben het met 
jullie eens, maar als ik meedoe 
dan krijg ik ruzie met mijn 
buurman die de zaak hier terro
riseert.' 
'Tien jaar geleden kwam ik in 
aanraking met de SP. Dat was bij 
de Hulp- en Informatiedienst 
in Hengelo. Vanaf dat moment 
ben ik gegrepen door die club. 
In '93 wilde ik mij ook daadwer
kelijk inzetten en belde ik Willy 
Laurenssen op om mee te doen 
met de actie 'Nul is genoeg'· 
Daarna kwamen de verkiezin
gen, enzovoort. Mijn hele gezin 
is SP-minded. Toen vroegen ze 
mij om voorzitter te worden van 
de afdeling Goor. Dat heb ik een 
tijdje gedaan. Maar geluldag is 
die taak weer van mij overgeno
men, want ik ben niet zo'n ver
gadermens. Ik ben liever actief 
in de buitenlucht en probeer 
mensen te overtuigen van de 
standpunten van de SP. Typisch 
geval van een doe-mannet)e 
dus . Net als al die andere actieve 
SP' ers in het land.' 
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MARIJNISSEN 
Jan Marijnissen is voorzitter en ka merlid van de SP 

Een trap schoonvegen doe je 
van boven naar beneden 

MISSCHIEN HEEFT U, net als ik, 
kans gezien de openbare ver
horen van de commissie-Van 
Traa een beetje te volgen. Ik 
weet niet hoe het u daarbij is 
vergaan, maar mij vielen soms 
de schellen van de ogen. Ik 
kon mijn oren n iet geloven. 

EEN OVERHEID DIE zelf tonnen drugs op 
de markt brengt. Criminele infiltranten 
die miljoenen konden verdienen, mèt 
medeweten en medewerking van politie 
en justitie. Hoofdcommissarissen van 
politie die elkaar niet vertrouwen en 
niet meer met elkaar spreken. En procu
reurs-generaal die bij hun overleg be
langrijke kwesties systematisch uit de 
weg gaan. Het is ontluisterend te moe
ten vaststellen dat ambtenaren, en dan 
met name die in de top, zo lang zo 
slecht hun werk hebben kunnen doen. 
Terecht velt de commissie-Van Traa 
daarover een hard oordeel. 

TERECHT STELT de commissie dat het ver
trouwen van de bevolking in politie en 
justitie danig is geschaad door alles wat 
naar buiten is gekomen. Wat niet weg
neemt dat het goed is dàt het naar bui
ten is gekomen. Deze schande rond de 
ongepermitteerde opsporingsmetho
den mocht niet langer voor het publiek 
verborgen blijven. En dat niet alleen. 
Ondanks het feit dater-naast datgene 
wat geregeld is in het Wetboek van 
Strafvordering en de Politiewet- veel is 
toegestaan door de rechters, zijn tal van 
verdachten niet veroordeeld vanwege 
de geheime activiteiten van de kant van 
politie en justitie. 

EEN BELANGRIJKE ROL daarbij was wegge
legd voor de CID's, de criminele inlich
tingendiensten. Deze CID's zijn uitge
groeid tot een soort nieuwe geheime 
dienst. Hun bestaan is in de wet nergens 
geregeld, maar dat feit heeft de verant
woordelijken er niet van weerhouden 
dossiers aan te leggen van maar liefst 
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70.000 burgers. De dossiers 
werden gevuld tnet gegevens 
die voortkwamen uit observa
ties via afluiste~;en, inkijkope
raties en schad'uwen. 70.000 
Dossiers - dat wil zeggen dat 

" dr o er van een op e 20 mensen 
in ons land eén dossier be
staat! 

WAT DE OPSPORINGSMETFIODEN betreft 
stelt de commissie-Van Traa voor paal en 
perk te stellen aan de wildgroei en in de 
wet te regelen wat is toeg~staan, zonder 
dat dat ertoe leidt dat politie en justitie 
de criminaliteit met de handen op de 
rug gebonden tegemoet moeten treden. 
Een goede zaak. Politie en justitie aan 
de ene kant en de burger aan de andere 
kant weten dan waar ze aan toe zijn. En 
bij het ter zitting brengen van een zaak 
zal de officier van Justitie niet langer 
voor verrassingen komen te staan. 

I 

DE COMMISSIE-VAN TRAA). heeft veel lof 
geoogst en dat is terecht; Natuurlijk zal 
moeten worden afgewacht wat regering 
en parlement uiteindelïk met de con
clusies zullen doen. He~ zal met name 
spannend worden op hèt punt van de 
vraag wie de nieuwe cultuur bij politie 
en justitie zal moeten invoeren. Het ziet 
ernaar uit dat minister Sorgdrager het 
voordeel van de twijfel krijgt, ondanks 
het feit dat ook zij in een vorig leven als 
procureur in Arnhem en Den Haag niet 
heeft ingegrepen. Maar hoe zit het met 
de top van het Openbaar Ministerie, de 
procureurs-generaal en de hoofdofficie
ren? Hoe zit het met de leidinggevenden 
binnen de corpsen, in het bijzonder de 
hoofdcommissarissen? · Moeten déze 
mensen met hun verleden, hun vetes en 
hun verantwoordelijkheid voor het uit 
de hand lopen van de opsporing, nu die 
cultuuromslag tot stand brengen? 

IK GELOOF NIET dat dat !<an. Het is zoals 
het spreekwoord zegt: Een trap schoon 
vegen doe je van boven naar beneden. 
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NIEUWS 

De indrukwekkende demonstratie van het Fokker-personeel voor behoud van de werkgelegenheid, 19 januari in Den Haag 

1Geen DAF-scenario bij Fokker!' 
I DEN HAAG - 'Fokker is het slachtoffer van de kapitalistische chaos-economie, van de onnozelheid van de vorige regering en 
van de grootheidswaan van het Duitse DASA-concern.' Zo legde SP' er Remi Poppe aan de Tweede Kamer en het kabinet uit wat 
er mis is gegaan rond vliegtuigbouwer Fokker. Poppe: 'In 1992 heeft het kabinet zich een oor laten aannaaien door de DASA-
en Fokker-directies. De overname was het best mogelijke voor Fokker, werd gezegd. Maar nu al laat Daimler-Benz Fokker als 
een baksteen vallen. De love-baby wordt met het badwater weggegooid.' 

SP'ersbrengen honderden 
nieuwe leden aan 
11 ROTTERDAM - De ledenwerfcampagne die de SP rond de 

kerstdagen stame, loopt als een trein. In vijf weken tijd 
brachten SP-leden liefst 300 nieuwe leden aan. Aanbrengers en 
nieuwkomers krijgen als beloning een kleurig T -shirt waarop de 
bekende 'V.LN.R. WIM KOK' prent van loost Veerkamp. Het 
mono van de ledenactie is dan ook 'Van rechts naar links!' 
De SP staat steeds steviger op haar positie van vijfde partij in 
Nederland. Zes maanden geleden werd het 17.000ste lid inge
schreven. Nu zijn het er ai17.SOO. Nieuwe leden zijn nog volop 
welkom. Voor meer informatie: telefoon 010-4673222. 

In het debat met minister Wijers van 
Economische Zaken eiste Poppe 
garanties voor de duizenden Fokker
werknemers die hun baan nu 
bedreigd zien, dat voor hen niet het 
DAF-scenario gehanteerd wordt. 
Vrachtwagenfabrikant DAF ging in 
1993 failliet en herrees meteen 
weer uit zijn as. Bij deze truc wer
den 2700 werknemers zonder enig 
sociaal plan op straat geschopt. Na 
vaak tientallen jaren bij DAF gewerkt 
te hebben, verloren zij bovendien al 
hun pensioen- en VUT-rechten. Vi jf 
jaar later hebben honderden ex
DAFfers nog steeds geen werk 

gevonden. En ondanks de winsten 
die DAF weer maakt- 160 miljoen 
in 1995- hebben ze nog geen cent 
aanvulling gezien op hun karige 
uitkering. Zó mag het bij Fokker niet 
gaan, stelde Poppe. Hij wees erop 
dat de staat voor het lot van de 
werknemers verantwoordelijk is, als 
aandeelhouder, als lid van de raad 
van commissarissen en als mede
speler in het DASA-avontuur. 
Wijers wilde de gevraagde garantie 
niet geven. Hij kwam niet verder dan 
de erkenning dat er 'goed omge
gaan moet worden met de mensen 
van Fokker. 
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Zutphenaren hebben miljoen tegoed van gemeente 
• ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft de 
afgelopen drie jaar de normen voor kwijtschelding 
verkeerd berekend. Dat ontdekte de juridisch 
deskundige van de SP-afdeling, Harry Nieuwenhuis. 
De 1700 uitkeringsgerechtigden in de stad zijn er 
daardoor volgens de SP mogelijk meer dan een 
miljoen gulden bij ingeschoten. De dienst financiën 
van de gemeente heeft de fout inmiddels toegege
ven. De gemeente ging uit van een vakantietoeslag 

voor de 'echte minima' van 7 procent, zo stelde de 
SP vast. In werkelijkheid is die toeslag bij bij
standsuitkeringen veel minder. Hierdoor is jaren
lang de betalingscapaciteit van mensen te hoog 
berekend. Voor een gezin bedraagt het verschil 
J 259,30. De SP-afdeling spant zich nu in om alle 
slachtoffers van deze fout te informeren en te 
voorzien van een standaard-bezwaarschrift, zodat 
zij alsnog kunnen opeisen waarop ze recht hebben. 

Nijmeegse scholieren massaal 
in actie tegen ~hopeloze' Ritzen 
• NIJMEGEN - Twee weken lang voerden Nijmeegse scholieren actie tegen de hoger-onder
wijsplannen van minister Ritzen. Een estafette-staking met negen schoolbezettingen en een 
massale afsluitende demonstratie moesten Nederland duidelijk maken dat Ritzen studeren 
onmogelijk maakt. 

Volgens het hoger onderwijs- en 
onderzoekplan, brutaal afgekort tot 
HOOP, wil Ritzen al na drie maanden 
universiteit een bindend studiead
vies invoeren. HBO-opleidingen wil 
hij verkorten tot drie jaar en door
stromen naar de universiteit mogen 
HBO' ers ook al niet Scholieren 
voelen de bui voor hun toekomst al 

hangen en komen in adie. In Sittard 
staken en demonstreren honderden 
scholieren op vrijdag 19 januari. De 
SP is erbij met een solidariteitsver
klaring. Daarna volgt Nijmegen met 
een verrassend massale en goed 
gecoödineerde stakingsestafette. 
Op maandag 22 januari leggen 
scholieren het Lindenholtcollege 

Geen afsluitingen bij min 10 
11 De afsluiter afgesloten. Onder dat mono blokkeerden SP' ers in 

Groningen op 26 januari de toegangsweg naar energiebedrijf 
EDON. Voor de blokkade werden ijspaaltjes gebruikt die met water 
vliegensvlug op de weg werden vastgevroren. EDON had in de koude
periode van begin januari zonder pardon mensen met energieschul
den afgesloten. Pas eind januari stopte ze daarmee, vanwege het 
gevaar voor het springen van de waterleidingen. Dat ook mensen last 
hebben van de kou, wilde EDON maar niet begrijpen: gezinnen die al 
afgesloten waren, kregen hun gas niet terug. 
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plat Andere scholen worden be
zocht met de oproep ook in actie te 
komen. Met succes. Woensdag is de 
beurt aan het Montessoricollege. De 
leerlingen eisen volledige zeggen
schap over de school tot en met 
vrijdag. Ook de diredie tekent een 
protestbrief aan Ritzen. Dan gaat de 
stakingsestafette naar de Hoge
school Nijmegen. De HBO-studenten 
verpleegkundige eisen dat Ritzen 
naar Nijmegen komt De diredie 
steunt het protest niet Op de 
Stedelijke Scholengemeenschap 
wel. Aan alle onderwijsinstellingen 
in de regio wordt verzocht een 
verzoek aan Ritzen te ondertekenen 
om naar Nijmegen te komen. Die 
oproep vindt massaal gevolg. 
Op vrijdag volgt de scholengemeen
schap voor lichamelijk gehandicap
ten de Monnikskap. De schoollei
ding staat vierkant achter de adies. 
Rector P. van Rens noemt HOOP een 
hopeloos plan: 'Dit maakt studeren 
voor mijn leerlingen onmogelijk.' 
Maandag 29 januari. Het Dominicus 
College wordt bezet Vanuit de 
Tweede Kamer faxt SP' er Remi 
Poppe een solidariteitsverklaring. Het 
adiecomité organiseert een debat 
over het HOOP, maar kan geen 
voorstanders vinden. Van 'de poli
tiek' is er daardoor alleen SP
raadslid Hans van Hooft jr. Hij zegt: 
'Eerst dwingt Ritzen studenten bij te 
klussen in plaats van te studeren. 
Van een basisbeurs van 425 gulden 
kun je immers niet leven. Nu maakt 

Luister naar 

Tweewekelijks wordt er 
ingebroken op Radio 5. De 

uitzending wordt dan 
overgenomen door Radio 

Tomaat, met nieuwsflitsen, 
actualiteiten en interviews 
over hot items waarmee de 

SP druk in de weer is. 
Luister ook naar Radio 

Tomaat om 17.50 uur op de 
volgende dinsdagen: 

27 februari 
12 en 26 maan 

9 en 23 april 

hij het studeren zelf onmogelijk. 
Stond Nederland vroeger bekend 
om zijn goede opleidingen, onder 
Ritzen zijn we in de middenmoot 
beland. Wat de SP betreft moet het 
niveau van de studies fors omhoog. 
Met een redelijk inkomen voor 
studenten zodat ze zich aan de 
studie kunnen wijden. Niet de 
ouderlijke portemonnee moet 
bepalen of je kunt studeren, maar je 
eigen kwaliteit en inzet' 
Van de tweehonderd aanwezige 
leerlingen krijgt hij luid applaus, net 
als een student die vertelt over 
'studeren in 1996' en het actiecomi
té dat Ritzens plannen uitlegt. Alleen 
de conrector moppert: 'Wie denken 
jullie met deze actie te pakken? Je 
hebt er alleen jezelf mee.' 
'Onzin,' zegt Van Hooft, 'jullie heb
ben vandaag meer geleerd dan op 
een gewoon dagje school.' 
Op vrijdag 2 februari krijgt de adie
estafette een grootse afsluiting. Zo'n 
500 scholieren leggen het verkeer 
op het Keizer Karelplein lam. Pas na 
drie kwartier vegen 30 politieagen
ten het plein schoon. Hier en daar 
vallen rake klappen. 'We hadden 
gedacht het plein een kwartier te 
blokkeren. Dat is drie keer zo lang 
geworden. Een groot succes dus,' 
zegt een van de organisatoren. 
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Schandelijke vertoning 
PvdA rond Ziektewet 
• DEN HAAG - Als de PvdA-fractie in de Eerste Kamer 'geen pudding heeft op de plek waar 
normaal de ruggegraat zit' - zoals fan Marijnissen het in de Tweede Kamer noemde - zou de 
afschaffing van de Ziektewet niet doorgaan. Maar het bleek pudding. Wekenlang bazuinden de 
PvdA-senatoren rond dat zij unaniem tegen waren, uiteindelijk stemden zij unaniem vóór. 

De nieuwe wet, WULBZ genaamd, 
bepaalt dat de werkgever zelf aan 
zieke werknemers gedurende 52 
weken minimaal 70 procent van het 
loon moet doorbetalen. De werkge
ver is ook zelf verantwoordelijk voor 
de ziekteverzuim-controle. Die mag 
hij uitbesteden aan een Arbodienst. 

EEN NACHTMERRIE 
Zelden is een wetsontwerp zo 
eensgezind afgekraakt. Werkgevers 
en werknemers waren ertegen; het 
MKB sprak van een 'nachtmerrie'. De 
SER adviseerde unaniem negatief. 
Het GAK, artsen- en patiëntenorgani
saties protesteerden opvallend fel. 
De risico's van de WULBZ zijn dan 
ook enorm. SP' er lande Wit ver
woordde ze in de Eerste Kamer. 
Grootste bezwaar: ziekte en loon
doorbetaling worden nu onderdeel 
van de arbeidsverhoudingen. Ie mag 
als werknemer gaan ruziën met je 
baas over de vraag of je wel of niet 
ziek bent en hoe lang dat mag 

Ma. 26 feb. 09.05 uur N3 
Di. 5 mrt. 22.54 uur N2 
Di. 12 mrt. 09.05 uur N3 
Vr. 22 mrt. 21.52 uur N3 
Wo. 27 mrt. 09.05 uur N3 
Do. 11 apr. 09.05 uur N3 
Do. 11 apr. 17.21 uur N2 

duren. Het is duideljk wie dan het 
onderspit delft. Als werkgevers hun 
ziekengeld-risico herverzekeren bij 
een verzekeringsmaatschappij, 
zullen die op hun beurt druk uit
oefenen: Pas op met je verzuim, 
anders gaat je premie omhoog. 
Tweede bezwaar: de WULBZ leidt 
tot strenge selectie van personeel. 
Wie een vlekje heeft, komt er niet 
meer in. De werkgever moet immers 
zijn 'verzuimrisico' beperken. Het 
percentage sollicitanten dat op 
medische gronden wordt afgekeurd, 
is de laatste tijd al zes keer zo groot 
geworden. 
Derde bezwaar: de WULBZ leidt tot 
toename van flexibel werken. Voor 
mensen zonder vast arbeidscontract 
blijft namelijk de oude Ziektewet als 
'vangnet' bestaan. Werkgevers 
kunnen dus hun loondoorbetalings
risico omzeilen door geen mensen 
meer vast aan te nemen. 
Vierde bezwaar: Arbo-diensten en 
Arbo-artsen komen onder druk te 
staan om hoe dan ook het ziekte
verzuim terug te dringen. De dien
sten moeten immers met elkaar 

concurreren. De Arbo-artsen vrezen 
dat hun onafhankelijkheid zwaar in 
het gedrang komt. 

IN HET RAVIJN SPRINGEN 
De WO is er niet alleen in geslaagd 
de privatisering van de Ziektewet in 
het regeerakkoord te krijgen, ze 
leverde er ook nog staatssecretaris 
Linschoten bij. 'De WO op Sociale 
Zaken, dat is net als Herodes voor 
de kleuterklas zetten,' liet lan Marij
nissen al eens weten. 
Keer op keer blijkt dat de PvdA de 
enorme nadelen van de afbraak van 
de sociale zekerheid wel degelijk 
ziet, maar als puntje bij paaltje komt 
gaat het Paarse regeerakkoord 
boven het verstand. Zo ook in de 
debatten rond de WULBZ. 
In de Tweede Kamer liet PvdA
woordvoerder Karin Adelmund zich 
de mond snoerel'l· met de toezeg
ging van Linschoten dat de wet 
tussentijds zal worden geëvalueerd. 
'Dat is zoiets als in het ravijn sprin
gen met het voornemen halvervvege 
te bekijken of je zo wel verder wilt,' 
zei SP' er Marijnissen daarop. 

THUISZORG VERDIENT BETER 

En nu was het dus de beurt aan de 
Eerste Kamer. De PvdA-senaatsfrac
tie deelde bovengenoemde waslijst 
van bezwaren en verkondigde dat 
luidkeels op radio en TV. Tijdens het 
debat bleek er opeens nog maar 
één struikelpunt over: het dreigend 
verlies aan werk voor mensen met 
een mankement. Dat risico moest 
volgens PvdA-woordvoerder Van de 
Zandschulp weggenomen worden 
met een extra werkgeverspremie 
voor een fonds om werk voor 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten te 
stimuleren. Daar komt niks van in, 
zei Linschoten. Maar bij de evaluatie 
van de wet willen we wel eens 
bekijken wat er nodig en mogelijk is 
met behulp van de bestaande 
potjes, zo beloofde hij. 
Dat vind ik een geweldige toezeg
ging, meldde PvdA-fraàievoorzitter 
Van den Berg, die zijn spartelende 
collega genadig aan de kant schoof. 
En toen was de PvdA-fraàie ineens 
unaniem om. 
SP-senator lan de Wit: 'Ik heb 
gezegd dat ik het een schandelijke 
vertoning vond. De eis van Van de 
Zandschulp was al niks. En ook die 
is nog eens gesneuveld onder de 
partijpolitieke belangen. De PvdA 
heeft zich op een ongekende 
manier laten vernederen.' 

DRIE MAAL NEE-JA 
Het is de derde keer in drie maan
den dat de PvdA-senaatsfractie néé 
roept en já stemt Eerder gebeurde 
dat rond de Nabestaandenwet en 
rond de ecotax op energie. Is drie 
maal nog steeds scheepsrecht? 

11 Op zaterdag 3 februari 
demonstreerden zo'n 700 

gezinsverzorgsters in Doetin
chem tegen het ontslag dat hen 
is aangezegd door de Zorggroep 
Oost-Gelderland. Via de achter
deur kunnen zij weer aan de slag 
als alpha-hulp, tegen veel slech
tere arbeidsvoorwaarden. De SP 
steunt de gezinsverzorgsters. 
Met een solidariteitspamflet op 
de demonstratie, met vragen in 
de Kamer en met een verzoek 
aan de gemeenteraden in de 
regio samen te protesteren tegen 
de bezuinigingen op de thuiszorg 
en tegen de afwenteling van die 
bezuinigingen op het personeel. 
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PREMIE SCHIET OMHOOG 
• De premies aanvullende 
ziekenfondsverzekering zijn 
alweer fors gestegen, nu 
vanwege de uitbreiding met 
fysiotherapie. Dat blijkt uit een 
onderzoek van de SP in januari 
onder de elf grootste zieken
fondsen, met 75 procent van 
de verzekerden. Was de 
premie in 1994 nog gemiddeld 
3 gulden per persoon per 
maand, in 1996 is dat al14 
gulden geworden. Een gezin 
betaalt nu dus 28 gulden per 
maand voor de aanvullende 
verzekering. Daarbovenop komt 
de nominale ziekenfonds
premie waardoor in totaal per 
gezin zo'n 85 gulden aan vaste 
bijdrage betaald moet worden. 
Dit komt in veel gezinnen hard 
aan en het risico is dan ook 
groot dat nog meer mensen de 
aanvullende verzekering gaan 
opzeggen om de maandelijke 
lasten te verlagen. 
Om een tweedeling in de 
gezondheid te voorkomen, 
moeten de uitdunning van het 
ziekenfondspakket worden 
teruggedraaid, concludeert de 
SP. Er was niet eens sprake 
van echte bezuinigingen. Met 
de maatregelen tandzorg en 
fysiotherapie is 700 miljoen 
bezuinigd op het ziekenfonds
pakket Maar als iedereen zich 
zou herverzekeren, kost dat in 
totaal ruim 1 miljard. En dat 
voor een verzekering die maar 
75 procent vergoedt. 

OOK BLINDE WIL REIZEN 
• Aan blinden en slechtzien
den wordt door gemeenten 
vaak een vervoersvoorziening 
geweigerd met motiveringen 
als: 'Uw benen zijn wèl goed' 
of 'U kunt toch een begeleider 
nemen'. Daarnaast mogen in 
het collectief vervoer vaak geen 
geleidehonden mee. 
SP-kamerlid Jan Marijnissen 
heeft bij minister Melkert van 
Sociale Zaken over een en 
ander aan de bel getrokken. 
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Tandzorg holt 
achteruit 
• DEN HAAG - De bewijzen stapelen zich op dat het slecht 
gaat met de tandzorg in ons land. Oorzaak is de verwijdering 
van grote delen van de tandzorg uit het ziekenfondspakket, 
nu ruim een jaar geleden. Minister Borst wilde vele malen niet 
ingaan op de problemen, maar lijkt nu toch te aarzelen. 

Van meet af aan protesteerden veel 
mensen, organisaties en deskundi
gen tegen het schrappen van de 
tandzorg uit het basispakket. Protest 
dat in de Kamer werd verwoord 
door SP' er Jan Marijnissen. Hij wees 
D66-minister Borst van Volksge
zondheid erop dat zij een flink risico 
neemt met de gebitsgezondheid, 
met name voor mensen met lage 
inkomens. Het wordt steeds duidelij
ker dat al deze waarschuwingen en 
protesten terecht waren. 
Al vrij snel blijkt het een grote chaos 
in de aanvullende verzekeringen 
voor tandzorg. Er zijn grote verschil
len in premies en dekkingen. De 
vergoeding is vaak maar 75 procent 
en er gelden maximum-bedragen 
per verzekerde. Een flinke lastenver
zwaring. Maar minister Borst ant
woordt op vragen van Marijnissen 
hierover dat dit een zaak van de 
ziekenfondsen zelf is. 

VELEN ZIJN NIET VERZEKERD 
Uit een SP-onderzoek in april1995 
onder vijf grote ziekenfondsen blijkt 
dat ruim een derde van de mensen 

geen aanvullende verzekering 
tandzorg heeft afgesloten. Bij verze
keraars die mensen ongevraagd 
aanvullend verzekeren, is dat 20 
procent Ook passen ziekenfondsen 
meer en meer risicoselectie toe: een 
minder goed gebit wordt niet 
verzekerd. Protheses blijken onver
zekerbaar en onbetaalbaar te zijn. 
Marijnissen trekt weer aan de bel, 
maar Borst wil de evaluatie van de 
Ziekenfondsraad afwachten. 
In juni blijkt uit die evaluatie dat een 
kwart geen aanvullende verzekering 
heeft genomen. De Ziekenfondsraad 
meldt bovendien signalen dat 
mensen tanden laten trekken in 
plaats vullen, en afzien van nieuwe 
protheses. De raad maakt bezwaar 
tegen risicoselectie. Marijnissen 
vraagt een debat aan met Borst, dat 
in het najaar tijdens de begrotingen 
zal plaatsvinden. Ondertussen gaan 
de alarmerende berichten door. 
In augustus constateert Consumen
tenbond dat een derde van de 
fondsverzekerden geen aanvullende 
verzekering tandzorg heeft 
In september meldt de Rotterdamse 

Tandartsvereniging dat patiënten 
steeds vaker pas met acute hevige 
kiespijn naar de tandarts gaan. 
Vlak voor het debat meldt het 
Tandheelkundig Genootschap dat 
het aantal protheses met circa 30 
procent is gedaald. 

MEER TANDEN GETROKKEN 
Dan komt het begrotingsdebat 
Marijnissen vraagt minister Borst in 
elk geval de protheses vast weer op 
te nemen in het pakket Maar de 
minister ziet hier nog geen aanlei
ding toe. En het staat voor haar nog 
niet vast dat een laag inkomen een 
belangrijke belemmering is voor het 
nemen van een aanvullende verze
kering. Zij wacht een evaluatie van 
de Ziekenfondsraad hierover af... 
Een motie van Marijnissen over 
protheses krijgt al meer bijval. 
In januari 1996 waarschuwen 
tandartsen van de Associatie Neder
landse Tandartsen dat mensen met 
een laag inkomen steeds vaker de 
tandarts mijden. Mensen zien af van 
duurdere behandelingen vanwege 
de hoge eigen bijdragen en laten 
meer tanden trekken. Ziekenfonds 
RZG uit Groningen waarschuwt dat 
van mensen in de bijstand zo'n 20 
procent geen enkele aanvullende 
verzekering heeft Ziekenfonds Trias 
in Dordrecht meldt dat dat voor de 
tandzorg nog veel hoger ligt: een op 
de twee uitkeringsgerechtigden is 
hiervoor niet aanvullend verzekerd. 
Uit cijfers van het CBS blijkt ook al 
dat ziekenfondsverzekerden minder 
vaak naar de tandarts gaan. Op
nieuw vraagt Marijnissen de minister 
de maatregelen tandzorg te herzien. 
En hij wil spoed achter de tweede 
evaluatie van de Ziekenfondsraad. 

PROTHESES WEER IN PAKKET? 
De eerste twijfellijkt nu toch te 
komen bij minister Borst. Op 20 
januari zegt ze voor de TROS-radio 
'niet uit te sluiten' dat het kunstgebit 
weer terug in het ziekenfonds komt 
Maar nog steeds wacht ze de 
evaluatie van de Ziekenfondsraad af. 
Uit het nog lopende onderzoek van 
die raad blijkt dat 800.000 fondsver
zekerden van 50 jaar en ouder geen 
nieuw gebit kunnen betalen. Achter 
de schermen wordt al aan een plan 
gewerkt om volledige kunstgebitten 
volgend jaar weer in het zieken
fondspakket op te nemen. 
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Spectaculaire 
stan voor 
Huurdersbond 
Dongen 
I DONGEN - Liefst 800 leden 
maakte de Huurdersbond Dongen in 
de drie maanden die voorafgingen 
aan de officiële oprichting. Die vond 
plaats op 25 januari voor een 
bomvolle zaal met huurders. 'Uit de 
snelle groei blijkt hoezeer mensen 
zich zorgen maken over de toe
komst,' zegt voorzitter René Roovers, 
tevens een van de vijf SP-raads
leden in de Brabantse plaats. 'De 
woonlasten rijzen de pan uit Alleen 
met een sterke organisatie kun je 
daartegen wat ondernemen.' Daar
naast gaat de Huurdersbond zich 
bezighouden met zaken als huur
subsidie, woningtoewijzing onder
houd en dergelijke. Betaalbare 
nieuwbouw is ook een belangrijk 
actiepunt Over die betaaibaarheid 
ging op de oprichtingsavond ook 

De oprichtingsvergadering van de Huurdersbond Dongen 

het debat tussen D66-kamerlid 
Jeekei en zijn SP-collega Poppe. 
Jeekei meldde trots dat staatssecre-

taris Tom mei de huursubsidie iets 
wil verruimen. Poppe vond dat 
slechts een lapmiddel. 'Er ontstaat 
een tweedeling tussen mensen die 
nog wel en mensen die niet in een 
sociale nieuwbouwwoning kunnen. 
De tweede groep kan straks vanuit 
zijn goedkope en slecht onderhou
den flatje in de tuinen van de rijke 
buren kijken.' 
De eerste eis van de Huurdersbond 
Dongen kwam meteen duidelijk op 
tafel: nul procent huurverhoging. 

Grootheidswaan doorgeprikt 
11 Met het doorprikken van een grote hartvormige ballon stame 

de SP-afdeling Hoogezand-Sappemeer een campagne tegen de 
grootheidswaanzin die de plaatselijke politiek in haar greep heeft. 
Hoogezand (33.000 inwoners) moet een nieuw stadshan krijgen van 
250 miljoen gulden. Daarvoor moet er bezuinigd worden op bijna alle 
voorzieningen, moeten de vier stations in de gemeente vervangen 
worden door één nieuwe, en moet ruim de helft van alle winkels 
verhuizen naar het nieuwe han. Met een huis-aan-huis krant, affiches 
en protestkaanen neemt de SP het voonauw in een massale actie 
tegen deze rampzalige plannen. 

.~Frankrijk is 
nu veilig'
Polynesië 
niet meer 
• PARIJS - De zesde en zwaarste 
kernproef van Frankrijk in de Stille 
Zuidzee heeft opnieuw tot een golf 
van wereldwijd protest geleid. De 
Nederlandse regering reageerde 
helaas weer even stoffig als voor
heen. De Franse president Jacques 
Chirac maakte daags na zijn zesde 
'bombe' bekend dat deze proef ook 
de laatste was. Twee minder dan 
aanvankelijk voorzien. Onder druk 
van het internationale protest deed 
Chirac deze concessie. Zes is ge
noeg geweest, aldus de Franse 
president 'Frankrijk is nu veilig' 
beweerde hij met veel gevoel voor 
drama. 
Dat valt niet te zeggen voor de 
bewoners van Frans-Polynesië. Voor 
de laatste kernproef bleek al dat het 
atol Mururoa inmiddels scheuren 
vertoont waaruit nucleair afval van 
eerdere testen vrij komt. De SP heeft 
daarover ogenblikkelijk kamervragen 
gesteld en contact opgenomen met 
de anti-nucleaire beweging van 
Frans-Polynesië. Die is op dit mo
ment bezig met het bijeenbrengen 
van zoveel mogelijk gegevens over 
de gevolgen voor mens en milieu 
van alle Franse kernbommen die 
boven en onder het eilandenrijk tot 
ontploffing zijn gebracht in de 
afgelopen tientallen jaren. 

KORT&KLEIN 
SPOOKPROFESSOR 
• Prof. D. Philips hoeft de 
Universiteit van Amsterdam 
maar eens per jaar te melden 
met wat voor onderzoek hij 
bezig is. Daarvoor beurt hij een 
kleine twee ton. Sinds een 
reorganisatie in 1987 hoeft de 
socioloog zich niet meer te 
laten zien aan de UvA. De SP 
heeft minister Ritzen ophelde
ring gevraagd over dit 'spook
professoraat' en wil weten of 
zoiets vaker voorkomt. 

GROOTHEIDSWAANZIN 
• Een Coördinatiepunt Utrecht 
in Europa. Voor zo'n instituut 
om de belangen van de stad in 
de Europese Unie te beharti
gen, willen B en W van Utrecht 
een half miljoen per jaar 
uittrekken. De Utrechtse SP
fractie spreekt van grootheids
waanzin en verspilling van 
gemeenschapsgeld. 

BIJSTAND VERBETERD 
• Bijstandsontvangers die een 
ziek familielid in huis nemen 
om die te gaan verzorgen, 
zullen niet op hun uitkering 
worden gekort wegens samen
wonen. Op aandringen van SP
raadslid Susan de Boer besloot 
de gemeenteraad van Veld
hoven hiertoe. De raad stemde 
ook in met haar voorstel een 
gedragscode op te stellen voor 
onaangekondigde bezoeken 
van sociale dienst-ambtenaren. 

COlRANS-AFFAIRE 
• De SP in Helmond wil de 
Catrans-affaire op de politieke 
agenda. Afvalbedrijf Cotrans, 
dat ook het Helmondse huis
vuil ophaalt, wordt verdacht 
van fraude met rekeningen en 
het mengen van huisvuil met 
bedrijfsafval. Hoewel een en 
ander nog niet bewezen is, wil 
de driekoppige SP-raadsfractie 
in ieder geval bezien of de 
controle door de gemeente en 
de hoogte van de afvalstoffen
heffing wel deugen. 
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tekst en illustratie 
Herman Beeke rs 

Caravan-Clan 
in het nauw 
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat 
geldt zeker voor de Veluwse 'Caravan-Clan' van de 
ondernemende families Vos en Bergervoet. De 
standvastigheid van de bewoners van camping 
Haereland en de golf van publiciteit over de clan
praktijken heeft de heren ver in de verdediging 
gedrukt. Met zoete praatjes en verdraaiingen 
proberen ze nu te redden wat er te redden valt. 

D 
E TRIBUNE bracht in decem- ven, al was het vaak huilend van woede 
ber het schokkende relaas 
over camping Haereland in 
Doornspijk De nieuwe eige
naar, 'Verscholen Dorp Bun-
galowparken BV', kondigde 

een renovatie aan en confronteerde de 
langkampeerders met tariefsverhogin
gen van rond de 50 procent en een 
wurg-reglement. Zo moeten stacaravans 
die volgens de beheerder in slechte staat 
zijn of niet voldoen aan de 'eenheid' op 
het park, weg. En wil je een nieuwe 
plaatsen, dan blijk je een houten staca
ravan te moeten aanschaffen van de ca
ravanhandels Vos ofBergervoet. 
Het is een vast recept van deze onderne
mers. In enkele jaren hebben zij zo de 
ene na de andere camping opgekocht en 
omgetoverd in sjieke parken met asfalt
paden en aangelegde tuintjes rond hou
ten Vos-bungalows en Bergervoet-chalet
jes.Een beetje behuizing kost een ton en 
meestal moet je het kaveltje erbij kopen 
voor zo'n 40 mille. De terreinen zijn on
der andere ondergebracht in 'Verscho
len Dorp Bungalowparken BV' en 
'Reewold BV'. In deze BV's en vier cara
vanhandels wordt innig samengewerkt 
tussen de gebroeders Hoevert en Wim 
Vos, de gebroeders Janus en Jan Berger
voet, jan's zoon Lambert, neef Care! 
Bergervoet en Janus' schoonzoon Wilko 
Becker. 
Een paar jaar lang werkte de clan-me
thode vlekkeloos. Honderden langkam
peerders lieten zich min of meer ge
dwee van hun geliefde stekkie verdrij-
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en verdriet. Slechts een enkele keer 
haalde de aangerichte ellende de publi
citeit. Zoals het verhaal op SBS6 van het 
echtpaar Wijnbergen dat de laatste 
spaarcentjes had gestoken in de stacara
van op camping Reewold in Putten. De 
caravan was zelfs met medewerking van 
de GMD rolstoeltoegankelijk gemaakt 
voor de invalide man. Nadat de nieuwe 
eigenaar Bergervoet in eerste instantie 
zijn woord had gegeven dat het echt
paar mocht blijven, besloot hij enige tijd 
later dat de caravan 'niet in goede condi
tie' was en dus vervangen moest worden 
door een nieuwe van Bergervoet. Een 
onmogelijld1eid voor het echtpaar Wijn
bergen, dat moet rondkomen van een 
WAO-uitkering. 
Een ander incident haalde slechts de re
gionale krant. Op het terrein van Ree
wold 1 in Garderen was een 'massagraf 
gegraven voor de niet verwijderde oude 
caravans. Een milieudelict dat resulteer
de in een boete van 40.000 gulden. 

TEGENSLAG 
De tegenslag voor de Caravan-Clan nam 
toe na de aankoop van camping De 
Zwaan in Ermelo, ruim een jaar gele
den. De bewoners werd collectief de 
huur opgezegd; sanitair gesloopt en gas 
en licht afgesneden. Maar tientallen be
woners, verenigd in 'De Stervende 
Zwaan' pikten het niet en bleven staan. 
Bestuurslid van De Stervende Zwaan (en 
SP'er) Bertus de Groot: 'We werden in 
een hoek van het terrein bij elkaar ge-

van ons; zei 
Anton Obdeijn in 
een onbewaakt 

moment. Dat blijkt 
niet bij de Kamer 
van Koophandel. 
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Reewold BV 
gevestigd te Putten 

DIRECTEUREN: 

• van mei '90 tot mei '91: 
Janus HergeiVoet 

• van mei '91 tot januari '96: 
Jan HergeiVoet 

• sinds 1 januari '96: 
Wilko Becker 

PARKEN: 

• Reewold 1 in Garderen, 

Lambert (links) en Carel Bergervoet bij de 
presentatie van Horsterland in het blad 
Het Tweede Huis: 'Wij hopen nog meer 

na succesvolle renovatie en 
'herbezetting' verkocht 

• Camping de Wildforsterf 
Reewold 2 in Putten van dit type parken te ontwikkelen.' 

Geruchten wiUen dat de clan 

pogingen tot 
ovemame zijn gedaan. Janus 
Bergervoet antwoordt op de 
vraag hoeveel terreinen hij nu 
heeft lachend: 'Dan moet ik 
eerst naar het kantoor om ze 
te tellen.' En: 'Wij willen een 
klein Valkje opbouwen.' 

• Camping De Zwaan in 
Ermelo; dooiVerkocht aan 
Lambert en Carel 
BergeiVoet, die er nu 
bungalowpark Horsterland 
inrichten onder eigen BV 

Verscholen Dorp 
Bungalowparken BV 
gevestigd te Putten 

DIRECTEUREN: 

Hoevert Vos en Wilko Becker 

PARKEN: 

• Het Verscholen Dorp in 
Harderwijk (bijna vol) 

• Bungalowpark Berkenrhode 
in Putten (nog volop 
'in ontwikkeling') 

• Chaletpark Bellevue (was 
camping 't Gouden Hert) 

• Buitencentrum Haereland in 
Doornspijk (in verzet) 

Continental 
Recreatie 
Nieuwe, niet geregistreerde 
handelsnaam waaronder Vos 
en HergeiVoet nu misleidend 
adverteren voor hun caravans 

I 

I 

I' 
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Caravan-Clan 
zet, maar met een kleine groep hielden 
we vol, tegen allerlei intimidaties in. We 
hebben daarbij goede ondersteuning ge
had van het Nederlands Adviescentrum 
voor Kampeerders in Amstelveen. Uit
eindelijk moest Bergervoet ons een forse 
schadevergoeding betalen.' 
En toen kwam nog grotere tegenslag op 
camping Haereland. Bijna de helft van 
de 90 bewoners ging op de loop voor de 
nieuwe eigenaren Hoevert Vos en Wilko 
Becker. Maar de overige kampeerders 
richtten een bewonersvereniging op en 
ook zij schakelden het NACK in. Samen 
bonden zij de strijd aan met de huurex
plosie en het absurde reglement. Meer
ke Werter, secretaris van de vereniging: 
'Alle georganiseerde bewoners hebben 
de oude huur overgemaakt. We vechten 
door tot het bittere eind om ons Haere
land te behouden. En alle publiciteit is 
daarbij een geweldige hulp.' 

CAMPING-OORLOG 
Over publiciteit hebben de Haerelan
ders niet te klagen. De onthulling in de 
Tribune leidde tot een reportage in 
KRO's Brandpunt. Daarna volgde een pa
gina-groot artikel in De Telegraaf, onder 
de kop 'Camping-{)orlog op de Veluwe'. 
Even later passeerden bewoners, NACK, 
SP èn Hoevert Vos opnieuw het TV
scherm in NOS Middageditie. De We
reldomroep bracht het verhaal tot in 
Afrika. 
Op Haereland lijkt de toestand voorals
nog stabiel. De kantine en de receptie 
zijn weliswaar gesloopt en bewoners 
vertellen dat zij dreigende telefoontjes 
kregen met mededelingen als 'Binnen 
twee weken tekenen, anders zetten we u 
eraf, maar tot daadwerkelijke uitzettin
gen durft de clan kennelijk niet over te 
gaan. Men toont zich plotseling zelfs be
reid tot overleg met de bewonersvereni
ging, die een proefproces dreigde aan te 
spannen. 

Landroverij 
11 Hoevert Vos verdedigde 

in Brandpunt de 
enorme huurverhogingen op 
Haereland met de stelling dat 
de bewoners jaren achtereen 'een metertje links, 
een metertje rechts' ingepikt zouden hebben. Bij 
de NOS sprak hij zelfs van 'landroverij'. Volgens de 
bewoners een onzinnige stelling. Nog in '92 heeft 
de vorige eigenaar de grootte van de plaatsen 
vastgesteld en op basis daarvan twee huur
categorieën. Dat Vos nu plotseling 180 vierkante 
meter tot 'normale plaats' bestempelt en een forse 
toeslag vraagt voor elke meter extra, is zijn eigen 
vinding, zijn eigen 'landroverij'. 
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11 Jan Bergervoet biedt gedupeerde campinggasten een plek aan waar ze hun 
tenten kunnen opslaan. Als protest tegen de omstreden handelwijze van zijn 

collega-ondernemers: 'Om aan te tonen dat niet alle campingbazen hetzelfde zijn.' 
Tot zover het letterlijke fotobijschrift in De Telegraaf van 10 januari. Maar tot 1 januari 
was Jan Bergervoet enig bestuurslid van Reewold BV. 'Hij is een beetje in paniek 
geraakt door alle negatieve publiciteit,' zegt broer Janus. 

PANIEK IN DE CLAN 
De paniek lijkt toegeslagen bij de Cara
van-Clan. Sommigen gaan ertoe over 
hun betrokkenheid te ontkennen. 
Daags na de Brandpunt-uitzending bel
de Jan Bergervoet de SP vanuit Terwolde 
dat hij niets met de praktijken van zijn 
familie van doen heeft en zich gedu
peerd voelde door de uitzending. Toen 
we hem wilden confronteren met het 
feit dat hij al jaren enig directeur was 
van Reewold BV, verantwoordelijk voor 
het bekende Clan-scenario op drie cam
pings, kregen we plots ene Maria van de 
Berg aan de lijn. 'Het feit dat Bergervoet 
directeur is, is louter een familiedienst 
en heeft geen zakelijke betekenis,' ver
klaarde ze. Enkele weken later ontdek
ten wij dat deze Maria van de Berg een 
functionaris is van Verscholen Dorp 
Bungalowparken BV ... 
Dezelfde Jan Bergervoet bood in De Tele
graaf de gedupeerde kampeerders van 
Haereland een plaats aan op zijn cam
ping Scherpenhof in Terwolde. De Hae
relanders zijn ervan overtuigd dat het 
een zoveelste manoeuvre is om hen van 
hun geliefde camping af te krijgen. 
Hoevert Vos op zijn beurt beweert in de 
Elburger Courant van 19 januari: 'Wij 
doen inderdaad zaken met een caravan

. bouwer Bergervoet. Maar er zijn er meer. 
Wij doen geen zaken met de Bergervoet 
die zo slecht bekend staat.' 

'WIJ DOEN NETTE ZAKEN' 
Als we Janus Bergervoet, 44 jaar en vol
gens velen de 'peetvader' van de Clan, 
de uitspraken van Vos voorleggen, rea
geert hij: 'Er zijn neefjes, broers ... er 
zijn Bergervoetjes bij die onze naam 

niet ten goede komen. Zo denk ik dat hij 
het bedoeld heeft.' 
En de uitlatingen van uw broer jan in 
De Telegraaf? 
'Het is een lachertje. Jan en ik zijn dikke 
vrienden. We hebben jaren zaken met 
elkaar gedaan in Reewold BV. Samen en· 
kele parken gehad. Hij is een beetje in 
paniek geraakt door alle negatieve pu
bliciteit. Dan zegt ie: met die Bergervoe
ten heb ik niks te maken. Daar bedoelt 
ie mij dus niet mee.' 
Wiedan wel? 
'Wij willen dat niet direct zeggen 
maar ... ' t Is heel moeilijk uit te leggen, 
maar zo is het gewoon.' 
Bergervoet zegt inderdaad aandelen te 
hebben in Verscholen Dorp, Reewold en 
Haereland. 'Wij doen nette zaken met 
elkaar, maar de mensen nemen ons dat 
niet in dank af. Wij kopen oude terrei· 
nen om ze op te knappen. U moet daar· 
op eens rondlopen. Die mensen zijn al· 
lemaal tevreden. Ze lopen met me weg.' 
Dat eerst de oude bewoners zijn verdre
ven, is helemaal niet waar. 'De eerste 
!dan t moet ik nog van de camping af zet· · 
ten.' Hoewel... 'Af en toe moeten er een 
paar boze dingetjes vallen, anders kun 
je geen fijn, gezond park opbouwen.' 
Gedwongen aanschafvan Vos- of Berger· 
voet-caravans is ook 'helemaal niet 
waar'. al kunnen we hem een reglement 
van Chaletpark Bellevue voorleggen 
waarin het zwart op wit staat. 
Hoeveel terreinen hebt u nu? 
'Dan moet ik eerst naar het kantoor om 
ze te tellen.' (Lacht) 
Zo veel? 
'Nou, zo erg is het niet ... maar er zijn wel 
een aantal parkjes, niet zo veel...' 
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MISTIGHEID TROEF 
Niet alleen over de onderlinge relaties 
van de Clan-leden ligt een dik rookgor
dijn. Op hun terreinen delen mensen de 
lakens uit, die soms geen duidelijke 
functie hebben. Zoals op Haereland An
ton Obdeijn, die in De Telegraaf zei: 'Ik 
doe dit uit pure therapie, om bezig te 
zijn. Het is I efdewerk-oud-papier.' Ter
wijl Hoevert Vos weer zei: 'Obdeijn is in 
dienst, maar dat wil nog niet zeggen dat 
hij op de loonlijst van ons bedrijf staat.' 
Stukken ondertekenen met verkeerde 
namen is schering en inslag. Zo ging 
een aanvraag om 435 bomen op Haere
land te kappen onder een foutieve naam 
naar de gemeente Elburg. En boven het 
nieuwe huurcontract prijkt 'VD BV te 
Harskamp', terwijl die BV niet bestaat. 
Persoonsnaam en handtekening ontbre
ken ook al. 
Ook in de caravanhandel is mistigheid 
troef. Vos en Bergervoet prijzen sinds 
kort gezamenlijk hun houten sta-waren 
aan onder de niet geregistreerde naam 
'Continental Recreatie'. Argeloze klan
ten worden, nadat bijvoorbeeld op de 
Caravan-RAl een deal gesloten is. via 
Verscholen Dorp Bungalowparken BV 
opgescheept met een bouwsel van Vos of 
Bergervoet. Zoals het echtpaar Veen uit 
Spijkenisse, dat zo'n chalet in de maag 
gesplitst kreeg door Continental Recrea
tie-verkoper Wilko Becker ... Zij proberen 
nu de koop ongedaan te maken, mede 
omdat naar hun zeggen de prijs veel ho
ger uitviel dan afgesproken. 
Welk terrein van wie is, is eveneens voor 
de buitenwereld nauwelijks te volgen. 
Enig bestuurder van Reewold BV waren 
achtereenvolgens Janus Bergervoet, Jan 
Bergervoet en nu Wilko Becker. Cam
ping De Zwaan is door Reewold BV weer 
verkocht aan Horsterland BV van de ne
ven Lambert en Carel Bergervoet Bunga
lowpark Het Verscholen Dorp in Harder
wijk is ondergebracht in een VOF op 
naam van Jeanette Bijsterbosch en Fran
cisco Fuster Marco, maar prijkt op brief
papier en folders nog steeds als onder
deel van Verscholen Dorp Bungalowpar
ken BV te Putten, van Vos en Becker. 

KLEIN VALKIE OPBOUWEN 
Janus Bergervoet spreekt tenminste dui
delijke taal over zijn bedoelingen in het 
geheel: 'We willen meerdere bedrijven, 
lekker voor de kinderen onder elkaar. 
Een familiebedrijf, een klein Valkje wil
len we opbouwen. Gewoon keihard wer
ken en niet met die negatieve verhalen. 
Want daar zijn we toch wel bang voor. 
Volgende keer gaan we er ook zeer sterk 
aan denken hoe we die televisie en kran
ten kunnen ontwijken.' • 

GEZOND&WEL 
door ortsen von Ons Medisch Centrum 

Hoe slijtvast 
bent u? 

Paul Jonas 

WE LEVEN IN een weg
gooimaatschappij . 
Tot meerdere eer en 
glorie van de winst 
worden lampen, fiet
sen en schoenen zo 
gemaakt dat ze snel 
slijten. Maar hoe zit 
dat met onszelf? 
Kunnen we slijtage 
tegengaan? 

EEN GOEDE VRIEND van me - ex-wielren
ner met een paar versleten knieschijven, 
bijbehorende pijn, en 
inmiddels behoorlijk 
'dichtgegroeid' 
kwam met een potje 
medicijnen aanzet
ten. 'Gaat slijtage te
gen' prijkte op het 
etiket. Hij vroeg me 
of het medicijn hem 
zou helpen. Ik moest 
hem teleurstellen. 
Met pillen is slijtage 
niet te stoppen of te 
vertragen. 

DAT IS NET ZO'N fabel
tje als de verouderde 
opvatting dat je van 
bewegen zou slijten. 
Wetenschappelijk is 
namelijk vast komen 
te staan dat slijtage aan de gewrichten 
vooral ontstaat doordat de binnenbekle
ding van die gewrichten te weinig voe
ding krijgt, dunner wordt en verdwijnt. 
Die voeding gaat niet via de bloedvaten, 
maar via de vloeistof die in elk gewricht 
zit. Bij elke beweging dringt de vloeistof 
de gewrichtsbekleding binnen en houdt 
haar juist in goede conditie. Door bewe
ging worden ook de spieren rond het ge
wricht sterker, waardoor het gewricht 
geen rare schuivers meer maakt die het 
kunnen blesseren. Door bewegen ga je 
dus slijtage tegen! 

SNELLE SLIJTAGE ONTSTAAT vooral door het 

maken van steeds dezelfde bewegingen 
- zoals helaas onnodig in nogal wat be
roepen voorkomt. Ook sportblessures -
29 miljoen per jaar- en een gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd zijn 
grote boosdoeners. Driekwart van alle 
Nederlanders zit stil in z'n vrije tijd! Een 
schokkend aantal. 

SLIJTAGE IS DUS geen hopeloze volksziek
te. Om slijtage te voorkomen is het no
dig dat de overheid sport bereikbaar 
houdt voor iedereen; de bazen zorgen 
voor afwisselend werk; de medische we-

reld en sportvereni
gingen campagnes 
voeren om blessures 
te voorkomen; de be
volking meer gaat be
wegen, en SP'ers de 
wijk in blijven gaan. 

VOOR MENSEN die al 
een flinke slijtage op
gelopen hebben, zo
als mijn vriend de 
wielrenner, heb ik 
goed nieuws. De pijn 
en de stijfheid kun je 
tegengaan door regel
matig te gaan bewe
gen. Het remt slijtage, 
versterkt je zelfver
trouwen en zorgt dat 
je sociaal niet vereen

zaamt. Zwemmen, fietsen, lopen of 
wandelen hebben de voorkeur en dan 
wel meer dan een half uur per dag. Be
langrijk is dat na een 'sportdag' een 
'rustdag' komt; dat je niet tot het uiter
ste gaat en datje een sport kiest waarbij 
je niet te lang in dezelfde houding staat. 
Kies bij lopen een zachte ondergrond 
uit, en schaf 'verende' sportschoenen 
aan om overmatig stoten te voorkomen. 
Wanneer je merkt dat je door het spor
ten langdurige pijn, stijfheid of een dik 
gewricht krijgt, vraag dan advies bij een 
deskundige huisarts of fysiotherapeut. 
De belasting is dan te groot en mis
schien doe je niet de juiste sport. 
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tekst Chris van Heumen 

foto Petterik Wiggers / HH 

ATUURLIJK,' zegt de 34-jarige 
Sasja B. 'Natuurlijk heb ik er 
spijt van. Als ik nu terugkijk, 
waren het allemaal verloren 
jaren. Die jaren ben ik kwijt, 
krijg ik nooit meer terug.' 

Langzaam kijkt Sasja op. Haar lichaam 
is getekend door het gebruik van verdo
vende middelen. Ingevallen wangen, te 
mager voor haar lengte. Maar in vergelij
king met foto's van een paar jaar gele
den ziet ze er nu beter uit. Het is stil. 
Sasja zucht diep, neemt een slokje kof
fie en begint te vertellen. Hoe ze op haar 
twaalfde voor het eerst eenjointje rook
te, op haar veertiende begon met cocaï
ne snuiven en pas op haar eenendertig
ste kapte met, zoals ze het zelf noemt, 
'die hele teringzooi.' 
'Waarom ik ermee begon? Ik denk om 
erbij te horen . Er was destijds een groep
je wat oudere lui op school, die rookten 
allemaal stuff, en dat vond ik wel inte
ressant. Het was allemaal heel stoer, 
heel cool. Achteraf was het natuurlijk 
gewoon stom, maar dat zie je op 
die leeftijd niet. Eigenlijk waren 
wij de laatste generatie hippy's. 
Zo liepen we er ook bij . Lange 
jassen, fe lle kleuren. Op een ge
geven moment rookte ik meer 
dan tien joints per dag. Licha
melijk ben je dan nog niet verslaafd, 
geestelijk wel, het moeten roken zit in je 
hoofd.' 
Van de hasj was het een relatief kleine 
stap naar zwaardere verdovende midde
len, vertelt Sasja. 'We gingen eerst expe
rimenteren met waterpijpen en zo. Tot
dat er dan iemand met speed komt en 
die zegt van jongens, ik heb iets en dat is 
te gek, helemaal te wauw, echt te mad. 
Nou, dat probeer je dan. Maar speed was 
niks voor mij. Overdag is het leuk, heb je 
het gevoel dat je een boel kan, voel je je 
echt lekker. Maar 's nachts doe je geen 
oog dicht. Ik ken mensen die dagelijks 
speed gebruiken. Die slapen soms twee 
weken niet. Maar je lichaam en geest 
kunnen daar natuurlijk niet tegen. Met 
als gevolg datje dingen gaat zien, hallu
cineren. Dat is eng hoor. Zitje in de bus 
en dan ben je ervan overtuigd dat er een 
bocht in de weg zit, terwijl de bus ge
woon rechtdoor rijdt. Na een paar keer 
ben ik met die speed gekapt.' 

Hoe meer Sasja 
ging gebruiken, 
hoe minder ze 
naar school ging. 
'Op school wisten 
ze best wat wij de

den. Maar ze zeiden er niks van. Tege-

woordig slikken veel jongeren pillen, 
daar doen de scholen ook niks aan. Na
dat ik twee keer was blijven zitten in 
Havo 2 werd ik van school ge
stuurd. Ik ging vervolgens naar 
een kleine Montessori-Mavo. 
Daar leerde ik andere mensen 
kennen. Ons groepje viel uiteen. 
Thuis was het niet gezellig was. 
Mijn broer was het huis uit en 
mijn oma, bij wie ik al sinds mijn vierde 
woonde, was net van haar laatste man 
af. En ik had helemaal geen zin in al dat 
moeilijke gepraat van gescheiden vrou
wen. Daarom zat ik elke dag in de coffee
shop die pas geopend was in de buurt. 
Met Mery, de beheerder, kon ik het goed 
vinden. Daar kwamen ook lui die meer 
deden dan stuff roken. Tegen hen keek 
ik op. Ik wilde erbij horen, zijn zoals zij . 
Mijn eerste lijntje cocaïne kreeg ik van 
Mery toen ik 14 jaar was. Een tijdje later 
begon ik ook bijna vanzelfsprekend met 
het roken van heroïne, maar ik was toen 
nog niet echt verslaafd.' 

Toen Sasja zeven
tien was, pleegde 
haar broer, met 
wie ze een goede 
relatie had, zelf
moord . Sasja kon 

de toenemende problemen niet aan. 
Sas ja: 'Na zijn dood is mijn oma vier jaar 
lang niet buiten geweest. Eigenlijk werd 
zij het kind en ik de moeder. Ik regelde 
de begrafenis, deed de boodschappen en 
betaalde de rekeningen. Oma was alleen 
met zichzelf bezig, met haar verdriet. 
Iedereen deed een beroep op mij. De 
vriendin van mijn broer kwam zelfs 
naar school. Had ze weer eng gedroomd 
en dat moest ze dan aan iemand kwijt. 
Maar ik kon mijn gevoelens en verdriet 
bij niemand kwijt. Ik voelde me alleen 
en in de steek gelaten. Toen ben ik elke 
dag heel bewust naar de Zeedijk gegaan 
om een pakje heroïne te halen.' 
De heroïne kocht Sasja van het 
boodschappengeld. De bood
schappen zelf liet ze opschrij
ven. Terwijl haar schulden op
liepen, moest ze steeds verder 
weg boodschappen halen. Om 
aan geld te komen ging ze de dure boe
ken van haar oma verkopen. 
Sasja: 'Het gekke is dat ze er nooit iets 
van gezegd heeft, tot op de dag van van
daag. Niemand zei er trouwens iets van 
dat ik gebruikte, ook de school niet, ter
wijl ik van de ene op de andere dag hele
maal wegbleef. De enige die weleens zei 
dat ik moest kappen met die troep was 
de buurvrouw. Soms denk ik dat alles 

misschien heel anders was gelopen als 
er meer mensen waren geweest die er 
iets van gezegd zouden hebben.' 

Sasja leerde op ne
gentienjarige leef
tijd gebruiker Wil
lem kennen. Spoe
dig bloeide de lief
de tussen hen op. 

Willem kreeg werk en verhuisde van 
Leeuwarden naar Rotterdam. Sasja ver
lietoma's huis in Amsterdam en trokbij 
hem in. Na een korte mislukte terug
keer naar school ging Sasja samen met 
Willem stevig gebruiken. Alleen het 
geld was een probleem. 
Sasja: 'Willems salaris was natuurlijk 
niet genoeg voor onze dagelijkse portie 
heroïne, dus begon ik met winkeldief
stallen. Dagelijks trok ik erop uit. Geluk
kig ben ik nooit de prostitutie in ge
gaan. Dat durfde ik niet en Willem vond 
het ook niet goed. Maar dan komt er een 
dag dat je niks hebt kunnen jatten en 
dus geen geld hebt. Dan word je goed 
ziek. Je krijgt kippevel, koud zweet 
breekt je uit, je voelt je moe en ellendig. 
Dealers houden daar rekening mee. Heb 
je een keer geen geld dan krijg je een 
gratis beterschapje. Dat is een miezerig 
beetje heroïne, zodat je net op de been 
blijft en weer geld kunt verdienen.' 
'Gebruik je langer niks dan ga je kotsen, 
trillen en voel je je echt doodziek. Nadat 
ik een paar keer niets verdiend had en 
we telkens ziek waren, besloten we me
thadon te gaan gebruiken. Via iemand 
van de Junkiebond kregen we illegale 
methadon in de Pauluskerk Die gast 
heeft er toen voor gezorgd dat we later 
bij de Bulldog dagelijks een portie me
thadon kregen. Maar methadon gebrui
ken betekent wel dat je er een nieuwe 
verslaving bij hebt. Het enige voordeel 
is, dat als je geen geld hebt je door de 
methadon niet doodziek wordt.' 

Miranda, een ver
slaafde prostituée 
met wie Sasja be
vriend raakte, ge
bruikte geen heroï
ne maar rookte 

crack, gekookte cocaïne waarvan een 
balletje is gemaakt. Gebruikers noemen 
dit basen. 
Sasja: 'Coke basen is verraderlijker dan 
heroïne roken. Je wordt er hartstikke 
paranoïde van. Toen we met basen be
gonnen, ging het heel snel bergafwaarts 
met ons. Van basen krijg je namelijk 
nooit genoeg. Of je nu vijftig of vijfhon
derd gulden hebt- alles moet op. Al ons 
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Aan de drugs 

geld ging op aan de coke. We betaalden 
de huur niet meer, aten steeds minder 
en vervuilden ons huis. Op een gegeven 
moment leefden we nog maar in één 
kamer. Matras op de grond, bankstel er
naast. Willem ging nog steeds naar zijn 
werk, maar soms trilde hij zo erg dat hij 
eerst een paar borrels moest drinken 
voor hij de deur uit kon. Ik teken snel, 
maar aan Willem zag je niet dat hij ver
slaafd was. Hij was altijd al mager. Uit
eindelijk werden we met een huurach
terstand van twee jaar het huis uit ge
zet. Daardoor realiseerden we ons wel 
dat het zo niet verder kon. Een kennis 
regelde een kamer, anders waren we op 
straat geëindigd. Toen zijn we met val
len en opstaan gestopt met basen en 
weer overgestapt op het roken van he
roïne. Methadon gebruikten we natuur
lijk ook nog. En we gingen steeds meer 
wijn drinken. Later stopte ik ook met de 
winkeldiefstallen. Heroïne kochten we 
van het salaris van Willem; leven deden 
we van mijn uitkering. Officieel woon
den we namelijk niet samen.' 

'Willem begon 
steeds vaker te pra
ten over helemaal 
nokken. Daar 
kwam hij telkens 
op terug, hij had er 

genoeg van. We besloten samen te stop
pen. Bij de Bulldog hebben we toen ver
hoging van de methadon gevraagd. Dat 

heb je nodig om niet ziek te worden als 
je stopt met heroïne. Nou, dan moet je 
lullen als Brugman. Ze moeten er echt 
van overtuigd zijn dat je wil stoppen. 
Om de dag moet je in een bekertje plas
sen om aan te tonen dat je niet stiekem 
gebruikt. Ze kijken zelfs door een luikje 
terwijljij probeert te plassen. Natuurlijk 
is het toen nog wel een paar keer misge
gaan. Het is ook makkelijker om licha
melijk te stoppen dan geestelijk. Gebrui
ken zit in je kop. Dan komt het moeilijk
ste, helemaal stoppen, dus ook met de 
methadon. Een half jaar lang hebben 
wij alleen methadon gebruikt. Dan ga je 
proberen dat afte bouwen. We zaten op 
20 cc methadon per dag. Om de week ga 
je dan 1 cc omlaag. Lichamelijk hoef je 
daar geen last van te hebben. Maar hoe 
dichter je bij nul komt, hoe beroerder je 
je voelt. Dat doet je geest. En dan komt 
de dag dat je niks meer gebruikt. Als je 
niet uitkijkt kan dat ontzettend depri
merend zijn. Kennissen en vrienden heb 
je niet, behalve dan gebruikers en daar 
wil je eigenlijk bij uit de buurt blijven.' 
Vooral in de periode na het afkicken 
bleek een zinvolle dagbesteding van 
groot belang, vertelt Sasja. 
'Dat wij het gered hebben komtvoor een 
belangrijk deel ook doordat Willem 
werk had. Dat was toch een stukje vas
tigheid, zekerheid. Toen we een tijdje 
gestopt waren voelde ik me steeds een
zamer. Om daar iets aan te doen ben ik 
begonnen met allerlei vrijwilligerswerk. 

Dat geeft voldoening, maar ook iets om 
handen. Anders val je gauw terug in je 
oude gewoontes. Perspectief is heel be
langrijk om te voorkomen dat mensen 
terugvallen.' • 

Feiten over drugs 
Deze maand bespreekt de Tweede 
Kamer de drugsnota van het kabinet. 
In de nota staan een aantal 
opmerkelijke cijfers en gegevens. 
Een kleine greep_ 
• Jaarlijks besteedt de overheid 
ruim 160 miljoen aan zorg voor 
verslaafden. 
• 640 Miljoen wordt uitgegeven 
aan de strafrechtelijke bestrijding 
van handel in drugs en overlast. 
• Van de ongeveer 25.000 
heroïneverslaafden krijgt 7 5 procent 
methadon. 
• Het aantal verslaafden in 
Nederland is aanmerkelijk lager dan 
in een aantal ons omringende 
landen. 
• 5000 Verslaafden hebben een 
extreem onmaatschappelijke 
levenswijze en veroorzaken dus de 
meeste overlast. 
• 675.000 Mensen gebruiken 
regelmatig cannabisprodukten (hasj, 
wiet). Ons land telt zo'n 1200 legale 
en 900 illegale coffeeshops. 

Naar een nieuw drugsbeleid 

H 
Er NEDERLANDSE drugsbeleid 
heeft sinds de jaren '70 als 
centrale doelstellingen pre
ventie en beheersing van de 
risico 's van drugsgebruik. 
De scheiding van soft en 

hard drugs onderscheidt Nederland van 
vele andere landen. Het beleid wordt 
vaak succesvol genoemd omdat er rela
tief weinig verslaafden zijn en er min
der drugsdoden vallen dan in andere 
landen. 
Ondanks dat relatieve succes doet het 
kabinet in de drugsnota voorstellen die 
met name in het harddruggebruik bre
ken met de bestaande aanpak. Redenen 
voor de koerswijziging zijn de toene
mende overlast, de georganiseerde cri
minaliteit en de buitenlandse kritiek. 
We vergelijken de standpunten uit de 
nota met die van de SP. 
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SOFT DRUGS 
Drugsnota: Overlast rond coffeeshops 
beperken door strikte naleving van 
bestaande regels: geen hard drugs, geen 
reclame, geen verkoop aan jongeren en 
verkoop van maximaal 5 gram per per
soon in plaats van de huidige 30. 
SP: Vijf gram voldoet voor individueel 
gebruik. Beperking van het aantal cof
feeshops en tegengaan van concentra
ties om het draagvlak voor het soft
drugsbeleid te verbreden. Betere voor
lichting en preventie om het zorgwek
kend hoge cannabisgebruik onder chro
nische spijbelaars en zwerfjongeren te
gen te gaan. 

HARD DRUGS 
Drugsnota: Meer cellen reserveren voor 
verslaafden die ernstige delicten plegen. 
Nieuwe wet moet sluiting van deal pan-

den mogelijk maken. Drugstoeristen 
sneller het land uit zetten. Crimineel 
actieve verslaafden beter opsporen. 
De bestaande methadonprogramma's 
schieten tekort omdat van resocialisatie 
nauwelijks sprake is. Er komt een be
scheiden 'medisch' experiment met de 
verstrekking van heroïne aan 'ernstig 
voornamelijk oudere verslaafden'. 
SP: De SP ziet weinig in de verstrekking ' 
van heroïne; de bestaande methadon· 
programma's moeten ingrijpend wor· 
den verbeterd. Ze moeten gericht zijn op 
afkicken en resocialiseren. Bij criminele 
en overlastgevende verslaafden kan de 
cirkel van uitzichtloosheid doorbroken 
worden door een veroordeling die wordt 
gevolgd door gedwongen deelname aan 
een afkickprogramma. Een toekomst· 
perspectief - wonen, werken, sociale 
contacten- is daarbij onontbeerlijk. • 
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Op 8 juni 1996 houdt de Socialistische 
Partij haar Zesde Congres. Een heel 
belangrijke gebeurtenis, omdat op het 
congres de leden van de SP de koers voor 
de komende jaren vaststellen. De 
congresafgevaardigen worden door de 
afdelingen gekozen uit alle leden. Hieraan 
voorafgaand praat de partij op alle niveaus 

over verleden, heden en toekomst. Als SP
lid bent u daarbij van harte welkom. Wilt u 
een steentje bijdragen aan de discussies, 
neem dan snel contact op met uw 
SP-afdeling. Ook de Tribune besteedt 
ruimschoots aandacht aan de congres
voorbereiding. Deze bijdragen staan 
steeds gedrukt op de hart-pagina's van 

ons blad, zodat u ze gemakkelijk kunt 

uitnemen en verzamelen. Het verslag van 
over de activiteiten van de partij sinds het 
vorige congres eind 1991 verscheen in 
Tribune 9 en 10 van '95.1n het vorige 
nummer besteedden we aandacht aan de 
stand van zaken in Nederland. Deze keer: 
Europa en de wereld. 

tan 

De wereldwijde zegetocht van 
het neo-liberalisme laat 
overal een spoor van 
vernieling achter. In de 
kapitalistische bastions 
worden de sociale 
voorzieningen gesloopt en de 
maatschappelijke tweedeling 
vergroot. En terwijl steeds 
meer rijkdom opgehoopt 
wordt in West-Europa, Noord
Amerika en Japan 
verpauperen Oost-Europa, 
Azië, Afrika en Latijns
Amerika steeds verder. 

ZO NIET: Vanaf het begin heeft de SP zich 
verzet tegen déze Europese eenwording 
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West-Europa: 
eenheid en afbraak 
• Tengevolge van de Westeuropese in
tegratie dreigen de afzonderlijke West
europese landen, waaronder Neder
land, steeds machtelozer provincies te 
worden van een ondemocratische, onge
controleerde en neo-liberaal geïnspi
reerde superstaat 'Europa' . Steeds meer 
neemt 'Brussel' de taken van 'Den Haag' 
over. De sociale zekerheid wordt af
gebroken - omdat 'Europa' dat wil. 
Gezondheidszorg en openbaar vervoer 
worden ingekrompen - omdat 'Europa' 
dat eist. De rechtsbescherming van 
werknemers en milieu wordt aangetast 
-omdat 'Europa' dat nodig vindt. 
Het zijn met name de grote multinatio
nale ondernemingen geweest, die deze 
Europese eenwording afgedwongen 
hebben . Zij wensten een grotere 'bin
nenmarkt' voor hun produkten om be
ter te kunnen concurreren met de eco
nomische opponenten in Amerika en 
Japan. De Europese Unie zweert bij het 
uitgangspunt van steeds minder over
heid en steeds meer markt. Daarin past 
geen recht op werk voor iedereen, fat
soenlijke sociale zekerheid of een voor 
iedereen toegankelijke gezondheids
zorg. Door de open grenzen kunnen on
dernemers volop schuiven met investe
ringen en werk. 

• Er is verder sprake van een groot de
mocratisch gat: de nationale parlemen
ten hebben steeds minder te zeggen en 

Solidariteit 
voorop 
11 Tegenover de huidige geforceerde 

Westeuropese integratie staat voor 
socialisten niet een bekrompen 
nationalisme. De wereld is in de loop van de 
tijd onmiskenbaar kleiner geworden door de 
vooruitgang van de techniek en wetenschap. 
In die zin ligt een verdergaande 
samenwerking van Europa ook voor de 
hand. 
Zo'n samenwerking is in orde als de 
uitgangspunten parallel lopen met de breed 
levende opvattingen over democratie, 
sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Het 
Europa dat nu in de maak is heeft die 
ontwikkeling echter niet tot doel en dient 
derhalve door socialisten bestreden te 
worden. 
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het Europese parlement krijgt nauwe
lijks iets meer te zeggen. Verder is de be
trokkenheid van de bevolking bij dat 
Europese Parlement minimaal, wat af
geleid kan worden uit het volstrekte ge
brek aan interesse voor de Europese ver
kiezingen. Niemand voelt zich door dat 
parlement vertegenwoordigd - en zo 
dat wel het geval is, vindt niemand zich 
goed vertegenwoordigd, in die zin dat 
het parlement er niets toe doet in de Eu
ropese besluitvorming. 

• Begin 1998 wordt vastgesteld welke 
landen mogen meedoen met de Econo
mische en Monetaire Unie (EMU), die of
ficieel op 1 januari 1999 van start moet 
gaan. De toelatingseisen leiden nu in 
alle deelnemende landen tot een ingrij
pend saneringsproces van overheidsin
vloed en sociale zekerheid. ln Nederland 
sneuvelde onder andere de WAO met 
een verwijzing naar 'Europa' en werden 
andere sociale regelingen en overheids
taken gekortwiekt om te kunnen vol
doen aan de EMU-eisen. Paars ging van 
start met een record-bezuinigingstaak
stelling van 18 miljard gulden, maar 
desondanks voldoet Nederland nog 
steeds niet aan de EMU-verplichtingen. 
In andere landen is de situatie nog 
slechter. Landen als Italië voldoen in de 
verste verte niet aan de eisen en zullen 
tot enorme sociale ingrepen moeten 
overgaan om wel zover te komen. In 
Frankrijk hebben de sociale sloopplan
nen van de regering al geleid tot een on
gekend zware storm van maatschappe
lijk protest. 

Oost-Europa: 
oorlog en armoe 
• Terwijl West-Europa geforceerd aan· 
eengesloten wordt, is Oost-Europa sinds 
de val van de Muur in 1989 verregaand 
versplinterd. Het ooit zo massief ogende 
Oostblok is uiteengevallen in een groot 
aantal elkaar beconcurrerende en zelfs 
bestrijdende staten met binnen hun 
grenzen volop tegenstellingen die tot 
nieuwe delingen kunnen leiden - in het 
ergste geval via (burger)oorlogen. Voor· 
rnalig Joegoslavië vormt voorlopig het 
dramatische dieptepunt van deze desin· 
tegratie tendens. 
De SP heeft vanaf het allereerste begin 
van het conflict op de Balkan kritiek ge
had op de manier waarop de internatio
nale gemeenschap- in het bijzonder de 
Europese Unie en de Verenigde Naties -
heeft geopereerd. De aaneenschakeling 
van beoordelingsfouten, de ordinaire 
eigenbelangen en de permanente zelf· 
overschatting hebben ertoe geleid dat 
de Europese Unie en de Verenigde Na
ties een grote verantwoordelijkheid op 
zich hebben geladen voor de escalatie 
van het geweld dat in de achterliggende 
jaren heeft plaatsgevonden in het voor· 
malige Joegoslavië. In de jaren tachtig 
ging dit land in toenemende mate ge
bukt onder grote economische en socia
le problemen. Gaandeweg ontstonden 
partijen die oplossingen zeiden te zien 
in meer autonomie van de deelstaten en 
later zelfs in het opsplitsen van de fede
ratie in aparte landen. Onder met name 

Overal in Europa worden bezuinigingen gepresenteerd onder het mom van: 'Het moet 
van Brussel'. In Frankrijk kwamen de werkers daartegen massaal in opstand. 
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Armoede in de rijke wereld: Verenigde Staten 

Duitse druk besloot de internationale 
gemeenschap te snel Kroatië en Slovenië 
en daarna Bosnië-Herzegovina diploma
tiek te erkennen. Dat bleek een dramati
sche en kapitale blunder - waarvan de 
gevolgen voorzienbaar waren. ln plaats 
van in te gaan op de separatistische wen
sen van de nationalisten, had de inter
nationale gemeenschap moeten oproe
pen tot kalmte en geduld. De nationalis
tische wensen hadden pas ingewilligd 
mogen worden indien er een integrale 
oplossing voor het hele gebied van het 
voormalige Joegoslavië zou zijn, met ga
ranties voor de rechten van alle minder
heden. Een confederatie, met name ter 
afdwinging van de genoemde rechten 
van de minderheden, had toen een op
lossing kunnen zijn. 
Die weg werd echter niet bewandeld. Er 
werd gekozen voor vroegtijdige erken
ning van aparte staten op het voormalig 
Joegoslavisch grondgebied. Daardoor 
werd een vreselijke, vijf jaar durende 
oorlog in gang gezet. In plaats van de 
Balkanbrand te blussen werd er door 
met name West-Europa regelrecht olie 
op het vuur gegooid. Ook het vredes
akkoord dat nu gesloten is, is geen ga
rantie dat nieuwe escalatie achterwege 
zal blijven. De partijen die verantwoor
delijk waren voor de oorlog, nemen im
mers geen enkele verantwoordelijkheid 
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Armoede in de derde wereld: Mozambique 

voor de vrede. Die is hen opgelegd door 
buitenlandse machten, de Verenigde 
Staten voorop. Onder die omstandighe
den vindt de SP het niet verantwoord 
om Nederlandse troepen in het voorma
lige Joegoslavië als peace enforcers te 
laten optreden. Te meer niet omdat de 
tot voor kort strijdende partijen zeer 
snel aan hun herbewapening mogen be
ginnen, zodat zij tegen de tijd dat de 
IFOR-troepen weggaan, tot de tanden 
toe bewapend zijn voor een eventuele 
volgende oorlog. 

• De val van het autoritaire communis
me in Oost-Europa leidde aanvankelijk 
tot een opleving van de hoop dat nu al
les beter zou worden. Dat idealisme is 
echter alweer goeddeels overwoekerd 
door de gevolgen van het herstel van het 
kapitalisme. De relatieve armoe van de 
Oosteuropese samenlevingen als zoda
nig is inmiddels op volstrekt ongelijke 
manier verdeeld over de bevolkingen 
van de verschillende landen. Stuitende 
rijkdom staat naast schreeuwende ar
moe. De criminaliteit tiert welig en de 
corruptie in de politiek is gemeengoed. 
De recente verkiezingsoverwinningen 
van 'postcommunistische' partijen ge
ven aan dat er onder de bevolking spra
ke is van een groeiende afkeer van het 
keiharde kapitalisme. 

Wereldwijde 
tweedeling 
• De tegenstelling Oost-West, geba
seerd op verschillende economische 
stelsels, is verdwenen. Daarentegen 
wordt de tegenstelling tussen rijke en 
arme landen steeds scherper. We zien 
concentratie van economische macht in 
drie regio's: Noord-Amerika, Zuidoost
Azië en West-Europa. De verdeling van 
de 500 grootste bedrijven van de wereld 
is tekenend: West-Europa 168, Noord
Amerika 166, Azië 144, Australië 10, La
tijns-Amerika 7 en Afrika 5 (waarvan 4 
in Zuid-Afrika). Bij de 100 grootste be
drijven van de wereld zit geen enkel 
Afrikaans bedrijf en verder slechts de 
oliemaatschappijen van Mexico, Vene
zuela en Brazilië. Van de 50 grootste be
drijven van de wereld hebben er 22 hun 
hoofdvestiging in Europa. Van alle toe
gevoegde waarde wordt 85 tot 90 pro
cent geproduceerd in de Verenigde Sta
ten, Japan en Europa. Hier wordt ook 
het merendeel van wat de wereld produ
ceert, geconsumeerd. 

• De enorme rijkdom in de kapitalisti
sche bolwerken komt niet ten goede aan 
de totale bevolking van de betreffende 
landen. De mensen die werk hebben in 
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ngres 
de geïndustrialiseerde wereld, moeten 
steeds harder en langer werken dan 
voorheen. Flexibilisering van de arbeid 
wordt overal doorgevoerd. Stress is een 
belangrijke oorzaak van arbeidsonge
schiktheid geworden. Zij die in deze lan
den buiten dit arbeidsproces staan, lo
pen in toenemende mate de kans te 
gaan behoren tot de groeiende onder
klasse van armen in de rijkste landen 
van de wereld. In de Verenigde Staten 
van Amerika zijn bijna 40 miljoen men
sen niet verzekerd voor de kosten van 
gezondheidszorg, het aantal daklozen 
loopt de spuigaten uit en er zitten meer 
zwarte jongeren in Amerikaanse cellen 
dan op Amerikaanse universiteiten. De 
misdaad in het rijkste land van de we
reld hoort tot de meest omvangrijke en 
ingrijpende van diezelfde wereld. Ver
gelijkbare tendensen zien we in de rest 
van de rijke landen, zeker nu het neo
liberalisme de politiek in de totale ge
industrialiseerde wereld bepaalt. De na
oorlogse verzorgingsstaten worden in 
snel tempo afgebroken; armoe en twee
deling grijpen om zich heen. 

• Wereldwijd zien we eveneens een ge
weldige tweedeling tussen rijk en arm. 
Met name Afrika bevindt zich in een de
plorabele economische en sociale toe
stand. Driekwart van de 42 armste lan
den van de wereld vinden we hier. Hon
gersnoden en burgeroorlogen, die voor 
een deel hun oorzaak vinden in de neo
koloniale verdeling en uitbuiting van 
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Afrika, deels in falend bestuur van ach
tereenvolgende regeringen, hebben een 
verwoestende uitwerking gehad op de 
nationale economieën. Grote stromen 
vluchtelingen zijn er het gevolg van ge
weest. Alleen al de opvang van deze 
vluchtelingen legt een zware last op de 
betrokken landen. De gemiddelde le
vensverwachting ligt in Afrika pakweg 
20 jaar lager dan in West-Europa. 
Kapitalistische multinationals hebben 
nauwelijks interesse om in dit conti
nent te investeren. En waar ze zich wel 
in Afrika bewegen, voeren ze een kei
harde uitbuitingspolitiek. Voorbeeld is 
Shell die zijn macht gebruikt om Nige
ria economisch te plunderen en op mi
lieugebied te ruïneren. 

• Ook Latijns-Amerika en grote delen 
van Azië gaan gehuld in armoede. Som
mige landen lijken zich op geen enkele 
manier aan het moeras te kunnen los
maken. De tegenstelling tussen rijk en 
arm wordt groter en buitenlandse be
drijven investeren alleen in zaken die ze 
kunnen meenemen. Wat de overheid in 
ruil ervoor terugkrijgt is soms zelfs niet 
genoeg om de aangerichte milieuscha
de te herstellen. 
In sommige landen, zoals Brazilië, Ar
gentinië en Chili, is na keiharde neo
liberale aanpassingsprogramma's welis
waar sprake van economische groei, 
maar niet van groeiende welvaart voor 
iedereen. De inkomens- en vermogens
verschillen groeien zelfs. 

• De grote armoe heeft geleid tot een 
voortdurende trek van platteland naar 
steden, die uitgroeien tot monsterach· 
tige proporties. Mexico-Stad heeft nu 
al meer inwoners dan heel Nederland, 
Sao Paulo is eveneens uitgegroeid tot 
volstrekt onbestuurbare proporties en 
soortgelijke ontwikkelingen zien we in 
bijvoorbeeld Zuid-Afrika en India. De 
armoe manifesteert zich het meest 
schrijnend in de grote aantallen zwerf· 
kinderen, die in een aantallanden zelfs, 
met stilzwijgende instemming van de 
overheid, als schadelijke dieren worden 
behandeld - en letterlijk soms worden 
afgeschoten. 

• De aandrang die arme landen op de 
rijke landen uitoefenen om te kiezen 
voor trade, nat aid heeft tot op heden 
weinig resultaat opgeleverd. Van een ge
nereuze openstelling van de markten 
van de bastions voor produkten uit de 
arme regio's is ook geen sprake. Het aan· 
deel van Afrikaanse produkten in de Eu· 
ropese invoer is de laatste jaren zelfs ge
staag gedaald. Begin jaren '90 kwam 
slechts 3,1 procent van de consumptie 
van de geïndustrialiseerde landen uit de 
'ontwikkelingslanden'. 

• Verder blijven de arme landen afhan· 
keiijk van de door de rijke landen ge
dicteerde grondstoffenprijzen. De grote 
schommelingen daarin zijn vooral in 
het nadeel van de arme landen. De gebo
den ontwikkelingshulp vanuit de rijke 
landen is nog steeds gebaseerd op het 
uitgangspunt van westerse superioriteit 
en op de overdracht van de westerse 
markteconomie. Het geld dat gegeven 
wordt vloeit verder voor een erg groot 
deel weer terug naar het eigen bedrijfs· 
leven. In Nederland gaat het om meer 
dan de helft van de gegeven hulp. In die 
zin is mooi klinkende 'ontwikkelings· 
hulp' vaak niet veel meer dan uitgekien· 
de exportbevordering. 

• Ondertussen blijft de wereldbevol· 
king met name in de arme landen explo
sief groeien. In 1995 nam de wereldbevol· 
king met 100 miljoen toe tot 5,75 mil· 
jard, meer dan ooit voorheen. Van die 
5,75 miljard mensen leeft 4,7 miljard 
buiten de geïndustrialiseerde wereld. 
Zoals de ontwikkeling nu is, treedt er de 
komende 35 jaar een verdubbeling van 
deze bevolking op. Onder de huidige om· 
standigheden is er voor al deze mensen 
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geen zicht op reguliere arbeid en daar· 1 
mee op een enigszins redelijk inkomen. 
Het zo geroemde kapitalisme biedt hen VI 
op de drempel van de 21ste eeuw slechts 
uitzicht op nog grotere ellende. • 
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tek st Paul Waayers 

foto Kon. Landmacht 

Het troepenschip 'Generaal C.H. Muir' in de haven van Amsterdam, klaar om naar 'ons Indië' te vertrekken 

Duizenden Indonesië-weigeraars wachten al 50 jaar op eerherstel 

~oe wrekende arm 
der gerechtigheid 
zal u zeker grijpen' 

120.000 Nederlandse militairen werden tussen '46 en '49 uitgezonden naar 
Indonesië in het kader van de 'politionele acties'. Maar er waren er ook 
duizenden die niet gingen: de 'Indonesië-weigeraars'. Bijna 50 jaar later 

interviewde Henny Zwart, voormalig journaliste van 'De Waarheid', een aantal 
van deze 'deserteurs'. Zij bundelde hun ervaringen met ronduit schokkende feiten 

in haar boek 'Er waren er die niet gingen.' 
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Indonesië-weigeraars 

V 
EERTIEN JAAR was Henny 
Zwart toen haar tante Ka
trien in 1947 een geheimzin
nige figuur in huis kreeg. De 
man was afkomstig uit Dren-
the en noemde zich Jan Kel

ly. Hoewel de Duitse bezetting alweer 
twee jaar voorbij was. moest Kelly on
derduiken- voor de eigen Nederlandse 
regering. De regering van premier Beel 
verplichtte jonge Nederlandse mannen 
om 'ons' Indië te gaan verdedigen tegen 
de Indonesische vrijheidstrijders. 'Poli
tionele acties' werden het verhullend 
genoemd. In feite ging het om een kolo
niale oorlog, waarin Nederland, zo zou 
veel later officieel vastgesteld worden, 
zich schuldig maakte aan 'excessen' te
gen de Indonesische bevolking. En de 
motieven voor die oorlog waren vooral 
van economische aard. Zou 'Indië' voor 
Nederland verloren gaan, dan zou het 
moederland en de daarmee verbonden 
grote ondernemingen 600 miljoen per 
jaar mislopen, 10 procent van het natio
naal inkomen. In militaire kringen wer
den de politionele acties dan ook aange
duid als 'Operatie Product'. 

'WREKENDE ARM' 
Een heel groot deel van de dienstplichti
ge jongemannen stond eind jaren '40 
echter helemaal niet te popelen om de 
wapenen op te nemen tegen de Indone
sische vrijheidsstrijders. Bij de insche-

ping van het eerste troepenschip ontbra
ken zoveel soldaten dat minister Jonk
man van Overzeese Gebiedsdelen geen 
cijfers wilde noemen. Later zou blijken 
dat maar liefst 36 procent van de man
schappen mankeerde. Als reactie richtte 
generaal Kruis zich op 18 september 
1946 via de radio tot de 'deserteurs'. met 
de woorden: 'De wrekende arm der ge
rechtigheid zal u zeker grijpen. is het 
vandaag niet dan is het morgen, maar 
dan is het ook te laat. Op het plegen van 
desertie staan heel ernstige straffen, die 
uw leven kunnen verwoesten.' 
Een dag later werden door diezelfde 
Kruis ook de familieleden en verleners 
van onderduikadressen toegesproken. 
De generaal dreigde met gevangenis
straffen van zeven jaar of meer. On
danks Kruis' gebral ontbrak vijf dagen 
later nog steeds 15 procent van de opge
roepen manschappen aan boord van het 
troepenschip de 'Boissevain' toen deze 
de haven van IJmuiden uitvoer. 

MAANDENLANG GESCHADUWD 
Nadat Nederland al lang en breed gete
kend had voor de onafhankelijk van In
donesië, was de 'wrekende arm' van 
Kruis nog steeds voelbaar voor de zes
tot zevenduizend Indonesië-weigeraars. 
Onder andere voor Cor Vreeken. Negen 
jaar was hij al ondergedoken toen hij op 
een dag februari 1957 zijn brommer uit 
de stalling haalde. Direct werd hij op de 

schouders getikt door mare
chaussees, die al maandenlang 
zijn onderkomen geschaduwd 
hadden. Vier maanden moest 
Vreeken 'brommen' in het huis 
van bewaring te Den Bosch. 
Maar spijt van zijn weigering 
heeft hij nooit gehad. Vreeke: 
'Als ze mij met een troffel en 
een schep hadden gestuurd, 
was ik gegaan. Maar als ze je een 
geweer meegeven, wordt toch 
verwacht dat je gaat schieten. 
Daarom heb ik geweigerd. Daar
om heb ik negen jaar onderge
doken gezeten .. .' 

LEVENSLANG DWARSGEZETEN 
Hoewel Nederlandse SS'ers, 
NSB'ers en overig verraderlijk 
volk in 1950 collectief gratie 
kregen, zou de jacht op Indone
sië-weigeraars nog jarenlang 
doorgaan. Eerst onder het kabi
net-Heel, terwijl onder Willem 
Drees de klopjacht onvermin
derd werd voortgezet. Onder an
dere op Henk de Jong. 

• Een marinierspatrouille trekt door een stille kampong Tijdens de Duitse bezetting zat 
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De Jong in het verzet. Hij bracht 
illegale bladen rond en blies nabij 
Alkmaar een stuk spoorlijn op. 
Toen na de oorlog bleek dat ook 
De Jong zou moeten dienen in 
'ons Indië'. dook hij onder in 
Frankrijk. Via een aantal omzwer
vingen en evenzovele werkgevers 
die niet moeilijk deden over een 
'deserteur' in hun personeelsbe
stand, kwam De Jong uiteindelijk 
te werken bij een blikfabriek, 
waar hij in februari 1950 werd ge
arresteerd. Via de gevangenis in 
Den Bosch waar hij een maand 
zat, kwam hij in Scheveningen. 
De Jong: 'Na een aantal dagen 
werd ik gelucht op de binnen
plaats en schrok me rot. Daar lie
pen, telkens in een kringetje en 
zwijgzaam, andere weigeraars. Die jon· 
gens zagen eruit als geesten: lijkbleke 
gezichten, apathisch, volkomen stukge
maakt.' 
Na deze ervaring ging De Jong in hon· 
gerstaking. Een en ander leidde ertoe 
dat hij naar huis kon. Maar twee jaar la· 
ter werd de Jong om 4 uur 's morgens 
van zijn bed gelicht en moest hij alsnog 
vier maanden doorbrengen in de straf· 
gevangenis Bankenbos. Dezelfde gevan· 
genis waar toentertijd de Drie van Breda 
zaten. De faciliteiten die dit drietal ge
noot, zoals radio, bezoek, enzovoort, 
werden De Jong onthouden. 
Na zijn detentie zou zijn dienstweige
ring zijn leven blijven bepalen. Vele ja· 
ren later wilde hij een camping begin· 
nen. Alles was rond, het geld, de outilla· 
ge en het terrein. De gemeentelijke ver· 
gunning werd hem echter zonder op
gaafvan reden geweigerd. De Jong week 
uit naar Gelderland. Waar hij tot op de 
dag van vandaag nog op allerlei manie
ren wordt dwarsgezeten ... 

'PLOPPERS UIT DE BOMEN SCHIETEN' 
De Nederlandse staat schuwde mishan· 
deling van de eigen onderdanen niet, zo 
blijkt uit het verhaal van Dick Kopjes 
Nieman. In maart '49 werd hij opgeroe
pen om, zoals de aanwezige militairen 
hem voorhielden, 'de ploppers uit de 
bomen te schieten' . Hij weigerde en ver· 
bleef vervolgens in de gevangenissen te 
Den Haag, Rotterdam en Scheveningen 
en in de kampen Veenhuizen, Spijker· 
boor. Sch<>onhoven en de Rijkswerkin· 
richting in het Limburgse Eygelshoven. 
Kopjes Nieman: 'In het uitlokken van 
geweld waren ze (Nederlandse militai· 
ren - PW) toch gespecialiseerd. Dat heb 
ik ervaren in Schoonhoven en Nieuwer· 
sluis. In dat laatste kamp zaten wij, de 
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I Indonesië-weigeraars op appèl in de strafgevangenis Bankenbosch in Veenhuizen 

Indonesië-weigeraars, in een loods. ( ... ) 
We waren nog in uniform maar hadden 
alle tekens eraf gehaald . De dominee 
kwam en zei: jongens, naai het spul er 
weer op. We deden het niet. Daarna 
kwam de aalmoezenier met hetzelfde 
bevel. We moesten onze uniformen in 
orde maken. We negeerden het bevel, 
we waren geen soldaten maar weiger
aars. Daarop kwamen een stuk of dertig 
militairen binnenstormen die erop los 
begonnen te rammen.' 

STUK VOOR STUK GEGREPEN 
OokWil van Kempen herinnert zich nog 
levendig de matpartij toen hij en zijn 
mede-gevangenen weigerden om van 
Nieuwersluis naar Schoonhoven te 
gaan, waar zij in ruil voor gratie alsnog 
de kans kregen zich op de 'Zuiderkruis' 
in te schepen. Van Kempen: 'Later kwam 
de kapitein. Die dacht ons te breken 
door te vertellen dat de weigeraars van 
kamp Schoonhoven allemaal toegezegd 
hadden dat ze zouden inschepen. Wij 
geloofden er niks van. Na het middage
ten kwam hij weer terug. Hij gaf order 
dat de kernleden naar voren moesten 
komen. Wij gingen nietsvermoedend 
naar voren. Ik beveel jullie die deur uit 
te gaan. We deden of we niks gehoord 
hadden. Hij herhaalde het bevel nog 
twee keer, daarna deed hij de deur open 
en op datzelfde moment stormde een 
groep onderofficieren met gummi
knuppels de barak in. Wij renden naar 
het achterste gedeelte van onze barak. 
Een 'paar jongens stonden totaal verbou
wereerd tussen hun bedden. Eenjongen 
die een kop kleiner was dan ik ging voor 
me staan. De dominee en de pastoor, die 
ookweervan de partij waren, riepen dat 
we kalm moesten blijven, dat we ons 
niet moesten verzetten ... Een paar jon-

gens kregen een zenuwaanvaL er werd 
gevloekt en geschreeuwd. Aan beide 
kanten. De kapitein was op een bank 
gaan staan en wees de leden van de kern 
aan. Die en die en die ... Een van ons 
hield zich vast aan een spijl van het bed. 
Hij werd met een gummistok op z'n 
handen geslagen zodat hij losliet, ze 
sleurden hem over de grond naar de 
deur waar z'n bril van z'n neus gemept 
werd. ( ... ) We werden stuk voor stuk ge
grepen. Ze draaiden je armen op je rug 
en dan kreeg je je portie .. .' 

'IEDERE LETTER IS WAAR' 
120.000 Mannen gingen wèl naar Indo
nesië. Een aantal van hen schreef brie
ven naar het thuisfront. Brieven waar
van de inhoud er niet om loog en die 
geplaatst werden in het blad 'De Waar
heid' . Een van hen: 'Zoals ze met de ge
vangenen van het TNI (het Indonesische 
republikeinse leger - PW) omgaan is 
beestachtig. Alle dertien gevangenen 
die we hadden werden eerst half dood 
geschopt en kregen toen een nekschot. 
Je hoeft niet te denken dat die Hollan
ders van die nette mensen zijn.' 
Een andere briefschrijver: 'Vanavond 
hebben ze weer een vent te pakken ge
had die misschien wat wist. Die hadden 
ze een gat in z'n kop geslagen. Zoals dat 
bloedde, daar werd je gewoon beroerd 
van. ( ... ) En nou het mooiste. Als je in
lichtingen wilt moet je de taal toch 
machtig zijn, of niet? Nou, die koeien 
zijn hier pas en verstaan geen laars van 
die lui. En die moeten dan verhoren. 
Moest ik daarvoor bij jullie vandaan?( ... ) 
Ik hou ermee op maar laat deze brief 
gerust lezen aan iedereen, want iedere 
letter is waar.' 
De brief van een officier uit Djakarta 
werd eind februari '49 geplaatst in de 

Groene Amsterdammer. Hij schreef: 
'Ik heb er persoonlijk bij gestaan 
dat een van onze hoofdofficieren, 
die vermoedelijk de Willemsorde 
zal krijgen voor de bezetting van 
Djokja, zich er tegenover generaal 
Spoor lachend op beroemde dat een 
van onze groepen een groep van 
200 slapende TNI'ers had aangetrof
fen die met de bajonet aan de baleh 
baleh werden geprikt. Dat vonden 
ze allebei prachtig.' 

ONDERVRAGINGSTECHNI~EN 

In 1969 verscheen ex-dienstplichti
ge J.E. Hueting voor de VARA-tele
visie en verhaalde over sadistische 
ondervragingstechnieken. Hueting: 
'Er werd dan bijvoorbeeld een touw 
om de enkels gebonden. Dat touw 

werd over een balk gegooid en daarna 
liet men het touw vieren zodat de sche
del van de gevangene op de vloer stuiter
de. Eerst zacht, dan harder en harder 
totdat het bloed overal uitkwam. Ik kon 
het niet aanzien en ben weggelopen .. .' 
Na deze uitzending bleek de nationale 
zenuw gevoelig geraakt en moest Hue
ting onderduiken. Een jaar later publi
ceerden de sociologen J.J.A. van Doorn 
en W.J. Hendrix soortgelijke ervaringen. 
Ook zij waren als dienstplichtige solda
ten in Indonesië geweest. En ook zij zijn 
van mening dat dit soort praktijken 
geen incidenten waren, maar structu
reel voorkwamen. Hoewel de weigeraars 
tot op het bot werden nagezeten, is er 
niet één hogere commandant vervolgd. 
Terwijl juist zij het bevel gaven 'Alles 
neerleggen!'. • 

Eerherstel 
11 Vijftig jaar na dato moet Nederland 

nog steeds afrekenen met zijn 
koloniale oorlogsverleden. Het 'Indië
debat' is nog maar nauwelijks begonnen. 
Al 50 jaar ook wachten de Indonesië
weigeraars, van wie er 2600 veroordeeld 
zijn, op eerherstel. En de tijd dringt, want 
de mannen zijn inmiddels rond de 70 
jaar; een aantal is al overleden. Op dit 
ogenblik bereiden de weigeraars 
opnieuw een actie voor om volledig 
eerherstel af te dwingen bij de politiek. 

'ER WAREN ER DIE NIET GINGEN' 
van Henny Zwart is uitgegeven door 
Solidariteit (ISBN 90-72854-02-0) en 
kost f 29,50. SP-leden kunnen het boek 
bestellen bij de uitgeverij, telefoon 020-
6946586. Het boek wordt dan zonder 
portokosten thuisgestuurd. 
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Ondanks toezeggingen Kok en 
loonstrooiQesdebat in de Kamer 

Koopkracht 
lage inkomens 
daalt in '96 
Mensen met een inkomen tot ongeveer modaal 
zien hun koopkracht dit jaar wel degelijk naar 
beneden gaan. De toe zeggingen van minister 
Melkert na het 'loonstrookjesoproer' van eind 
januari beperken het koopkrachtverlies, maar 
heffen het niet op. 

EEN ENKELE GROEP ziet in 
'96 zijn koopkracht dalen,' 
beloofde premier Kok bij de 
algemene beschouwingen in 
september '95. Het loon
strookje over januari bewees 

het tegendeel. Niet alleen de koop
kracht, maar zelfs het netto loon ging 
bij heel veel mensen omlaag. terwijl bij
voorbeeld de ecotax op energie en de 
nominale ziekenfondspremie de lasten 
omhoog jagen. Grote boosheid was het 
terechte gevolg. En dus moest het kabi
net wel met maatregelen komen. 
Na een debat met de Tweede Kamer be
loofde minister Melkert het volgende. 
De extra premie door het uitstel van de 
Ziektewet-afschaffing wordt vergoed. En 
naar de extra verhogingen van de nomi
nale ziekenfondspremie en de gemeen
telijke lasten wordt een onderzoek ge
houden. Blijken die hoger te zijn dan in 
september '95 werd verwacht (en dat is 
zo) dan worden ze later gecompenseerd. 
Mooi. maar lost het kabinet hiermee de 
belofte van Kok in? Nee. 

VERGETEN LASTEN 
Ten eerste. Melkert wil niet kijken naar 
de stijging van de aanvullende zieken
fondspremies. Uit een onderzoek van de 
SP blijkt dat die op 1 januari '96 zijn ge
stegen met gemiddeld drie gulden per 
persoon per maand. Voor een gezin is 
dat 72 gulden per jaar. 

Ten tweede. Niet voor iedereen stijgen 
de prijzen even sterk. De koopkracht
plaatjes van Melkert gaan uit van een 
gemiddeld bestedingspatroon. Maar de 
huurverhogingen en de lasten die stij
gen met een vast bedrag, slokken een 
groter deel op van een laag inkomen 
dan van een hoog inkomen. In de jaren 
80 bedroeg de 'officiële' koopkracht
daling voor de laagste inkomens 17 pro
cent. De werkelijke daling lag echter op 
22 procent, door bovengenoemde oor
zaak. De laatste jaren is het verschil tus
sen theorie en werkelijkheid nog verder 
opgelopen. Dat komt door de stijging 
van de vaste lasten en de invoering van 
de nominale ziekenfondspremies. 
Ten derde. De regering geeft toe dat de 
gemeentelijke lasten dit jaar waar
schijnlijk stijgen met 7,6 procent in 
plaats van de verwachte 4,5 procent. De 
Consumentenbond heeft echter becij
ferd dat deze lasten vorig jaar gestegen 
zijn met 10 procent. De FNV kwam zelfs 
uit op 15 procent. Gezien de gemeente
lijke begrotingen is er geen enkele re
den om aan te nemen dat de verhogin
gen dit jaar minder zijn. En dus blijft 
ook hier een koopkracht-gat bestaan. 

ECHTE ROLEX VOOR 50 GULDEN 
De koopkrachtgarantie van Kok heeft al 
met al evenveel waarde als de verzeke
ring van de Spaanse straatverkoper dat 
het horloge van vijf tientjes een echte 
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Rolex is. Een kwalijke zaak. En geen toe
vallige ontwikkeling, maar een recht· 
streeks gevolg van het paarse dogma dat 
er geprivatiseerd en gedereguleerd 
moet worden. Ziekenfondsen moeten 
commercieel worden en dus zelf de 
hoogte van de premies bepalen. Ge
meenten moeten vrij zijn om zonder 
landelijke bemoeienis hun tarieven vast 
te stellen. Enzovoorts. Het gevolg hier· 
van is dat de regering de greep op de 
koopkrachtontwikkeling verliest. ln 
combinatie met de paarse drang om het 
financieringstekort te verlagen, leidt 
dat automatisch tot een steeds verder 
dalende koopkracht. 
Het enig juiste antwoord hierop is een 
duidelijke verhoging van de lage lonen 
en de eraan gekoppelde uitkeringen. De 
SP heeft het voortouw genomen in de 
strijd voor zo'n verhoging. Die moet er 
komen. Anders beleeft de Kamer begin 
'97 weer een loonstrookjesoproer, met 
weer de onbevredigende uitkomst dat 
de koopkracht toch omlaag gaat. • 
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Koudetoeslag? 
11 Een koudetoeslag is niet nodig, zei 

minister Melken op 30 januari. 
Mensen die door hoge stookkosten in de 
problemen komen, kunnen naar de 
sociale dienst voor bijzondere bijstand. 
De SP-fractie belde meteen zes sociale 
diensten. De reacties: 'Wel makkelijk om 
dat naar ons te schuiven', 'Wat een 
onzin', 'Heel moeilijk' en 'Alleen in extre
me gevallen, zoals bij gesprongen leidin
gen'. Jan Marijnissen confronteerde 
minister Melken met deze uitslag tijdens 
het loonstrookjesdebat. Melken: 'Dat zijn 
- dat zul je altijd zien - nou net de zes 
uitzonderingen die de regel bevestigen. 
Ik heb toch echt afgesproken dat de 
hogere energielasten tengevolge van de 
koude winter in beginsel in aanmerking 
komen voor bijzondere bijstand.' 
Marijnissen vroeg in een motie toch maar 
om een koudetoeslag voor mensen op 
het minimum ... van de regering zelf. 

06-022.5005 
door medewerkers van de SP-Aiarmliin 

Treurnis troefbij 
verzelfstandigde NS 

Cor Vergeer 

HET ZAL U NIET ver
bazen: mensen bel
len onze SP-Alarm
lijn vooral over de 
gevolgen van het 
paarse kabinetsbe
leid, met name op 
het punt van de so
ciale zekerheid. 

MAAR EEN GOEDE 1WEEDE plaats lijkt weg
gelegd voor het vroegere stiefkind van 
de regering, dat sinds 1 januari op eigen 
benen door het leven moet: de Neder
landse Spoorwegen. In ruil voor de zelf
standigheid moet NS de overheidssteun 
van honderden miljoenen guldens inle
veren. Zowel van personeel als van klan
ten komen er tientallen meldingen op 
de Alarmlijn binnen 
over de schrikbaren
de gevolgen hiervan. 

DE KLANTVRIENDELIJK
HEID van de NS lijkt 
beperkt tot de nieu
we, dure Intercity
plus-treinen, waar
voor binnenkort ook 
extra betaald moet 
worden. Voor de 
klachten van de 'ge
wone' reiziger tonen 
meneer Den Besten 
en de zijnen bijzon
der weinig begrip. Ook mensen met ern
stige klachten worden afgescheept met 
een standaardbriefje. Geen wonder he
laas, want NS wil meer winst gaan ma
ken met minder reizigers. 

MET MINDER STATIONS OOK, en Limburg is 
kennelijk een proeftraject. Hier is de 
sluiting van de loketten op 18 stations 
aangekondigd. Limburg is woedend. Zo 
kregen wij een reactie van de gezamen
lijke ouderenbonden, die erop wijzen 
dat ouderen moeite hebben met de 
kaartjesautomaten, die ook geen meer
manskaarten of seniorenpasjes kunnen 
afgeven, en bovendien met de onveilig-

beid op onbemande stations. In het zui
den wordt tegen deze plannen stevig ac
tie gevoerd, ook door de SP. 

OPVALLEND VEEL CONDUCTEURS en loket
tisten bellen ook 06.022.5005 . De stress 
en onzekerheid onder deze mensen is 
enorm. Zij moeten als eerste de kritiek 
en de agressie van reizigers opvangen. 
En hun eigen baan staat ook op de tocht, 
want NS wil nog duizenden personeels
leden lozen. De extra conducteurs die 
enkele jaren geleden werden aangeno
men in verband met agressie op de trei
nen, worden er nu geleidelijk weer uit
gewerkt. Conducteurs worden - vaak 
zeer tegen hun zin - als chauffeur op 
streekbussen gezet. 

WAAR BIJNA NIEMAND 
over belt, is de kwes
tie van de onrenda
bele lijnen. Geen 
wonder, want de 
trein rijdt er nog. 
Toch is het pro
bleem daarom niet 
minder ernstig; het 
is alleen verschoven. 
Minister Jorritsma 
sloot op de valreep 
van 1996 een ak
koord met NS over 
het openhouden van 
alle lijnen tot het 

jaar 2000, waarvoor ze flink moest beta
len. Dankzij dat akkoord stemde de Ka
mer in met de verzelfstandiging van NS. 
Behalve onze Remi Poppe, die erop wees 
dat ná 2000 de onrendabele lijnen aan 
de vrije-marktjungle zijn overgeleverd. 

DE SPOORWEGEN HADDEN een nutsfunc
tie. Het Rijk zag erop toe dat alle hoeken 
van ons land redelijk bereikbaar waren, 
tegen redelijke tarieven. Met de verzelf
standiging van NS is dat principe verla
ten. Straks bepaalt alleen NS of zij het 
rendabel vindt u ergens heen te vervoe
ren, en zo ja tegen welke prijs. Wij vin
den dat een heel treurige ontwikkeling. 
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tekst Christine de Vos 
foto 's Paul Peters 

Bij Ome Jan Schildkamp vinden 
~moeiliike iongeren' hun draai 

Boksen voor 
je toekomst 
Bokscoach 'Ome jan' Schildkamp is een begrip in 
de Rotterdamse wijk Hoogvliet. In zijn boksschool 
vangt de voormalig trainer van Regilio Tuur al 
jaren 'probleemjongeren' op. Twee jaar geleden 
werd hiervoor de stichting Opboxen opgericht. 
In samenwerking met het ]WG en de reclassering 
helptOpboxen de jongeren hun plaats in de 
samenleving te vinden. 

D 
E LAATSTE DAG voor de kerst
vakantie. Op boxen heeft een 
feestje. Niet alleen vanwege 
de naderende vrije weken, 
maar ook omdat de laatste 
nodige donaties binnen zijn 

om de boksschool te kunnen renoveren. 
In de keuken wordt de feestlunch bereid 
en de videorecorder staat klaar. Het 
wachten is op Mario, die de videoban
den meebrengt. Een half uur later arri
veert hij, zonder films. 'Dan regelen we 
wel wat anders,' zegt Ome Jan. 'Fijn dat 
je er toch nog bent.' 

ooit eens opgepakt worden en gaan we 
op excursie naar het huis van bewaring.' 
Dit klinkt een beetje als de stok achter 
de deur. '0 nee,' onderbreekt Ome Jan. 
'Reclassering is geen stok achter de deur 
maar een grote hulp. Veeljongeren heb
ben nooit nagedacht over de gevolgen 
van hun daden, wij wijzen ze daarop. 

We nodigen ex-delinquenten uit om te 
komen vertellen hoe moeilijk het is je 
leven weer op te pakken als je eenmaal 
het etiketje crimineel opgeplakt hebt 
gekregen. En een slachtoffer van een be
roving komt zijn verhaal vertellen. Die 
kant van het verhaal, daar staan ze 
nooit bij stil en dat laten we zien.' 

EXCURSIE NAAR HUIS VAN BEWARING 
In de trainingszaal staan de tafels en 
stoelen in een cirkel om de bokszakken, 
klaar voor de lunch. Ook de lesruimtes 
zijn leeg. Op gewone dagen worden hier 
de theorielessen gegeven. Zo volgen de 
opboxers een sollicitatiecursus en kun
nen ze leren met computers om te gaan. 
Joke van der Weide van de reclassering 
geeft maatschappij-oriëntatie. 'Ik laat 
ze de consequenties zien van het verla
ten van het rechte pad. Het is verkeerd 
om te denken dat opboxers een stel cri
minelen zijn, maar het zijn vaak jonge
ren die heel veel meegemaakt hebben 
en de kans dat ze afglijden is groter dan 
bij kinderen in wier jeugd wèl alles is 
goed gegaan. Dus vertel ik ze over juri
dische procedures, wat er gebeurt als ze • 'Veel opgekropte agressie kunnen ze in de boksschool kwijt' 
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grote hulp. Veel jongeren hebben nooit nagedacht over de gevolgen van hun daden' 

'IE DOET HET ZELF' 
'Mag ik even de aandacht?' roept Miran
da, een van de op boxers. Het gepraat ver
stomt en Ome Jan kijkt verbaasd op. 
'Ome Jan, omdat u altijd zoveel voor ons 
over heeft, willen we u iets geven. We 
weten dat u dit graag wil hebben en het 
is onze manier om u te bedanken voor 
alles wat u voor ons doet. Zonder u zou
den we het nooit kunnen.' 
Uit het grote pak achter haar rug komt 
een goudkleurige staande lamp. Ome 
jan is zichtbaar aangedaan. 'jongens, ik 
vind dit echt geweldig, eerlijk waar,' be
gint hij . 'Maar ik wil wel even zeggen: 
jullie doen het allemaal zelf. Wij kun
nen jullie helpen met lessen en cursus
sen, maar het echte werk komt van jul
lie. Je doet het zelf, maar het is zo mooi 
dat we het samen kunnen doen.' Steels 
wrijft de bokscoach even in een oog
hoek. 
De lessen waarover Ome Jan het had, 
zijn een soort groepsgesprekken. Omdat 
het niveau van de deelnemers heel ver
schillend is, is het onmogelijk om klassi
kaal les te geven. 'De achtergrond en 
vooropleiding van de jongeren zijn heel 
verschillend. Sommigen zijn nog niet zo 
lang in Nederland en spreken de taal 
niet goed,' zegt Anja Bremer, docente 
basiseducatie. 'En door die groepsge
sprekken leren ze ook naar elkaar te 
Juisteren en te reageren op anderen.' 

Bremer liep tijdens haar sociologie-stu
die stage bij Opboxen en schreef ook 
haar eindscriptie over het project. 'Tij
dens mijn stage zag ik dat er geen vak 
als basiseducatie was en ik vond dat 
echt nodig, dus ben ik na mijn afstude
ren als vrijwilligster gebleven om dat op 
poten te zetten.' 

MOEILIJK OM HET LEUK TE MAKEN 
'Wat we doen is iedere keer een krante
artikellezen, daar de moeilijke woorden 
uit halen en bedenken wat ze zouden 
kunnen betekenen,' vertelt Anja Bre
mer. 'De moeilijkheid is om het leuk te 
maken. De jongeren kunnen zich over 
het algemeen niet zo goed concentreren 
en als iets niet leuk is, dan gebeurt het 
gewoon niet. En wat is nou saaier dan 
een beetje de krant lezen? Praten over 
wat we gelezen hebben leert ze een me
ning te vormen en ook de mening van 
anderen te respecteren.' 
'Dat kranten lezen is niet zo veel aan,' 
zegt Mike, 27 jaar en al vanaf het begin 
opboxer. 'Maar met de computers wer
ken vind ik wel heel leuk. Als ik klaar 
ben hier wil ik gaan solliciteren. Ik weet 
nog niet waar, eigenlijk wil ik bokser 
worden.' 
Jongeren als Mike komen over het alge
meen binnen via de Jongerenpool, de 
Rotterdamse afdeling van de JWG. 'Op
boxen is een van de vele projecten waar 

we jongeren kunnen plaatsen die door 
persoonlijke problemen nog niet klaar 
zijn voor de arbeidsmarkt,' vertelt An
dras Sirnon van de Jongerenpoot 'Dat 
kan variëren van problemen met op tijd 
komen en afspraken nakomen tot heel 
veel opgekropte woede die zich uit in 
agressiviteit. In de boksschool kunnen 
ze die agressie kwijt en worden ze ook 
getraind in sociale vaardigheden.' 

AGRESSIE ERUIT BOKSEN 
Patriek is 21 jaar en doet sinds acht 
maanden mee met Op boxen. 'Voor ik bij 
Ome Jan kwam deed ik helemaal niks. 
Ja, een beetje rondhangen en vervelen, 
weet je wel. Ik was ook heel agressief, 
dat kan ik er nu allemaal uitboksen. 
Binnenkort begin ik hier aan een cursus 
voor sport- en spelleider en als ik dan 
mijn papieren heb, wil ik mijn eigen 
sportschool.' 
'Dit hier wilde ik al jaren,' verzucht 
Ome Jan, knikkend naar zijn jongens. 
'Vroeger, zo'n twintigjaar geleden, haal
de ik op woensdagmiddag vaak wat kin
deren van de straat om hier gratis te ko
men boksen. En dan kon er altijd wel 
een glas linlonade en een Mars af voor 
wie z'n best had gedaan, maar op een 
gegeven moment kon ik het niet meer 
trekken en moest ik die middagjes, echt 
met pijn in mijn hart, opgeven. Twee 
jaar geleden zijn we op het idee geko
men om een stichting voor die jongeren 
op te richten en zo is het allemaal geko
men.' 
Op de bar in de kantine staat een plastic 
fles met een gleuf in de dop. Erboven 
hangt een briefje met het gi-
ronurnroer van de stichting 
en een verzoek om donaties. 
'We krijgen wel subsidie en 
ook de jongerenpool betaalt 
mee, maar het is geen vet
pot. Mede dankzij giften van 
het bedrijfsleven kunnen we 
ons pand gaan renoveren, en 
dat is nodig ook! Het dak van 
de kleedkamer is zo lek als 
een mandje, en zo zijn er nog wel wat 
dingen die ik graag zou willen doen. Zo 
kunnen we sinds kort de opboxers tus
sen de middag een boterham laten eten. 
Er kwamen hier mensen die nauwelijks 
een behoorlijke maaltijd binnen had
den. Het liefst zou ik ze een warme prak 
voorschotelen, maar ik ben al blij dat dit 
kan. Mijn grote droom? Hiernaast een 
opvanghuis neerzetten, begeleide ka
merbewoning of zo. Maar dat is gekkig
heid, daar moeten andere mensen weer 
voor zorgen.' • 

(De namen van de opboxers zijn veranderd) 
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tekst Tiny Kox 
foto ' s Jan de Wit en Tiny Kox 

Na de verkiezingen van 1994 is het politiek geweld in Zuid-Afrika goeddeels 
verleden tijd - behalve in de provincie KwaZulujNatal. Daar teistert al ruim 
tien jaar lang de politieke terreur de bevolking. Binnenkort zijn er lokale 
verkiezingen. Komt daarmee een einde aan het geweld? Verslag vanuit een 
twijfelend gebied. 

KwaZulu/Nataltwijfell 
tussen hoop en vrees 

H 
ET IS WARM in het volle rug
bystadion van Durban. De 
zonnekleppen die de jarige 
vakbeweging Cosatu uit
deelt vinden gretig aftrek. 
Tien jaar na de oprichting 

lijkt er een uiterst succesvolle weg te 
zijn afgelegd van apartheid naar demo
cratie in Zuid-Afrika. De onderdrukten 
van toen hebben nu hun eigen regering 
gekozen. Maar wie goed oplet, merkt 
dat hier in dit deel van Zuid-Afrika gro
tere twijfels dan elders bestaan over de 
goede afloop van deze marathon. Bij de 
ingang staan politietanks waartussen 
je door een nauwe spleet naar binnen 
moet. Iedereen wordt gefouilleerd. 
Want hier aan de Indische Oceaan is 
ook na de nationale overwinning van 
Nelson Mandela's ANC in 1994 geen 
einde gekomen aan het brute politieke 
geweld. En de vrees is groot dat naar
mate de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart dichterbij komen het geweld 
in intensiteit en omvang zal toenemen. 

BUTHELEli'S STRONGHOLDS 
Als je vraagt wie verantwoordelijk is 
vóor de orgie van geweld die Natal al 
sinds jaar en dag teistert, wordt stee
vast gewezen naar de Inkatha Preedom 
Party van chiefMangosuthu Buthelezi. 
In de binnenlanden van KwaZulu/Natal 
en een aant;d grote townships langs de 
kust en in de miljoenenstad Durban 
heeft de agressieve vechtersbaas Buthe
lezi nog steeds zijn strongholds. Geba
seerd op een merkwaardige combina
tie van nationalisme en tribalisme pro
beert Buthelezi de Zulu-bevolking aan 
zich te binden. Jarenlang kreeg hij 
daarbij de financiële steun van het 
apartheidsregime. Aan zijn niet al te 
grote overtuigingskracht koppelt hij 
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sinds jaar en dag een overdosis aan inti
midatie en terreur. Dat tezamen zorg
de ervoor dat hij - tot veler verrassing 
en verontwaardiging - nipt de verkie
zingen van 1994 won, tot ontzetting 
van het aangeslagen ANC. Velen spra
ken van fraude en intimidatie, maar 
terwille van de totstandkoming van 
een nationale regering van ANC, NP en 
Inkatha werd de verkiezingsuitslag ge
nomen zoals hij was . Daardoor behield 
Buthelezi zijn speelruimte in KwaZulu/ 
Na tal. En dat maakt dat vrij bewegen in 
grote delen van KwaZulu ook nu nog 
steeds niet mogelijk is. 

Zuid-Afrika's 
gewelddadigste 
provincie kiest 
gemeenteraden 

In verband met de komende verkiezin
gen is een extra groot aantal politieke 
kopstukken aanwezig op de Cosatu-ma
nifestatie in Durban. Allemaal wijzen 
zij op het belang van de verkiezingen 
van 27 maart. Vice-president Thabo 
Mbeki is er om de mensen moed in te 
spreken, net als ANC-chef Cyril Rama
pjwsa. Cosatu-leider Sam Shilowa wijst 
zijn duizenden hier verzamelde aan
hangers op de absolute noodzaak ook 
in Natal de democratie te verankeren, 
door Inkatha bij de gemeenteraadsver
kiezingen nu wel de pas afte snijden en 
daarmee een einde aan intimidatie en 
terreur te maken. 
Je merkt bij veel mensen de angst dat 
het misschien toch niet goed zal gaan. 
Nog steeds gaan er in Natal geruchten 

over een mysterieus verbond tussen In· 
katha en Zuid-Afrika's 'Derde Macht', 
die aan de vooravond van de nationale 
verkiezingen in 1994 met bruut geweld 
nog probeerde het democratiserings· 
proces te saboteren. Diezelfde 'Derde 
Macht' zou nog steeds de hand hebben 
in het politieke geweld, dat hier dag na 
dag nog nieuwe slachtoffers maakt, 
vooral in de zwarte townships . 

BURGEROORLOG NOG NIET TEN EINDE 
Enkele kilometers van het rugby· 
stadion vandaan schijnt de brandende 
zon op de bouwvallen van leem, hout, 
plastic en kranten waarin de bevolking 
van Bambai woont. Wegen zijn hier 
niet, hooguit smalle, steile rotsige 
paadjes, met overal mensen ernaast. De 
aanblik en sfeer verschilt sterk van de 
rest van het land. Aan alles merkje dat 
hier de burgeroorlog nog steeds niet 
ten einde is . Het is nog steeds gevaarlijk 
om je hier bloot te geven. Vooraleer een 
sectie in te gaan moet er steeds toe
stemming gevraagd worden. Her en der 
verspreid liggen de zwaarbewapende 
strongholds van Inkatha. Vaak is er niet 
eens een paadje als grens tussen ANC. 
en Inkatha-gebied. Warlords proberen 
nog steeds stukken van de township on· 
der controle te krijgen en te houden. 
Vrouwen en kinderen kijken verwon· 
derd naar ons. Jongelui hangen rond· 
om ons - nieuwsgierig naar onze 
nieuwsgierigheid. In Bambai zijn witte 
gezichten niet gewoon, of het moeten 
de wit geschilderde gezichten van de 
vrouwen zijn op deze zondagmiddag. 

UITWASSEN VAN DE APARTHEID 
Kris-kras verspreid op de heuvelhellin· 
gen wonen hier duizenden mensen in 
letterlijk niks. Hier zie je waartoe de 
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I De jeugd van KwaZulu/Natal is opgegroeid temidden van genadeloze onderdrukking 
en gruwelijk geweld. In het nieuwe Zuid-Afrika hoopt iedereen op een einde daarvan. 

I Een instructiebijeenkomst van de ANC Youth League in township lnanda over de 
komende verkiezingen. Met name jonge mensen staan in de frontlinie bij de 
verkiezingscampagne van 1996. 

apartheid in zijn gruwelijkste uitwas
sen heeft geleid. Naast de brute uitbui
ting en vernedering zijn de mensen 

hier ook geteisterd door voortdurend 
geweld. 'Kijk daar - en daar - en daar!' 
We worden gewezen op platgebrande 

hutten. 'Allemaal werk van Inkatha,' 
lu idt de verklaring. En het is nog geens· 
zins voltooid verleden tijd. 'Daarginds 
zitten ze nog steeds. Die kant op is het 
absoluut niet veilig. Plotseling kunnen 
er weer aanvallen komen. Daarom is 
het leven hier zo slecht,' vertelt Sunny 
Singh, voormalig vertegenwoordiger 
van het ANC in Nederland, nu woon· 
achtig in Durban. 

CAMPAGNE VOEREN IS MOEILIJK 
Magwaza Maphalala, provinciaal secre
taris van de Zuidafrikaanse Commu
nistische Partij SACP, beschrijft de 
kansen van de alliantie van ANC, SACP 
en Cosatu in de komende verkiezings
strijd. 'In tegenstelling tot de rest van 
het land kunnen we hier in Na tal abso
luut niet vrijelijk campagne voeren. 
Daarvoor is het dreigend geweld van 
Inkatha veel te groot. Toch denk ik dat 
we de verkiezingen zullen winnen. 
Sinds 1994 is er hier heel wat veran
derd. Toen speelde Inkatha nog de 
kaart van de Xhosa's die onder aanvoe
ring van het ANC de Zulu-cultuur zou
den willen vernietigen. En in de Indi
sche en kleurlingen-townships kwam 
de Nationale Partij met het verhaal dat 
het ANC niet tot besturen in staat zou 
zijn. We zijn nu anderhalf jaar verder. 
Inkatha heeft de meerderheid in het 
provinciale bestuur, maar is er niet in 
geslaagd voor haar aanhang ook maar 
iets van betekenis te presteren. Natio
naal blameert Buthelezi zich steeds 
meer. De Nationale Partij is een onbe
trouwbare partij gebleken, wiens voor
spellingen niet uitkomen. Recent werd 
bevestigd dat Nationale Partij en Inka
tha in de apartheidsstaat sinds 1984 
hebben samengespannen tegen organi
saties als het ANC, Cosatu en de SACP. 
Momenteel staan hier voor de recht
bank van Durban een aantal voormali
ge apartheidsgeneraals terecht wegens 
hun betrokkenheid bij een aantal 
moorden in 1989. De Nationale Partij 
van oud-president De Klerk is woedend 
vanwege het effect hiervan op haar 
toch al tanende populariteit. Het pro
ces dreigt ook Buthelezi mee te sleuren 
- waar ik beslist niet rouwig om ben! 
Ondertussen hebben wij op landelijk 
niveau wèl gepresteerd. Mandela is een 
overal gerespecteerd staatsman gewor
den en ook andere vooraanstaande fi
guren van het ANC doen het goed. Het 
Reconstruction and Development Pro
gramm komt langzaamaan op gang en 
mensen zien het nieuwe Zuid-Afrika 
ontstaan. Ik denk dat ze dat zullen we
ten te waarderen bij de komende ver
kiezingen.' • 
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tekst Peter Verschuren 
foto Paul Peters 

De calculerende burger, wars van solidariteit, is 
een myth(!. Nederlanders hechten sterk aan 
collectieve sociale zekerheid. Dat concludeert dr. 
Wim van Oorschot, voorzitter van de vakgroep 
sociale zekerheidswetenschap van de Katholieke 
Universiteit Brabant. Zijn onderzoek naar de visie 
van 'de Nederlander' op werk en uitkeringen 
verschijnt pas over enkele maanden, maar voor de 
Tribune geeft Van Oorschot alvast een voorschot. 

Sociale-zekerheidswetenschapper Wim van Oorschot: 

~Paars breekt 
solidariteit af 

De gegevens van het onder
zoek hebben we eind '95 ver
zameld, en de uitwerking is 
nog lang niet klaar. Maar nu 
al is duidelijk dat het beeld 

bevestigd wordt van een eer
der onderzoek in de jaren tach

tig. De Nederlandse bevolking is zeer ge
hecht aan het collectieve, solidaire stel
sel van sociale zekerheid. En collectief 
betekent dan nationaal, door de over
heid geregeld. 

SOLIDARITEIT NIET WEG GEWEEST 
De burger zou calculerend zijn, keuze
vrijheid eisen en niet van uniformiteit 
houden. Dat beweren de voorstanders 
van het selectieve marktmodeL van de 
privatisering. Als ik onze gegevens be
kijk, blijkt er geen enkele grond te zijn 
voor die opvatting. Mijn conclusie is dat 
de solidariteit niet weg geweest is in de 
samenleving. Midden jaren '80 vond 
driekwart van de mensen dat de uit
keringen gelijk moesten blijven of ver
hoogd moesten worden. Dat ligt in het 
nieuwe onderzoek weer in die orde van 
grootte. Kijk je naar de bijstand, de 
zwaarst gestigmatiseerde groep, dan zie 
je nu zelfs minder mensen pleiten voor 
verlaging van de uitkering dan tien jaar 
geleden. Méér mensen vinden dat het 
absolute minimum bereikt is. 
Zo'n 80 tot 90 procent van de Nederlan
ders vindt het belangrijk dat er landelij
ke verplichte regelingen zijn. Dat geldt 
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ook voor de Ziektewet. Die wordt nu 
afgeschaft, terwijl 89 procent van de 
mensen aangeeft dat een landelijk ver
plichte Ziektewet heel belangrijk is. 
Ik denk dat veel mensen zich terecht 
realiseren wat de voordelen zijn van het 
collectieve stelsel en dat ze juist een he
kel hebben aan die keuzevrijheid. Elke 
paar maanden weer een nieuwe brief 
van een verzekeraar, weer nieuwe keu
zes moeten maken wat je doet met je 
pensioen, je WAO, je nabestaandenuit
kering. Daar zitten maarweinig mensen 
op te wachten. 

PENSIOENDEBACLE IN ENGELAND 
Als je wilt zien waartoe het marktstelsel 
in de praktijk kan leiden, moet je kijken 
naar de pensioenen in Engeland. De 
privatisering daarvan is uitgelopen op 
een gigantisch debacle. De burgers kon
den de markt op gaan met de pensioen
rechten die ze opgebouwd hadden in 
het collectief systeem. Honderdduizen
den deden dat, veelal gelokt door slech
te voorlichting of regelrecht bedrog bij 
de verkoop van polissen. De meeste van 
die mensen zitten nu met een Personal 
Pension Plan, waarmee ze veel slechter 
af zijn. En de Private Investments Au
thorithy, de overheid dus, gaat nu her
stellen wat er nog te herstellen valt. 
De private markt opereert niet eerlijk, 
maar maakt misbruik van de goedgelo
vigheid van de mensen. Daarbij komen 
nog andere nadelen. Het selectieve 

marktmodel betekent dat er meer risi· 
co-selectie plaatsvindt, dat mensen bui
ten de boot vallen omdat ze premies 
niet kunnen betalen en dat sommige ri· 
sico's niet verzekerd worden, omdat ze 
niet te verzekeren zijn. Bijvoorbeeld het 
risico van werkloosheid . Op allerlei su!J. 
tiele manieren bevordert het zo de twee
deling in de maatschappij . Het markt
model leidt ertoe dat sociale bescher
ming een privilege wordt van de rijken. 
Daar komt nog bij dat het macro-econo
misch gezien ook helemaal niet goed
koper is. Verzekeringsmaatschappijen 
moeten winst maken. Ze geven grote be
dragen uit aan reclame-campagnes. Dat 
moet allemaal betaald worden. 

PRIVATISERING RECHTS BOEGBEELD 
Waarom zien we dan toch het selectieve 
marktmodel opkomen? Wel, het is waar 
dat het collectieve stelsel ook proble
men oproept. Het maakt het gemakke
lijk om risico's af te wentelen op het 
collectief, in plaats van ze zelf te ver· 
kleinen. Dit moreel risico, zoals het ge
noemd wordt, moet weggenomen wor
den. Dat zit achter de privatiseringsge
dachte. De vraag is alleen: hoe vèr voer 
je dat door? Waar vind je hetjuiste even
wicht? Nu schiet het om ideologische 
redenen veel te ver door. Kijk maar naar 
de Ziektewet. De eerste twee tot zes we
ken waren al geprivatiseerd. Negentig 
procent van alle ziekteverzuim ligt bin· 
nen die zes weken. De prikkel om mo-
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reel risico tegen te gaan zat dus al in de 
wet. Dat men nu nog verder gaat, ge
beurt puur om ideologische redenen. 
Privatisering is het boegbeeld, de vlag 
van rechts in het kabinet en dus moet 
het. Paars heeft veel te weinig oog voor 
de nadelen van het selectieve marktmo
deL Staatssecretaris Linschoten is mono
maan bezig met de privatisering van de 
sociale zekerheid en wil naar geen enke
le kritiek luisteren. Vooral de PvdA zou 
zich daarvan meer moeten aantrekken. 
Andere partijen natuurlijk ook, maar de 
PvdA in het bijzonder. De VVD heeft nu 
een veel te zware positie in paars. 

SOLIDAIRE CULTUUR VERDWIJNT 
Er is volop solidariteit onder de Neder
landse bevolking. Maar paars is wel 
bezig die solidariteit af te breken. Toe
werken naar het selectieve marktmodel 
betekent dat je de concurrentie en de 
competitie tussen individuen aanwak
kert. Je schept grotere sociale ongelijk
heid en inkomenverschillen en je breekt 
sociale relaties af. Het eindresultaat is 
een systeem van ieder voor zich en god 
voor ons allen. Maar dat laatste zou juist 
de taak van de overheid moeten zijn. 
Kort gezegd: met de 
priva tisering·breek 
je niet alleen het 
solidaire systeem 
af, maar ook de 
solidaire cultuur. 

RECHT&SLECHT 
door juristen von de SP Hulp· en Informatiediens t 

Pensioen door 
de neus geboord 

KLACIITEN OVER ver
zekeringsma a t
schappijen zijn te
genwoordig aan de 
orde van de dag. 
Die zijn maar wat 
snel als de premie 
geïnd moet wor
den. Maar als het 

Jean-Louis van Os op uitbetalen aan-
komt, blijken de 

molens altijd een stuk langzamer te 
draaien. Ook de hoogte van de schade
vergoeding is vaak onderwerp van dis
cussie. Maar dat ook pensioenverzeke
raars zo hun verve
lende trekjes heb
ben, is minder be
kend. De gevolgen 
zijn echter vaak na
vrant. 

MENEER VERSCHU
REN uit Nijmegen 
kan erover meepra
ten. Van 1955 tot 
1978 was er maan
delijks pensioenpre
mie op zijn loon in
gehouden. Dooreen 
bedrijfsongeval 
raakte hij in dat 
laatste jaar volledig 
arbeidsongeschikt. 
Vanaf 1979 zat hij in de WAO. Sindsdien 
gekluisterd aan een rolstoel, bereikte 
meneer Verschuren in 1995 de pen
sioengerechtigde leeftijd ; hij werd 65. 

DE AOW-UITKERING ontving onze brief
schrijver zonder problemen. Maar het 
aanvullende bedrijfspensioen, waar
voor hij drieëntwintig jaar premie had 
betaald, werd een bittere teleurstelling. 
Wat bleek? De opbouwvan het pensioen 
had alleen plaatsgevonden over de jaren 
dat hij had gewerkt. Vanaf het moment 
dat hij in de WAO was terechtgekomen, 
waren er geen pensioenrechten meer 

bijgeschreven. De hoogte van het aan
vullende bedrijfspensioen viel daardoor 
heel vies tegen. 

WAS DE BESLISSING van de pensioenverze
keraar - het pensioenfonds - juist? For
meel wel. In het reglement van het 
fonds staat vermeld dat pensioenrech
ten worden opgebouwd zolang iemand 
loon ontvangt. En de pensioenopbouw 
gaat ook verder wanneer men arbeids
ongeschikt raakt en in de WAO be
landt... maar dan moet dit wèl direct 
aan het fonds worden gemeld. Dat was 
helaas niet gebeurd . Verschuren was er 

gewoonweg niet 
van op de hoogte 
dat dit moest; hij 
was hierover ook 
nooit ingelicht. De 
pil was extra bitter, 
omdat Verschuren 
vanwege zijn ar
beidsongeschikt
heid zelfs recht 
had op een premie
vrije pensioenop
bouw. Met andere 
woorden: je rech
ten lopen door, 
maar pensioenpre
mie hoeft niet te 
worden betaald. 

HEr FONDS HAD formeel dan wel gelijk, 
maar maatschappelijk is het standpunt 
natuurlijk niet aanvaardbaar. Het·fonds 
lijdt immers geen enkele schade door 
Verschuren met terugwerkende kracht 
zijn volledige pensioenopbouw te gun
nen. Sommige fondsen zijn er inmid
dels toe overgegaan de premievrije deel
neming met terugwerkende kracht te 
verlenen bij een te late melding. Maar 
enkele zwaluwen maken nog geen len
te. Meld u zich daarom, wanneer de pen
sioenpremie niet meer wordt betaald; 
wellicht hebt u recht op premievrije 
deelneming. 
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BRIEVEN 
JACHT 
• Sinds het verbod op het palingtrekken, 
nu ruim een eeuw geleden, groeide Neder
land uit tot een beschaafd land, waarin 
dieren niet onnodig worden gekweld . 
Onze toekomstige koning leidde eenjacht
partij op het Het Loo. Een gezelschap 
'hooggeplaatsten' nam aan dit festijn deel. 
Enkele dierenvrienden die ter plaatse fors 
protesteerden verdwenen in het cachot. Bij 
ons wordt de jacht voornamelijk beoefend 
door een 'elite', die er kennelijk een kick 
van krijgt angstige bijeengedreven dieren 
te vermoorden, of erger nog, te verwon
den. Je moet toch bijzonder onvolwassen 
zijn en lijden aan een totaal gebrek aan 
invoelingsvermogen om lol te beleven aan 
dergelijk grofvermaak Ik ben benieuwd 
of de rechter die moet oordelen over de 
actievoerders zelf ook jaagt. 

DOLLARTEKENS 

Den Haag, 
AndréLüske 

• Het zal niemand hebben verbaasd dat 
het bezoek van premier Kok en minister 
Van Mierlo aan Israël economisch was 
getint. Na de Den Uyl-lezing waarin Kok de 
socialistische idealen aan de wilgen hing 
en de herijkingsnota van Van Mierlo, 
waarin het economisch belang centraal 
staat, weet immers iedereen welke koers 
'paars' vaart. Helaas strookt deze niet met 
het ideaal van de rechtvaardige mondiale 
samenleving met respect voor natuur en 
milieu. Voor de realisatie daarvan zijn 
mensen van vlees en bloed vereist die de 
socialistische idealen trouw zijn gebleven 
en niet met dollartekens in de ogen lopen. 

Langenhol te, 
Wouter ter Heide 

HEE KOK 
• (Op de wijs van 'Kom Kees' uit de 
musical 'Heerlijk duurt het langst'
muziek Harry Bannink) 

Hee Kok, wat ben je vrindelijk 
Tegen Frits Bolkestein! 
Moetje, naar zijn smaak, zindelijk zijn? 
Hij vindtjou vast-beminnelijk 
Volg dus maar trouw die lijn 
Schenk je steeds water genoeg in de wijn? 

Weg rooie veren 
Kan 'tje wat deren 
Zo is 'tgoed 
Socialisme afzweren 
Vakbond negeren 
Wim· is zoet ... 

Och Kok, je bent inschikkelijk 
Spreekt al de Navo-taal 
Zo dus verschrikkelijk goed liberaal! 

Solidair vergeten 
leder moet toch weten 
Als je nood voelt stijgen 
Zorg maar voor je eigen ... 

- maar ik denk. .. -

Och Kok, het lijkt aanlokkelijk 
Met de wind mee te gaan 
Zo kreeg je toch die hele hoge baan 
Vroeger stond jij hartstochtelijk 
In stukken strijd vooraan 
Daarmee is 't nu heel duidelijk gedaan 

Arbeidersmacht en 
Linkse gedachten 
Echt banaal! 
Bij het dineren 
Met hoge heren 
And're taal! 

Kom Kok, je hebt klaarblijkelijk 
Glad lak aan ons gehad 
En dat zijn wij nu rijkelijk zat! 

Ach Kok, voor dat bezuinigen 
Hebben ze jou uitgezocht 
Jij houdt een stuk van ons landje wel zoet 
Maar een steeds groter deel ervan 
Weet zich door jou bekocht 
Daarmee benjij je nut kwijt, voorgoed 

Straks zul je heel misschien 
Een gouden handdruk zien 
Ja Wim, weet, als je dadelijk 
De laan wordt uitgestuurd 
Datje flexibeltjes in bent gehuurd 

Kom Kok, 't is nog maar eventjes 
Dan is Europa één 
Heb je het voor 't kapitaal wel gedaan 
Hoe mooi of dàn het leven is 
Dat weet er nu nog geen 
Maar dat is niet meer jou pakkie aan 

Soms wat te klagen 
Nood alle dagen 
Bijstand dicht- bijstand dicht 
Hoe te gedragen 
Buitenland vragen 
Bonn wellicht?- Bonn wellicht? 

Ach Wim, hoe of jij eigenlijk 
Ons aller toekomst dacht 
Wij weten wie uiteindelijk lacht 

Wim, de dag volgt altijd de nacht 
Wim, de strijd geeft steeds nieuwe kracht 
Wim, het grootkapitaal wordt geslacht 
Wim, eens komt toch 't volk aan de macht 
Wim, en eerder dan jij had verwacht 
Wim, en verder voor jou: Val maar zacht! 

Rotterdam, 
LJA. van Bentveld 

JAAP VREUGDERIJCK 
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T T s u A 0 N D R z 0 K 
G p R 0 c u R u R G N N A A L MOKKEN A N D 0 H T E M A T L D E M c 
N N I R E c H E R c H E u R K T H c 
s I T R N E 0 D N E G N A l R A I I 
0 R R E c H T s p R A A K 0 D K E 'Ie kunt het echt overal en altijd gebruiken, Mike. En je krijgt 30 

R G N A V M 0 E M p E R s 0 T E I dagen geen-gezeur-n iet-goed-geld-terug-garantie.' 

G A N Q u A T V M w N 0 N T 
'Fantastisch )ohn! Kun je me laten zien hoe het werkt?' 

D B u c R T 0 T I A G p N A 
'Let op, Mike. Zie je deze ongelooflijke berg losse vellen papier?' 
'Vreselijk lohn, het lijkt wel de studeerkamer van mijn ex-vrouw.' 

R H M D N 0 R M R I R M K s E R 'Nou kijk, Mike. Vroeger dacht men hiervoor een oplossing te 
A c M M E A H H N 0 R R c 0 T p M T hebben. Ken je dit nog, Mike?' 
G s T A A 0 p 0 0 R u 0 'Heet dat niet een nietmachine, )ohn?' 

zoet E R u H s R p N K D A p R R ')a Mike, en het woord zegt het al. Meestal niet deze machine niet, 

R I 0 H E D A G N T 0 s G L F en als hij wel niet, niet hij vaak in je vinger. Of zelfs in je oog, Mike, 

s H N s R A s A p M A N N A N omdat mensen willen kijken waarom hij niet niet. En luister eens 

d D R u G s T R A N s p 0 R T E N N naar deze secretaresse waarom zij niet meer niet, Mike.' 

I N M 0 R T s D G D T A p D 
'Soms had ich 'n nietsje geniet, en dan wou ich 't 'r weer oet 
hebbe omdat 'r 'n fout papiertsje tusse zaat. Maar dan kreeg ich 't 
neet d'roet zonder mien nagel te breke .. .' 

PUZZEL 
'Je hoort het, Mike. Wat doen we hiermee?' 
'Gooi maar weg, )ohn, brr, wat een gevaarlijk apparaat!' 
'Terwijl de oplossing zo eenvoudig is, Mike. Maar kijk eens Mike, 
hier is nog zo'n onding uit het verleden. Weet je wat het is, Mike?' 
'Dat lijkt wel een pervibrator, )ohn.' 

door Ce es Bokker 'Per-fo-ra-tor, Mike. Zo lastig als de naam al zegt. Als je hem einde-

:I lijk gevonden hebt, moet je er gaten mee maken in je kostbare 
ifOENKELYK H I RSCH BALLI N OPSPOREN papieren. Ik heb hier een cheque voor honderdduizend dollar, 

1 11 1 (HAOS INFILTRATIE PERS Mike. En nu gaan we perforeren. Kijk eens hoeveel kracht dat kost, 
(10 INFORMANT PROCUREUR GENERAAL Mike!' 

1

11

1. WKE IRT RAPPORT 'Pas op voor je pols, )ohn!' 
DflTA METHODE JUSTITIE RECHERCHEUR 'Het is gelukt, Mike. Maar wil jij nu aan het publiek vertellen hoe-
DOORLEVERING KENNEMERLAND RECHTSPRAAK veel waarde de cheque nog heeft?' 
DOPE KORPS SAPMAN · 'Ongelooflijk, lohn, het staat hier echt: vijf keer een nul, hij is niets 
DRUGSTRANSPORTEN KROONGETUIGE SOFT meer waard, )ohn!' 
fOUT LANGENDOEN SORGDRAGER 'En dat is nog niet alles, Mike. Want als ik al dit papier geperforeerd 
fRAUDE MEINEED STRAF heb, moet ik dure ordners kopen, voel je hem, Mike?' 
mOSTROMEN MISDAAD TAP 'Omdat je zonder pinnen niks aan de gaatjes hebt?' 
HAARLEM NORM VAN TRAA 'juist Mike. En zo zijn mensen tientallen jaren gedwongen het ene 
HASH OMVANG VERHOREN na het andere gebrekkige gereedschap aan te schaffen.' 

ONDERZOEK WIEREN GA 'Ga je ons nu de oplossing laten zien, )ohn? 0, ik brand van nieuw-
cht Wat moet u doen? gierigheid.' 
t Alle woorden zitten verborgen in het letterveld. Sommige letters 'Let op Mike, hier komt ie. En kijk goed, want het werkt razendsnel. 
i!Cht worden meermalen gebruikt. De woorden staan horizontaal, ver- Ik neem een stapeltje papier in mijn linkerhand. Met mijn rechter-

tikaal of diagonaal. Soms van achter naar voren of van onder naar hand pak ik het Super Paper Clipping System. Ik draag het altijd bij 

~t' 
boven. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. me want het is heerlijk compact en van lichtgewicht staal. Ik heb er 

Schrijf die op een briefkaart en stuur deze vóór maar eentje nodig. Kijk, ik pak hem bij een ergonomisch gebogen 
am, 29 rnaart aan: Tribune-Puzzel. Vijverhofstraat 65, uiteinde, ik schuif hem erop en klaar!' 
eld 3032 SC Rotterdam, en u dingt mee naar een fraaie 'Ongelooflijk, )ohn. Het zit goed vast en je zweet niet eens!' 

SP-calculator. Uitslag in Tribune 4. ')a prachtig, vind je niet, Mike? En je krijgt er niet 5, niet 25, maar 
Oplossing puzzel12/'95: Uit identieke uniformen grijnzen nog de wel 100 in een doosje als je nu meteen belt.' 
meest diverse koppen. Winnaar is C. Veenekarnp in Almere. 



-
'Mijn 1notto is: het saaie is de raad , 

het boeiende de straat' 
'Al 23 jaar werk ik in de gezins
zorg en zit ik dus met mijn neus 
op het uiteinde van het rege
ringsbeleid. Het meest schrij
nend zijn de laatste acht jaar. 
Overal bezuinigingen. Overal 
wachtlijsten. Terwijl de nadruk 
steeds meer komt te liggen op 
de kwantiteit en niet op de kwa
liteit. Als je vroeger in een gezin 
of bij een bejaarde de zorg ver
leende, had je vier uur de tijd. 
Naast het praktische werk kon 
je iemand ook persoonlijke aan
dacht geven. Nu gaat men bij de 
indicatiestelling uit van onge
schreven tijdschema's. Je hebt 
25 minuten om de kamer te 
stofzuigen, 15 minuten voor de 
badkamer, enzovoort. Hadden 
we vroeger twee mensen op een 
dag, nu zijn het er vier. Stond er 
vroeger voor het aantrekken 
van steunkousen een half uur, 
nu moet dat in zeven minuten. 
Gevolg: de sociale babbel schiet 
erbij in. Je hebt geen tijd om te 
informeren hoe het met de 
mensen gaat. Ik hoor zelfs van 
collega's die hun jas niet meer 
uittreld<en bij de cliënt. Te gek 
voor woorden. Ook de hulpvra
ger gaat zich opgejaagd voelen, 
wordt veel nerveuzer durft en 
niks meer durft te zeggen of te 
vragen uit angst de hulp te ver
liest. Daardoor neemt de ver
eenzaming toe. Dat is schrij
nend. Er wordt altijd gezegd dat 
dit beleid er is om mensen zelf
standiger te maken en te hou
den. Ik zie echter dat in de prak
tijk de mensen niet zelfstandi
ger worden, maar juist afhanke
lijker en minder mondig. En 
omdat mensen niks meer dur
ven te vragen, is de kans op ver
vuiling groter.' 

'Ik werk nu in de gespecialiseer
de gezinsverzorging. Daarbij 
gaat het om gezinnen waar 
meervoudige problemen zijn. 
Samen met het Riagg proberen 
we die situatie positief te veran
deren. Waar we altijd weer te
genaan lopen zijn de wachttij
den, ook al een gevolg van de 
bezuinigingen. Dat kost de 
samenleving enorm veel geld. 
Ik word bijvoorbeeld ingezet bij 
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HET LAATSTE WOORD 
Tekst Paul Wooyers , foto E v ertWinkelman 

Gerda Verwoon 
Geboren: 14 februari 1951 te Heerlen 

Woonplaats: Alkmaar 
Gehuwd met: Joop Flipse 
Dochter: Mariëlle Flipse 

Werkzaam als: gespecialiseerd gezinsverzorgster en 
praktijkopleidster 

Hobby's: piano spelen, lezen, weven, lange-afstandwandelen 
en (niet toeristisch) reizen 

Hekel aan: de bestuurlijke lafheid van de andere partijen 

iemand met een laag intelligen
tie-niveau. Die heeft schulden, 
deels door eigen schuld, deels 
door omstandigheden. Dan ga 
je een schuldsaneringsplan op
stellen. En een budgetterings
plan. Maar als je dat voor elkaar 
hebt, stuit je vervolgens op de 
wachtlijsten bij sociale dienst 
en gemeentelijke kredietbank. 
Gevolg: vertragingen. Daardoor 
worden deurwaarders ongedul-

dig, verhogen de oude rekenin
gen met boetes, terwijl er on
dertussen nieuwe rekeningen 
bij komen. Men denkt dat men 
door wachtlijsten geld bespaart. 
Mijn ervaring is echter dat een 
wachtlijst één groot lek is, waar 
een hoop geld uit wegstroomt.' 

'Toen ikjongwas, had je de win
terclub. Dat werd georganiseerd 
door de kerk en was voor de 

deelnemers gratis. Daar · 
mijn roots voor wat betreft so. 
ciale vaardigheden en het lol 
hebben in het lezen van een 
boek. Nu moeten kinderen over. 
al voor betalen. Iedere keer is 
het een gulden hier en een rijks
daalder daar. Maar stel, je bent 
bijstandsmoeder. Dan is de por
temonnee leeg. Wat is dan het 
goedkoopste? Je kinderen voor 
de televisie zetten waar ze al dat 
geweld en al die droomwerel
den maar absorberen . Heel pas
sief. Echt hoor, binnen tienjaar 
krijgen we van dit beleid met a] 

deze gevolgen een enorme reke
ning. Mensen die afhaken. Ver
vuilen. Verruwen. Terwijl hetei
genlijk heel simpel is. Om een 
maatschappij goed te laten 
draaien heb je een X-hoeveel· 
heid geld nodig. Daar moet je 
niet over zeuren. Want wat je 
nu bezuinigt, moet je straks 
dubbel en dwars weer gaan in· 
vesteren. Zeker als je bezuinigt 
op preventieve hulp, die juist 
nieuwe problemen op voorhand 
de wind uit de zeilen neemt.' 

'Mijn motto is: het saaie is de 
raad, het boeiende de straat. Via 
mijn gemeenteraadslidmaat· 
schap en de sterke binding met 
de gewone mensen, hebben we 
hier in Alkmaar toch de laatste 
jaren het een en ander bereikt. 
Een van de terreinen waarop we 
resultaten geboekt hebben, is 
de WVG. Door onze aanhouden· 
de acties, vragen, opmerkingen. 
kritische kanttekeningen en 
voorstellen, en door het feit dat 
de gehandicapten altij d zelf 
aanwezig waren, mij de juiste 
informatie toespeelden en ook 
zelf het woord voerden. De re
sultaten liegen er niet om. We 
bereikten een hoge vervoers· 
voorziening, een verhoging van 
de verhuiskostenvoorziening 
van 4000 naar 7000 gulden. en 
een verhoging van de sportrol· 
stoelbijdrage met 1000 gulden. 
Ik bedoel maar. Ondanks alles is 
er altijd hoop. Omdat deze we
reld te mooi is om kapot te laten 
gaan. Als je die hoop maar wilt 
waarmaken, is er nog heel wat 
te beleven.' 
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MARIJNISSEN 
Jan Marijnissen is voorzitter en kamerlid van de SP 

Tachtig procent van de 
gevangenen komt terug 

MINISTER SORGDRAGER wil 
3000 extra cellen. Als die ge
bouwd zijn hebben we in ons 
land één cel op elke duizend 
inwoners, tweemaal zoveel als 
in 1990. Cellen, cellen en nog 
meer cellen als antwoord op 
de ·criminaliteit in ons land: 
wat schieten we daarmee op? 

HET CELLENTEKORT IN ONS LAND wordt ver
oorzaakt door met name twee dingen: 
hogere straffen en een toename van de 
ernst van de delicten. De totale duur van 
de opgelegde straffen is tussen 1990 en 
1994 met 33 procent toegenomen. Het 
percentage mensen dat langer dan twee 
jaar moet zitten is tussen 1990 en 1994 
gestegen van 27 naar 48. 

CELLEN EN CELSTRAF zijn duur. Een cel 
kost 250.000 gulden om te bouwen en 
een ton per jaar aan exploitatiekosten. 
Voor een cel binnen een extra beveiligde 
inrichting zijn de kosten een veelvoud. 
De vraag is of al dat geld niet beter ge
bruikt kan worden in de strijd tegen de 
criminaliteit. Immers , weten we niet al 
lang dat mensen 'er slechter uitkomen 
dan ze erin gaan'? Mensen zeer langdu
rig buiten de maatschappij plaatsen 
maakt dat zelfs hun laatste restje socia
le binding verloren gaat. Het opleggen 
van een langdurige gevangenisstraflijkt 
daarmee alleen de vergeldingsdrang te 
dienen. Dit doel wint het steeds vaker 
van het belang van het voorkomen van 
recidive, het weer plegen van strafbare 
feiten. Tachtig pr9cent van de gedeti
neerden wordt na het uitzitten van de 
straf opnieuw veroordeeld tot een on
voorwaardelijke vrijheidsstraf. De ge
vangenis houdt daarmee ·grotendeels 
haar eigen bezetting in stand. 

IN DE EERSTE PLAATS zal de oplegging van 
alternatieve straffen moeten worden 
uitgebreid. De schadelijke gevolgen van 
gevangenisstraf worden daarmee voor
komen. Bovendien blijkt uit verschillen
de onderzoeken dat alternatief gestraf-
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ten minder snel in herhaling 
vervallen dan mensen die 
'vast' hebben gezeten. 
Met name valt ook te denken 
aan meer elektronisch toe
zicht. De veroordeelde zit dan 
zijn strafthuis uit. Om te con
troleren of hij zich niet aan 
het huisarrest onttrekt, wordt 

er via een elektronische enkelband .toe
zicht gehouden. Deze vorm van straf 
heeft als belangrijk voórdeel dat de ver
oordeelde zijn sociale contacten met 
zijn directe omgeving kan behouden. 
In de tweede plaats dienen zowel gedu
rende 'het zitten' als in de periode daar
na projecten te worden opgezet zodat de 
veroordeelde niet in herhaling vervalt, 
zoals opleiding, scholing en werk. 

BOVENAL GELDT ECHTER dat het cellen
tekort een terugkerend probleem zal 
blijven, zolang de maatschappelijke oor
zaken van criminaliteit niet structureel 
worden aangepakt. Op de vraag waarom 
het met de Amerikaanse economie zo 
slecht gaat en met de Japanse zo goed, 
zei ]esse Jackson eens: 'In Japan gaat de 
jeugd naar school; in de VS stoppen we 
ze in de gevangenis.' 
Factoren als werkloosheid, gebrek aan 
opleiding en uitzichtlÓosheid vormen 
een voedingsbodem voor crimineel ge
drag. Voor steeds grotere groepen, waar
onder veel (allochtone) jongeren, geldt 
dat zij niets te verliezen hebben. Het ge
brek aan sociale controle doet de rest. 

EEN SAMENLEVING die alsmaar meer ge
vangenissen bouwt is bezig met het ver
leden, terwijl een samenleving die oog 
heeft voor de jeugd en preventie bezig is 
met de toekomst. Een preventief beleid 
zal pas werkelijk effect sorteren als de 
sociaal-economische omstandigheden 
van mensen worden erkend als 
(mede)veroorzaker van criminaliteit. 
Maar het zijn nu juist deze sociaal-eco
nomische omstandigheden die de laat
ste vijftien jaar voor zeer velen steeds 
verder zijn verslechterd. 

foto voorpagina 
Paul Peters 

INHOUD 
8 Crisis in de PvdA 

10 De Beerput 
van Emmen 

12 Adriaan Bontebal: 
Voor geld is 
alles te koop' 

14 OPS-slachtoffer: 
1)e bent net een 
oplaad batterijtje' 

-r: 

16 Sores in de bajes 

20 Nieuw Deens INej' 
tegen Europese Unie? 

22 Geheim cadeau van 
Nijmegen aan Philips 

24 )os Werker: lik ben 
een scherpe geest in 
een kloterig lichaam' 

26 Wachtgeld kamer-
leden fors omhoog 

28 Ons Medisch Centrum 
21 jaar buitenbeentje 

RUBRIEKEN 
2 Marijnissen 
3 Nieuws 

13 Gezond&Wel 
23 06-022.5005 
29 Recht&Siecht 
30 Brieven 
31 Puzzel + Strip 
31 Mokken 
32 Het laatste Woord 

z 
0 

ê 

I 

' • 
• 
e1 

Sf 

te 

Pc 
he 
vc 
ni1 
vc 
st• 
Ze 
de 

ge 
m 
ee 
dL 
Bij 
he 
lnl 
or 

ze 
wi 
de 
dë 



ie? 

in 
n' 

Jm 
~je 

1 ' I I 1 • 

NIEUWS 
moefen besteden aan juridische 
procedures. En als het al tot een 
plan komt om echt in te grijpen in 
gevaarlijke situaties, dan moet dat 
gebeuren door de betrokken ge
meentebesturen. Maar die zijn weer 
heel terughoudend met maatrege
len, want Rotterdam moet immers 
de grootste haven van de wereld 
blijven, en strenge milieuhandhaving 
staat daarbij alleen maar in de weg. 
Het economisch belang gaat te vaak 
boven het belang van veiligheid en 
gezondheid.' 

Een dag na de ramp bij CM/ was nog niet bekend, welke gevaarlijke stoffen vrijkwamen bij de brand 

CMI is bepaald niet uniek, legt 
Poppe uit 'Er zijn in de Rijnmond 
zo'n 135 niet-gespecialiseerde 
bedrijven met een vergunning om 
naast koopmanswaren ook chemi
sche stoffen op te slaan. Het is toch 
eigenlijk schandalig dat allerlei 
smerig spul gewoon tussen de 
suikerklontjes en koffiebonen ligt. Op 
deze manier is ook nauwelijks 
controleerbaar of bedrijven zich wel 
voldoende aan de veiligheidsvoor
schriften houden. Vandaar mijn 
verzoek aan de regering.' ~opslag chemicaliën 

aan banden leggen' 
Ook het Rotterdamse SP-raadslid 
Chris van Heumen heeft kritiek op 
de gang van zaken. Hij heeft het 
college van B en W gevraagd bij 
overtredingen veel sneller op te 
treden. Van Heumen zegt niet te 
snappen hoe een bedrijf als CM I, 
waaiVan bekend is dat het zich niet 
aan de regels hield, zo lang mocht 
doordraaien, teiVVijl de wijk Spangen 
op slechts 500 meter afstand ligt. 
Poppe zegt daarover: 'Rotterdam is 
door puur geluk aan een ramp 
ontsnapt. Bij normale zuidwesten
wind had de halve stad onder de 
gifwolk gelegen.' 

I ROmRDAM/DEN HAAG - SP-kamerlid Remi Poppe dringt er bij de ministers De Boer (Milieu) 
en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) op aan de opslag van gevaarlijke stoffen door niet-gespeciali
seerde bedrijven aan banden te leggen. Aanleiding was de brand bij opslagbedrijf CMI in Rot
terdam, waarbij een giftige gaswolk vrijkwam. 

Poppe: 'Gespecialiseerde bedrijven 
hebben deskundig personeel, 
voldoende brandwerende voorzie
ningen, speciale compartimenten 
voor verschillende stoffen en een 
stoffenboekhouding die op orde is. 
Zodat als zich een calamiteit voor
doet de brandweer onmiddellijk 
weet welke stoffen liggen opgesla
gen en welke risico's dat met zich 
meebrengt Maar bij CMI was zelfs 
een dag na de ramp nog niet exact 
duidelijk om welke stoffen het ging.' 
Bij de brand in een opslagloods van 
het bedrijfje Container Masters 
International kwamen giftige stoffen, 
onder andere chloo!Verbindingen en 
zoutzuur, vrij. De noordoostelijke 
wind dreef een giftige gaswolk over 
de Nieuwe Maas naar de Rotter
damse wi jken Hoogvliet, Heijplaat 

en Pernis en buurgemeente Spijke
nisse. Nadat de alarmsirenes waren 
afgegaan, riep de rampenzender 
Radio Rijnmond de bewoners op 
om ramen en deuren te sluiten en 
vooral binnen te blijven. 
Direct na de brand maakte de DCMR, 
de milieudienst van de Rijnmond, 
bekend dat ze al acht maanden 
bezig was CMI te bewegen de 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
zonder resultaat Zo deugde bij CMI 
de brandpreventie niet en stonden 
gevaarlijke stoffen veel te dicht op 
elkaar gepakt Het Rotterdamse 
college van burgemeester en wet
houders zou binnenkort mogelijk tot 
sluiting beslissen. Maar zover kwam 
het niet. 
Poppe, al tientallen jaren actief als 
milieuactivist in de Rijnmond, zet 

grote vraagtekens bij de slagvaardig
heid van de milieucontrole. 'Men is 
te soft bezig met te weinig middelen 
en te weinig mensen, die ook nog 
eens een groot deel van hun tijd 

Twee-delen of eerlijk delen? 

11 Waar kiezen we in Nederland voor: twee-delen of eerlijk 
delen? Die vraag stelt de SP in een actiekrant die deze 

maand wordt uitgedeeld bij sociale diensten in het hele land. 
Wie kiest voor eerlijk delen, kan de antwoordkaanen gebruiken 
die bij de krant zitten. Eentje is om betrokken te worden bij de 
aanvalsplannen van de SP tegen de groeiende ongelijkheid. De 
andere kaan is gericht aan koningin Beatrix. Zij sprak vorig jaar 
in de Troonrede over de stille armoede in Nederland. Daanegen 
zouden krachtige maatregelen genomen worden. De antwoord
kaan maakt duidelijk dat de armoede niet stil is, en vraagt 
koningin Beatrix waar de beloofde maatregelen toch blijven. 
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Drieduizend mensen namen deel aan de grote huurdersmanifestatie op 10 fgebruari in Den Haag 

Voorbereiding huuracties in volle gang 
• Rotterdam - Op 1 juli aanstaande gaan de huren opnieuw omhoog, met minimaal 3,5 en maximaal 6,5 procent. De SP vindt 
- met talloze huurders - nul procent verhoging meer dan genoeg. Daarom bereidt de partij overal in het land huuracties voor. 

'We hebben laatst een bijeenkomst 
gehad met allerlei mensen die in 
hun afdeling huuracties gaan 
opzetten,' zegt SP-partijbestuurder 
Ger Wouters. 'In 1993 hebben we 
een volkspetitie georganiseerd 
onder het motto Nul is Genoeg. Een 
kwart miljoen mensen hebben 
daaronder hun handtekening gezet 
Toen al zeiden we dat het huurbe-

Tweewekelijks wordt er 
ingebroken op Radio 5. De 

uitzending wordt dan 
overgenomen door Radio 

Tomaat, met nieuwsflitsen, 
actualiteiten en interviews 
over hot items waarmee de 

SP druk in de weer is. 
Luister ook naar Radio 

Tomaat om 17.50 uur op de 
volgende dinsdagen: 
12 e n 2 6 m a an 

9 en 2 3 april 
7 en 21 mei 
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leid drastisch moest veranderen, 
want het water stond talloze men
sen aan de lippen. Sindsdien is een 
paars kabinet aangetreden en 
helaas moeten we vaststellen dat 
het oude huurbeleid gewoon wordt 
voortgezet Elk jaar weer wordt de 
huur verhoogd met een veel hoger 
percentage dan de inflatie. Naar de 
huurders wordt totaal niet geluisterd. 
Dus is de tijd weer rijp voor acties.' 
Inmiddels zijn ook vele andere 
organisaties bezig met het organise
ren van protesten tegen de huurver-

hoging. Op zaterdag 10 februari was 
er een grote huurdersmanifestatie in 
Den Haag. Op de manifestatie, een 
initiatief van de Woonbond en een 
reeks lokale huurdersverenigingen 
en bewonersgroepen, waren ook 
SP' ers uit met name Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer 
aanwezig. De SP deelde pamfletten 
uit aan de ongeveer drieduizend 
deelnemers en SP-kamerlid Remi 
Poppe sprak zich op de manifestatie 
duidelijk uit tegen het huidige 
huurbeleid. Volgens de Woonbond 

hebben bijna 200.000 mensen haar 
petitie ondertekend. In een aantal 
plaatsen haalden SP' ers actief 
handtekeningen op. Op 18 maart 
worden de handtekeningen over
handigd aan de Vaste Kamercom
missie voor Volkshuisvesting. 
Maar de SP wil meer doen, zegt 
Wouters. 'Onder het motto: wie niet 
horen wil moet voelen, gaan we 
acties voeren waaraan huurders 
makkelijk kunnen meedoen. Acties 
die bij de verhuurders en de politiek 
hard zullen aankomen.' 

Kampeerperikelen op kameragenda 
• DEN HAAG - Op 3 maart kwam Terreineigenaren verdrijven de peerd ers. Het NACK stelt dat al zo'n 
in Leiden een grote groep boze 'kleine man', om plaats te maken 5000 mensen het slachtoffer wer-
langkampeerders bijeen. Voor 1 april voor kapitaalkrachtiger gasten die den van de 'herstructureringsgolf. 
moeten zij hun stacaravan veJWijde- een dure bungalow of chalet willen De SP vreest dat door deze ontwik-
ren van camping Eldorado in Ede. aanschaffen - vaak via dezelfde keling ons land over enkele jaren 
De 60 Leidse gezinnen vormen terrein eigenaar. geen betaalbare kampeerterreinen 
ongeveer de helft van de vaste Opkamervragen van SP' er Remi meer kent Op verzoek van Poppe 
gasten van die camping. Maar de Poppe in december over de proble- zal de Kamer op 28 maart de 
eigenaar gaat het terrein nu 'her- men van de 150.000 langkampeer- problemen bespreken. De SP wil 
structureren': het wordt een bunga- ders, antwoordden de ministers Van naast onderzoek ook noodmaat-
lowpark. De kwestie Eldorado staat Aartsen (Natuurbeheer) en Wijers regelen om het verdwijnen van 
bepaald niet op zich. De Tribune (Economische Zaken) een nader campings onmiddellijk te stoppen. 
beschreef in december een soortge- onderzoek en betere rechtsbescher- Poppe stelt voor de huurbescher-
lijk geval op de Veluwe. Sindsdien ming niet nodig te vinden. Enkele mingvoor de langkampeerder sterk 
hebben zich nog vele kampeerders dagen na dat antwoord verzochten te verbeteren, tariefsverhoging en 
uit alle windstreken bij de SP be- echter ook ANWB, Consumenten- bemiddelingskasten te maximeren, 
klaagd over huuropzegging, extreme bond en NACK minister Van Aartsen en koppelverkoop te verbieden. 
huurverhogingen (van zo'n 50 een onderzoek in te stellen. Deze Inmiddels schijnt het ministerie van 
procent) of problemen met het organisaties ontvingen in 1995 meer LNV al begonnen te zijn aan het 
doorverkopen van een stacaravan. dan 4000 klachten van langkam- gevraagde onderzoek. 
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Wie krijgt de 
eerste Rooie 
Reus-Trofee? 

'Rooie Reus' 
Dirk de Vroome 

• ROmRDAM - Binnenkort zal voor 
de eerste maal de 'Rooie Reus-trofee' 
worden uitgereikt aan een van de vele 
actiegroepen die de strijd aangaan 
tegen verslechteringen en voor een 
menswaardiger samenleving. 

De Rooie Reus-prijs, vernoemd naar 
Dirk de Vroorne, de bekende strijder 
tegen groot en klein onrecht, die 
tien jaar geleden overleed, is een 
initiatief van de SP en zal jaarlijks 
worden toegekend. Naast een fraaie 
trofee wordt een geldprijs van 5000 
gulden beschikbaar gesteld ter 
ondersteuning van het werk van de 
winnende organisatie. In de jury 
zitten Henny de Vroome, de vrouw 
van Rooie Reus Dirk de Vroome, SP
voorzitter jan Marijnissen, Herman 
Bode, Sietse Bosgra, Lucas Reijn
ders, Elma Verheij en Carrie. Alle SP
leden kunnen organisaties nomine
ren voor de Rooie Reus-prijs 1996. 
Stuur uw inzending naar het secre
tariaat van de SP, Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam. (De prijs wordt 
toegekend aan organisaties, niet 
aan individuen. De SP is uitgesloten). 

Rode kaan 
voor KNVB 
I ZEIST - Met de bouw van 
een televisie-muur voor de 
ingang van het KNVB-terrein 
in Zeist gaf SP-kamerlid Remi 
Poppe het startsein voor de 
actie 'Rood voor de KNVB.' 

Over deze protestactie tegen de 
verkoop van het betaalde voetbal 
aan een nieuwe commerciële 
sportzender, zei Poppe tegen de 
verzamelde pers: 'Als de KNVB de 
toegang van de televisiekijker 
blokkeert, dan blokkeren wij de 
toegang tot de KNVB.' De commer
ciële plannen leveren de KNVB één 
miljard gulden op, te betalen door 

Di. 12 mn. 09.05 uur N3 
Vr. 22 mn. 21.52 uur N3 
Wo. 27 mn. 09.05 uur N3 
Do. 11 apr. 09.05 uur N3 
Do. 11 apr. 17.21 uur N2 
Vr. 26 apr. 09.05 uur N3 
Wo. 1 mei 19.52 uur N1 

éle lV-kijkers. Poppe: 'Zij moeten 
straks extra betalen om voetbal 'te 
kunnen zien. Dat kan natuurlijk niet 
Voetbal is van ons allemaal en dat 
willen wij ook graag zo houden. De 
KNVB pleegt spelbederf en wie dat 

Marijnissen blijft Linschoten 
achteiVolgen in asv-zaak 
• DEN HAAG - De verklaringen die staatssecretaris Linschoten 
van Sociale Zaken heeft afgelegd over de kwestie van de 
CTSV-rapporten, zijn zo tegenstrijdig en onduidelijk. dat SP
fractievoorzitter Jan Marijnissen eraan vasthoudt dat de Kamer 
een parlementair onderzoek moet instellen naar de gang van 
zaken. Het voorstel van Marijnissen kreeg meteen de steun 
van andere oppositiepartijen. 

In het spoeddebat op 1 maart, 
gehouden op initiatief van Marijnis
sen, slaagde Linschoten er niet in de 
heersende twijfels geheel weg te 
nemen. Daags daarop bleek ook 
nog eens dat Linschoten tijdens het 
spoeddebat onjuiste informatie 
verstrekt heeft 
Alles draait om de evaluatie-rappor
ten van het College van Toezicht op 
de Sociale Zekerheid (CTSV) over de 
wetTerugdringing Ziekteverzuim. De 
Tweede Kamer wilde die rapporten 
inzien alvorens een besluit te 
nemen over de afschaffing van de 
Ziektewet Tijdens het kamerdebat 
daarover, op 22 en 23 november, 
zei Linschoten dat hij de rapporten 
niet had en ook de inhoud niet 
kende. Onder druk kwam hij er een 
dag later toch mee aanzetten. Eind 
februari bleek echter dat het CTSV 
de rapporten al een dag vóór het 
kamerdebat aan Linschoten heeft 
aangeboden. Hij heeft toen gewei-

doet krijgt de rode kaart.' 
De SP riep 3500 voetbalclubs op om 
de KNVB te bedelven onder speciale 
rode kaarten. SP-vrijwilligers hebben 
ook duizenden van die rode kaarten 
verspreid bij voetbalwedstrijden. 

gerd ze in ontvangst te nemen. Op 1 
maart noemde Linschoten als reden 
daarvoor dat de rapporten nog een 
voorlopige status. hadden en dat de 
inhoud hem al bekend was uit de 
kranten van die ochtend. Hij kende 
de inhoud dus wèl. maar - zo blijkt 
achteraf- niet uit de krant want er 
is geen enkel artikel over de CTSV
rapporten verschenen. 
Vervolgens ontdekte Marijnissen ook 
nog dat Linschoten op 21 november 
aan CTSV-voorzitter Van Leeuwen 
gezegd zou hebben dat een aantal 
kamerfracties al beschikte over de 
rapporten. Volgens Marijnissen had 
dat een extra reden moeten zijn om 
de concept-rapporten in ontvangst 
te nemen en aan de hele Kamer uit 
te reiken. 
De vraag blijft of Linschoten over de 
schreef is gegaan om de afschaffing 
van de Ziektewet zo probleemloos 
mogelijk door de Kamer te loodsen. 
Door de zeer late aanlevering had 
het parlement nauwelijks tijd om de 
rapporten te bestuderen. In de 
uiteindelijke rapporten ontbraken 
ook eerdere kritische passages. 
Marijnissen is ervan overtuigd dat 
Linschoten de Kamer wel degelijk 
verkeerd en onvolledig heeft inge
licht Zoiets geldt in Den Haag als 
'politieke doodzonde'. 
Een andere rode draad in de kwes
tie vormen de grote problemen bij 
het CTSV. Het personeel is in op
stand gekomen tegen het door 
Linschoten benoemde bestuur: 
WD'er Van Leeuwen, PvdA'er Van 
Otterloo en CDA' er Van Rooijen. De 
Kamer lijkt wel te voelen voor het 
SP-voorstel tot een nader parlemen
tair onderzoek naar 'het toezicht op 
het toezicht' van de sociale zeker
heid. Dat zou moeten volgen op het 
onderzoek naar het functioneren 
van het CTSV dat nu door prof. Rood 
wordt uitgevoerd. 
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KORT&KLEIN 
AUIE VOOR VISSTEIGER 
• Door de SP-afdeling en 
hengelsportvereniging Onder 
Ons is in Tiel gezamenlijk actie 
gevoerd voor visplekken voor 
ouderen en gehandicapten. 
Vissen is populair in Tiel: de 
hengelsportvereniging telt liefst 
1500 leden, onder wie ook 
veel mensen die slecht ter 
been zijn. Voor hen is het vaak 
een martelgang om een goede 
plek aan het water te bereiken. 
De actievoerders vragen om bij 
de herinrichting van wijkpark 
Passewaay een vissteiger en 
parkeerplaats aan te leggen. 

DUBBELE OZB7 
• Stadsgewest Haaglanden 
(Den Haag en omgeving) wil 
zelf belasting gaan heffen. De 
burgers krijgen dan een dubbe
le aanslag onroerende-zaak
belasting: van de gemeente èn 
van Haaglanden. Van de 
verzekering dat het totaal
bedrag niet zal stijgen, gelooft 
Paul Jonas niets. Hij is voorzitter 
van de SP-fractie in het bestuur 
van Haaglanden. 'Reken maar 
dat veel gemeenten het maxi
male uit de OZB halen. Boven
dien verhoogt de dubbele 
aanslag de uitvoeringskosten. 
Weggegooid geld. Wat me ook 
enorm stoort is dat er nu alvast 
geld in de begroting is opgeno
men voor de kosten van fraude 
en mismanagement' 

VERVOER VOOR BLINDEN 
• Gemeenten moeten zorg
vuldig bekijken hoe zij ade
quaat kunnen voorzien in de 
specifieke veNaersbehoefte 
van blinden. Weigering van een 
veNaersvoorziening als blinden 
een begeleider hebben, druist 
in tegen de doelstelling van de 
WVG, zegt minister Melkert in 
antwoord op kameNragen van 
Jan Marijnissen. Ook vindt 
Melkert dat geleidehonden 
mee moeten kunnen in het 
collectief veNoer. Hij zal de 
gemeenten daarop wijzen. 
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Parkeren geen melkkoe 
• OOSTERHOUT - Vijftienhonderd handtekeningen in een melkemmer en 
een houten melkkoe werden vorige maand aangeboden aan wethouder 
Oomes in Oosterhout Meer dan tweehonderd centrumbewoners deden 
daarbij de hal van het gemeentehuis uitpuilen. Met de actie protesteerde het 
Bewonerscomité Oosterhout tegen het voorgenomen parkeerbeleid van de 
gemeente. SP' er Luit van de Burg. voorzitter van het comité: 'Als de plannen 
doorgaan moeten centrumbewoners voortaan 120 gulden per jaar betalen 
om hun auto voor de deur te zetten. Wij vinden dat ook bewoners van de 
binnenstad recht hebben op een gratis parkeeNergunning. Bovendien hoort 
bij iedere woning een gratis parkeerkaart voor bezoekers. Met het huidige 
plan worden centrumbewoners niet alleen gediscrimineerd, maar er wonen 
ook veel ouderen en gehandicapten die door deze maatregel extra gepakt 
worden.' De SP' er verwacht dat de bewoners gaan winnen. Van de Burg: 'Op 
23 april neemt de gemeenteraad een beslissing. Het lijkt me sterk dat men 
zomaar het protest negeert van 75 procent van de centrumbewoners.' 

Wie helpt SP 
op Internet? 
• Komt de SP met spannende, 
speelse, informatieve en verrassen
de Web-pages op Internet? Hangt 
eNan af. De SP zoekt enthousiaste 
(jonge) mensen die samen deze 
klus zouden willen klaren. Als je 
enige kennis van zaken hebt en er 
wat tijd in wilt steken, schrijf of bel 
dan even snel het SP-partijkantoor, 
Yorick Haan of Herman Beekers, 
Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotter
dam, tel. 010-4673222 of stuur een 
E-mailtje naar Herman Beekers: 
hbeekers@pi.net 

28 APRIL: MARATHON VAN 
ROTTERDAM. Loop je de 42 
km ook mee in SP-kleuren, 
dan krijg je het inschrijfgeld 
vergoed en een gratis set 
wedstrijdkleding. Het SP
kantoor, vlakbij start en 
finish, is die zondag beschik
baar voor SP-lopers en hun 
supporters. Kleedgelegenheid 
en douche zijn aanwezig. 
Aanmelden kan tot 1 april bij 
Paul Peters: 010-4673222. 

Koudetoeslag gemangeld tussen 
Rijk en gemeenten 
• DEN HAAG - De hoge stookkosten vanwege de strenge winter slaan een extra gat in de 
uitgemergelde koopkracht van veel huishoudens. Dat vraagt om maatregelen. 

In de vorige strenge winter maakte 
oppositiepartij PvdA zich sterk voor 
een koudetoeslag voor 'de minima'. 
Sindsdien is de financiële positie 
van die mensen sterk verslechterd. 
Toch wilde PvdA-minister Melkert 
niet aan een koudetoeslag. Hij 
schoof het probleem op het bordje 
van de gemeenten: die moeten 
maar hulp bieden via de bijzondere 
bijstand. Binnen een dag na zijn 
uitspraak werd Melkert geconfron
teerd met een SP-onderzoek waaruit 
bleek dat de gemeenten daar niets 
voor voelen. Melkert hield echter 
voet bij stuk. Hij betaalt de koude
toeslag in ieder geval niet Hoe pakt 
het nu uit bij de gemeenten? Enkele 
voorbeelden. 

PvdA-wethouder Swaak in Gronin
gen heeft een heel andere oplos
sing dan Melkert Hij gaat aan het 
energiebedrijf vragen de voorschot
nota's te verhogen. Dan komt de 
klap bij de eindafrekening niet zo 
hard aan ... SP-fractievoorzitter Peter 
Verschuren was laaiend. 'Dat is 
iemand langzaam wurgen in plaats 
van de stoel onder de strop weg te 
schoppen. Het resultaat is hetzelfde.' 
De SP heeft inmiddels een initiatief
raadsvoorstel ingediend voor een 
koudetoeslag. 
In Doesburg heeft de SP-fractie 
voorgesteld om de winstuitkering 
van energiebedrijf Gamog te verde
len onder de burgers. Die brengen 
immers samen die winst mee op. 

Voor 1996 wordt de winstuitkering 
geraamd op 224.000 gulden. Dat is 
50 gulden per Doesburgs huishou
den. 
Rotterdam is een van de gemeenten 
die het wel op Melkerts manier gaat 
doen. Na een verzoek van de SP
fractie voor een algemene, automa
tisch uit te keren toeslag. stelden 
B en W een regeling voor via de 
bijzondere bijstand. Een bijsluiter bij 
de afrekening van het energiebedrijf 
wijst de mensen op de mogelijk
heid. SP-raadslid Chris van Heumen 
is redelijk tevreden: 'Wethouders 
Simons heeft een ruime regeling 
belooft en een eenvoudige aan
vraagprocedure. We zullen hem 
zeker aan die belofte houden.' 
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NIEUWS 

Strijd om ziekengeld 
brandt los in bedrijven 
I ROTIERDAM - Al heel snel 
worden de gevolgen zichtbaar van 
de afschaffing van de Ziektewet per 
1 maart Bijvoorbeeld in de pagina
grote advertenties en de reclame
spotjes van de verzekeringsmaat
schappijen (Wie zal dat betalen???). 
Maar ook in de reacties van de 
werkgevers. 
De metaalbazen wilden zelfs .de 
verplichting in de lopende CAO 
schrappen om bij ziekte 100 procent 
van het loon door te betalen. Er was 
een kort geding nodig van de FNV 
om deze contractbreuk tegen te 
houden. Andere werkgevers zijn iets 
meer beheerst. en roepen dat de 
aanvulling pas moet sneuvelen in 
de nieuwe CAO. Philips liet met veel 
rumoer weten dat ze 100 procent 
blijft doorbetalen. Maar in de kleine 
lettertjes staat er wel bij: 'als het 
ziekteverzuim niet stijgt'. Geen 
enkele garantie dus. 
De SP reageerde op de oorlogstaal 
van de werkgevers met een folder 
die op de overlijdensdatum van de 
Ziektewet is uitgedeeld aan fabrieks
poorten in het hele land. De folder 
wijst op het loon dat in het verleden 
is ingeleverd voor de aanvulling op 
het ziekengeld. Voorspeld wordt dat 
het ziekengeld inzet wordt van een 
keihard gevecht De folder roept op 
verdere verslechteringen niet te 
accepteren, maar te bestrijden -
met steun van vakbond en SP. 

SP-fractievoorzitter Pau/jonas zamelt bij een kraam handtekeningen in 

'Fikkie Terug' tegen 
spon-bezuinigingen 
• ZOETERMEER - 'Niet korten op sporten' is het motto van een grote actie 
in Zoetermeer om de dreigende bezuinigingen op de sportsector tegen te 
houden. De gemeente verhoogde vorig jaar de tarieven van de accommoda
ties al fors. Voor dit jaar zijn 'gedifferentieerde verhogingen' aangekondigd. 
SP-fractievoorzitter Paullonas: 'Dat betekent dat de clubs tegen elkaar 
uitgespeeld worden. jij geen verhoging, jij 30 procent Wij hebben meteen 
het actiecomité 'Tikkie Terug' opgericht Samen met leden van alle mogelijke 
sportverenigingen willen we één front maken tegen de kortingen. Sporten is 
belangrijk. Daar mag de gemeente best geld voor over hebben.' 
De actie loopt voortreffelijk. Heel veel sporters zijn actief aan de slag binnen 
hun vereniging en alleen al op de eerste actiedag onderschreven 1200 
Zoetermeerders de eis van het comité. Op het spreekuur van de SP-huis
artsenpraktijk Ons Medisch Centrum kwam een Zoetermeerder 300 hand
tekeningen inleveren die hij op eigen initiatief had verzameld tegen het 
'korten op sporten'. 

Altijd borreltijd in Utrecht 
I UTRECHT - Ambtenaren van 
de provincie Utrecht gaan op 
degelijke dienstfietsen de provin
ciale fietspaden inspecteren. Een 
uitstekende zaak. Maar dat de 
briljante beslissing nou een 
feestje waard is dat bijna even
veel kost als de acht fietsen zelf, 
nee. Toch is dat feestje wel 
georganiseerd, inclusief demon
stratie van een fietspad-inspec
tie. 

Utrechts SP-statenlid Paulus jansen 
kan maar niet wennen aan de 
feestcultuur in de provincie. lansen: 
'De kleinste rotonde, een minuscuul 
stukje fietspad: meteen worden alle 
registers van het borrelcircuit open
getrokken. Vo.oral WO-gedeputeerde 
Kok maakt het bont Laatst werd de 
eerste abri opgeleverd van een serie 
van twintig. Hup, weer een feest. 
Een schoolvoorbeeld van dubbele 
moraal: preken dat er bezuinigd 

moet worden. en zelf elke kans 
aangrijpen om te feesten op kosten 
van de gemeenschap.' 
lansen heeft Gedeputeerde Staten 
nu voorgesteld in ieder geval af te 
zien van festiviteiten als een project 
kleiner is dan 250.000 gulden. Moet 
er zonodig wèl gefeest worden bij 
duurdere projecten, dan mag dat 
niet méér kosten dan een half 
procent van het totale project
bedrag, zo luidt zijn voorstel. 

KORT&KLEIN 
SUCCES COMPLEET 
• Zutphenaren kunnen alsnog 
kwijtschelding van gemeente
belastingen vragen over '93, 
'94 en '95. Het succes van het 
SP-verzet tegen de onjuiste 
afhandeling van kwi jtschel
dingsverzoeken is daarmee 
compleet De SP ontdekte dat 
Zutphen al drie jaar lang een 
verkeerde berekening hanteert 
Zutphenaren zijn daardoor naar 
schatting voor een miljoen 
benadeeld. De gemeente gaf 
haar fout toe en beloofde alle 
aanvragen opnieuw te beoor
delen. Maar in de raad eiste de 
SP-fractie dat ook mensen die 
- mogelijk op grond van de 
rekenfout - geen kwijtschel
ding hadden aangevraagd, dat 
alsnog kunnen doen. Na een 
langdurige schorsing stemden 
B en W in met dat voorstel. 

REPARATIE REPAREREN 
• Waarom verloopt de beloof
de koopkrachtcorrectie niet 
correct. wil SP-fractievoorzitter 
jan Marijnissen weten van 
minister Melkert Het inko
mensverlies [1 januari en 
februari '96 als gevolg van het 
uitstel van de afschaffing van 
de ziektewet wordt voor 
mensen· op het minimum 
slechts voor de helft gecom
penseerd, terwijl sommige 
hogere inkomensgroepen te 
veel terugkrijgen. Marijnissen 
wi l die fout hersteld zien. 

BERNHARD EN DE NSDAP 
• De schrijvers Aalders en 
HiJbrink concluderen in hun 
boek 'De affaire-Sanders' dat 
'het feitelijke lidmaatschap' van 
prins Bernhard van de NSDAP 
'als zodanig als vaststaand 
mag worden beschouwd'. 
SP-kamerlid Poppe wil nu van 
premier Kok weten of daarmee 
ook het onderzoek van de 
RIOD naar deze kwestie afge
sloten is; wat de resultaten 
daarvan zijn en of Kok bereid is 
deze openbaar te maken. 
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Waar moet het heen met de Partij van de Arbeid? 
Niemand schijnt het te weten. Er heerst een diepe 
crisis rond de koers van het paarse kabinet, rond 
de partijleiding, rond het partijprogramma. En 
ondertussen blijven de kiezers en de leden maar 
weglopen. Zal de PvdA de AOW-gerechtigde leeftijd 
nog wel halen? 

H 
ET MOEST EEN feestelijk con
gres worden, 10 februari in 
Zwolle. De PvdA was immers 
50 jaar geworden. Maar het 
congres gaf geen enkele aan-

de wereld'. En dat de moderne burger 
niet betutteld wil worden met allerlei 
overheidsbescherming. De volgende dag 
heet het dat het akkoord nu eenmaal 
een compromis is , waarbij de afbraak de 
inbreng van de liberalen is en de (ge
deeltelijke) koppeling en de (armoedige) 
extra banen de inbreng van de PvdA. 

leiding tot optimisme voor 
de volgende halve eeuw. Vier dagen na 
de Ziektewet-afgang in de Eerste Kamer 
deden de afgevaardigden een schamele 
poging de crisis in de partij te camoufle
ren met luid applaus voor nietszeggen
de algemeenheden. De echte problemen 
- de al jaren groeiende verwarring, ver
deeldheid en stuurloosheid - werden 
weer niet bij de horens gevat. 

WAT TE DOEN MET PAARS? 
Het grootste probleem waarmee de 
PvdA worstelt is haar eigen deelname 
aan het paarse kabinet. Het PvdA-smal
deel in de regering voert met de coalitie
partners van VVD en D66 een puur neo
liberaal beleid: afbraak van de sociale 
zekerheid en voorzieningen, vergroting 
van de inkomenskloof, minder rechten 
voor de werknemer, meer markt en min
der overheid. Geheel in de lijn van het 
regeerakkoord , dat in augustus '94 in el
kaar is gestampt. 
De PvdA-kamerleden weten zelf nog 
steeds niet wat ze van dit regeerakkoord 
moeten denken. De ene dag zeggen ze 
dat de sociale kaalslag nodig is voor de 
'concurrentiepositie van Nederland in 
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De PvdA-kamerfracties varen dan ook 
een niet te volgen zigzagkoers . Het ene 
paarse wetsvoorstel na het andere wordt 
ontvangen als een goed voorstel - om
dat het in het regeerakkoord staat - . 
maar de gevolgen voor de mensen wor
den onaanvaardbaar genoemd. Luid
keels protesteert de fractie hiertegen, 
waarbij de meest sociale gezichten ge
trokken worden - zoals Adelmund voor 
sociale zaken, Oudkerk voor de gezond
heidszorg en Duivesteijn voor de huis
vesting-. maar evenzovaak gaat de hele 
fractie vervolgens toch overstag. Want 
als puntje bij paaltje komt zijn niet de 
belangen van de mensen heilig, maar 
wel het regeerakkoord en het voortbe
staan van het kabinet. 

VERDEELDE FRACTIE 
De PvdA-fractie worstelt niet alleen met 
het regeringsbeleid, maar ook met zich
zelf. In de blauwe zetels is door partij
voorzitter Felix Rottenberg een merk
waardig samenraapsel van ideologieën 
geparachuteerd. Zo plaatste hij naast 

11 Zijn voorganger Joop den Uyl 
waarschuwde voor tweedeling in 

de samenleving, voor het verlies aan 
samenhang en solidariteit. Wim Kok laat 
deze voorspelling uitkomen. En zijn 
grootste prestatie is dat hij het de PvdA 
laat slikken. Voor de crisis die zijn panij 
teisten, is Kok immuun. Evenals voor het 
feit dat in de peilingen de PvdA terug is 
op het niveau van de SOAP bij de eerste 
algemene verkiezingen in 1918. 

'Plak hier de Kok van uw keuze.' 
De meeste PvdA-congresgangers 

konden de SP-folder wel waarderen. Wim 
Kok zelf was veel minder enthousiast_ 
Hier probeen hij zo snel mogelijk weg te 
komen van SP' er Ben Oskam. 
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Karin Adelmund, die grote moeite heeft 
met de afbraakvan de sociale zekerheid , 
Riek van der Ploeg die een warm voor
stander is van die afbraak. 
Rottenberg speelde dan wel een hoofd
rol in de samenstelling van de fractie -
van enige greep erop is echter geen spra
ke. Het botert totaal niet tussen hem en 
fractievoorzitter Jacques Wallage. Ze we
ren elkaar zelfs van vergaderingen. Wal
lage, gedwongen tot omzichtig geschip
per, voelt zich slechts gehinderd door de 
'springerige' voorzitter, die meer proble
men veroorzaakt dan hij oplost. 'Ik sti
muleer het dat vergaderingen uit de 
hand lopen,' zegt Rottenberg dan ook. 

'ONDEMOCRATISCH EN CHAOTISCH' 
De manier waarop de PvdA intern func
tioneert, is het volgende zorgenkind. Fe
lix Rottenberg en Ruud Vreeman namen 
de voorzittershamer in 1992 over van 
Marianne Sint, die als zwarte piet van 
de WAO-crisis moest opstappen. Sinds
dien vergadert het partijbestuur nog 
maar een keer of vijf per jaar en is de 
partijraad opgeheven. Op afdelingsni
veau gebeurt bijna niets meer. 'Partij
ideoloog' prof. Bart Tromp klaagde vo
rig jaar al dat het PvdA-voorzittersduo 
de partij ombouwt naar Greenpeace
model: 'Leden worden donateurs, een 
klein gezelschap van professionals be
paalt wat er gaat gebeuren en wie eraan 
mogen meedoen.' Drie weken voor het 
Zwolse congres verweet hij de voorzit
ters ondemocratisch, solistisch en chao
tisch handelen, vriendjespolitiek en fi-

. nancieel wanbeheer. Ondertussen stokt 
de vernieuwing. terwijl de partij zich 
ideologisch 'in een doodlopende steeg' 
bevindt, aldus Tromp. 
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Verkiezingsuitslagen PvdA (%) 

11 Sinds het aantreden van Kok als 
partijleider in 1986 heeft de PvdA 

bij alle verkiezingen verlies geleden, 
zowel landelijk, proeindaal als in de 
gemeenteraden. 

11 Het ledental van de PvdA is 
gehalveerd sinds de jaren zeventig, 

en keldert nog steeds achteruit. Alleen al 
in januari en februari '96 zegden weer 
circa 5000 leden op. 

BEWUSTELOOS 
De ideologische bewusteloosheid waar
in de PvdA zich bevindt, is natuurlijk de 
kern van de hele crisis. De PvdA als 
waakhond voor de rechten van werk
nemers, voor de sociale zekerheid en de 
collectieve voorzieningen bestaat niet 
meer. Vooral sinds het aantreden van 
Wim Kok als partijleider in 1986 zijn 
alle ankers gelicht en sindsdien drijft de 
PvdA-boot stuurloos rond. totdat ze in 
'89 door Lubbers en in '94 door Bolke
stein op sleeptouw werd genomen rich
ting neo-liberale heil-economie. 
Daarbij blijft partijleider Kok bezweren 
dat hij het roer stevig in handen heeft. 
'IK geef leiding aan de vernieuwing van 
de PvdA,' riep hij na de WAO-crisis , maar 
we zijn nu ruim vier jaar verder en Kok 
geeft alleen leiding aan het paarse 
sloopwerk. Hij zou ook 'beter gaan com
municeren met de achterban', een be
lofte die hij na het Ziektewet-debacle op
nieuw van stal haalde. Maar al die tijd 
heeft Kok zich nauwelijks in het land la
ten zien. Het is onvoorstelbaar hoe on
aangetast zijn positie als partijleider is, 
terwijl hij de partij totaal niet leidt, veel 
partijgenoten balen van zijn politieke 

V. L. N. R: WIM KOK 

Door het leven getiH<end - en door Joost Veerkamp 

koers en terwijl de PvdA sinds zijn aan
treden àlle verkiezingen verloor. 

TERUG OP NIVEAU VAN 1918 
De PvdA glijdt steeds verder de afgrond 
in - met de ogen dicht. Zelfs het record
verlies van twaalfzetels bij de kamerver
kiezingen in 1994 is door de partij nog 
steeds niet geanalyseerd. De uitstroom 
van leden gaat onverminderd door. 
Een duidelijke en goede toekomstvisie is 
volgens velen de eerste voorwaarde om 
de PvdA van de ondergang te redden. 
Van het huidige partij program. een erfe
nis van Den Uyl uit 1977, wil niemand 
meer iets weten. Voor het Zwolse con
gres nodigde Rottenberg drie partijpro
minenten-waaronder de kritische Paul 
Kalma- uit notities te schrijven. Op het 
congres zelfwaren die echter 'samenge
vat' in een resolutie met kraak noch 
smaak. Wöltgens, Kalma en Tromp wer
ken nu op eigen houtje aan een nieuw 
program, maar voorzitter Rottenberg 
wil van hun inspanningen niets weten. 
Ondertussen 'bestuurt' hij de restanten 
van de partij door middel van fax-vlug
schriften, panels en brainstormsessies. 

CONSERVATIEF IS NU PROGRESSIEF 
De doelstellingen zijn weg. het opko
men voor de vroegere achterban is weg. 
elk beetje politieke moed is weg. 
Moet een socialistische partij als de SP 
eigenlijk blij zijn met de ineenstorting 
van de sociaal-democratische concur
rent? Natuurlijk is het mooi dat zich 
dagelijks opgestapte PvdA-leden en -kie
zers aanmelden bij een snel groeiende 
SP. Maar anderzijds raken nogveel meer 
mensen geïnfecteerd door de moede
loosheid in de PvdA. Van de wijdverbrei
de optimistische kijk op de maatschap
pij ten tijde van Den Uyl - het kàn beter 
en dus móet het ook beter - is vrijwel 
niets meer over. Het meest progressieve 
dat nu nog mogelijk is, is conservatief te 
zijn: te knokken voor behoud van de ver
worvenheden uit het verleden en tegen 
de groeiende tweedeling. Echte vooruit
gang is aldus geblokkeerd door het weg
kwijnen van de PvdA. • 
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t ek st Peter Verschuren 
pr e nt Gerrit Saarloos 

Hossende en zingende 
ambtenaren op 26 februari in 
het stadhuis van Emmen. Een 
verlaat carnaval? Nee. Zojuist 
is bekend gemaakt dat de 
hoogste topambtenaren Hans 
van den Eist en Henk 
Boersma op non-actief zijn 
gesteld. SP-raadslid Johannes 
Saarloos: 'Het leek wel 
bevrijdingsdag.' Dat was het 
ook werkelijk voor veel 
ambtenaren. Van den Eist en 
Boersma oefenden jarenlang 
een onvoorstelbaar 
schrikbewind uit, waarbij ze 
intussen hun zakken vulden. 

11 De topambtenaren van Emmen lieten zich geregeld lekker in de wanen leggen 
door relaties uit het zakenleven. Op de foto een dagje spelevaren op uitnodi

ging van de plaatselijke industrieel Vleems, ook aan het stuur van de speedboat. 
Rechts achter Henk Boersma, naast de voormalig interim-gemeentesecretaris Leen 
Rasser. Rechts vooraan Hans van den Eist, naast CDA-wethouder Gerrie Huirne en 
haar man. Deze foto werd rond de jaarwisseling in zeer beperkte kring als wenskaart 
verstuurd. (Overgenomen uit het Nieuwsblad van het Noorden) 

De beerput van Emmen 

D 
E PROBLEMEN ROND Van den 
Elst (algemeen directeur) en 
Boersma (directeur midde
len) van het General Mana
gemen t Team (GMT) van de 
gemeente Emmen slepen al 

jaren. Maar hun macht is zo groot dat 
zij ook hun werkgever - B en W en de 
raad van Emmen - volledig in de greep 
hebben en alle verzet in de kiem weten 
te smoren. 
Begin '93 bijvoorbeeld wordt gemeente
secretaris Van der Zande ontslagen, die 
er pas anderhalfjaar zit, maar zich niet 
schikt naar de luimen van het GMT van 
Van den Elst en Boersma. De oppositie 
in de raad van Emmen, waaronder de 
SP, eist daarop een onderzoek naar het 
functioneren van de ambtelijke top. 
Maar het onderzoek komt er niet en Van 
der Zande wordt tegen veel kosten weg
gewerkt: proceskosten, 730.000 gulden 
wachtgeld plus 100.000 gulden vergoe
ding immateriële schade. 
Eind '93 vraagt SP-raadslid Charly von 
Pickartz opnieuw een onderzoek naar 
de handel en wandel van de ambtelijke 
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top. Ook bij de college-onderhandelin
gen van '94 is het functioneren van het 
GMT een belangrijke kwestie. GPV/RPF, 
VVD, D66 en SP pleiten voor een onder
zoek. Voor de SP-fractie is deze kwestie 
zelfs het belangrijkste onderhande
lingspunt. De VVD haakt ech ter al snel 
af, in ruil voor een wethouderspost. Het 
onderzoek komt er weer niet. 

'BEKWAME, INTEGERE MANAGERS' 
Hoewel de signalen van machtsmis
bruik zich opstapelen, blijven burge
meester en wethouders doen of hun 
neus bloedt. In september '95 wordt de 
secretaris van de Centrale Medezeggen
schapscommissie (de ondernemings
raad voor ambtenaren) geschorst door 
Boersma. Naar later blijkt met leugens 
hierover tegen de wethouder. De hele 
medezeggenschap in Emrrren stopt. De 
vakbonden houden een enquête onder 
ambtenaren. Maar burgemeester Lensen 
wuift de onthutsende conclusies volle
dig weg. De problemen hebben alleen te 
maken met de bezuinigingen, niet met 
het management. zegt Lensen. 

De media - vooral het Nieuwsblad van 
het Noorden - publiceren ondertussen 
steeds meer details over intimidatie 
door het GMT-duo. Een ambtenaar 
wordt naar huis gestuurd omdat hij een 
dagboek bijhield over alles wat hij mee
maakte. Nog steeds willen burgemeester 
en wethouders van niets weten. De jour
nalisten maken zich schuldig aan 'kwa
lijke stemmingmakerij'. Van den Eist en 
Boersma zijn 'bekwame en integere ma
nagers', schrijvenBen W nog in oktober 
'95 aan het personeel. 
Dan krijgt SP-fractievoorzitter Hans van 
Rossem een tip over het declaratiege
drag van Boersma en Van den Elst. Van 
Rossem: 'Ik controleer het, en het blijkt 
te kloppen. Van den Elst had de gewoon
te om stevig te stappen en de rekening 
eens per maand naar het gemeentehuis 
te laten sturen.' Van Rossem eist op
nieuw een onderzoek. Lensen reageert 
opnieuw gebeten: er is niets van waar. 
Even later krijgt VanRossemeen anonie
me brief met een overzicht van alle de
claraties in '95 van drie horecagelegen
heden in Emmen, compleet met de ge-
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11 SP-tekenaar Gerrit Saarloos 
schetste in november '9 5 heel raak 

de bestuurlijke verhoudingen in zijn 
woonplaats Emmen. De prent, in de krant 
gepubliceerd enkele weken voor de 
instelling van de commissie-Van Thijn, 
deed veel stof opwaaien. 

gevens waar de bedragen weggeboekt 
zijn. In tien maanden tijd heeft de ge
meente 66.000 gulden betaald. Ook 
wordt bekend dat Boersma en Van den 
Eist zich met twee collega's een week
end hebben teruggetrokken in hotel De 
Wiemsel in Ootmarsum. De gemeente 
betaalt de kosten: 12.000 gulden. Later 
voeren de heren aan dat hierbij een ver
gissing in het spel was. De kosten bedra
gen 'slechts' 6.000 gulden. Van Rossem: 
'Ze hebben gewoon geprobeerd om dub
bel te declareren en de helft in eigen zak 
te steken.' 
Boersma schaft zich een perehouten bu
reau aan; kosten 55.000 gulden. Een an
dere opvallende rekening die Boersma 
aan de gemeente liet sturen betreft twee 
vlinderdasjes voor 375 gulden. 
Uiteindelijk kan zelfs burgemeester Len
sen niet langer om de klachten heen. 
Begin december '95 wordt een onder
zoekscommissie ingesteld van zwaarge
wichten: oud-minister Van Thijn, oud
burgemeester en KNBV-voorzitter Staat
sen en Jean Engelen. Zelfs hun onder
zoekwordt bemoeilijkt. Van Rossem: 'De 

commissie wilde praten met de ambte
naren, maar de eerste weken kwam er 
bijna niemand opdagen. Krijg ik een te
lefoontje van een ambtenaar dat Van 
den Eist constant rondhangt bij de se
cretaresse van de onderzoekers om te 
kijken wie een afspraak maakt. Ik meld
de dat meteen aan Jean Engelen. Die rea
geerde furieus en schopte Van den Eist 
van de afdeling. Daarna kwam het on
derzoek pas goed op gang.' 

OVERNIETIGEND RAPPORT 
Na gesprekken met 116 personen pre
senteren de onderzoekers hun rapport. 
Daaruit blijkt niet alleen dat alle ge
ruchten op werkelijkheid berusten, 
maar dat er nog veel meer aan de hand 
is. De conclusies zijn vernietigend, niet 
alleen voor Van den Eist en Boersma, 
maar evenzeer voor het voltallige colle
ge van B en W. Het gedrag van de topma
nagers wordt andere als volgt beschre
ven: 
'Respectloos en arrogant optreden: inti
miderend, beledigend, bot en tartend. 
Bij herhaling, te pas en te onpas dreigen 
met sancties.' (Een voorbeeld dat de SP 
ter ore kwam: Op een personeelsfeestje 
kreeg een ambtenaar na een menings
verschil metBoersmate horen: 'Je bent 
op staande voet ontslagen.') 
'Openlijke minachting van College en 
Raad. Insubordinatie en deloyaliteit 
naar portefeuillehouder. Inschakelen 

medewerkers als bureauspion. Op veel 
punten schenden van de privacy van 
medewerkers.' (Computerbestanden 
werden ingezien en gewist, stukken uit 
laden gehaald, enz.). 
Van Thijn en zijn collega's adviseren 
nader accountants-onderzoek naar de 
declaraties. Bovendien moet er een 
apart onderzoek komen naar belangen
verstrengeling. Van den Eist en Boersma 
lieten zich immers graag fêteren door 
ondernemers met wie ze zaken deden. 
(Dit onderzoek komt er- het wordt uit
gevoerd door de BVD.) 
Verbazing hebben de onderzoekers over 
de snelle carrière van Boersma. In 
twaalf jaar tijd heeft hij liefst acht sala
risschalen doorlopen, vaak met half
jaarlijkse periodieken. Opvallend is ook 
de toelage van 30 procent die de leden 
van het GMT zichzelf toegekend heb
ben, tegen de zin van de wethouder. 

SCHOON SCHIP 
Hoe kon het zo ver komen? Hans van 
Rossem: 'Ben Wwaren marionetten van 
de managers. Als er klachten kwamen, 
vroegen ze aan Boersma en Van den Eist 
om een reactie en daarmee was het af. 
Dat heeft te maken met slappe bestuur
ders en geslepen topambtenaren, maar 
ook met het hele organisatiesysteem. 
Emmen ziet zichzelf graag als een be
drijf dat gerund wordt door de mana
gers, met B en W op een grote afstand, 
zeg maar als raad van commissarissen. 
Als een wethouder al een keer wat wil
de, kreeg hij van Van 
den Eist te horen: Ho, 
dat is mijn bevoegd
heid. Een dergelijke 
organisatie zie je in 
veel meer gemeenten. 
Ik denk dan ook dat 
Emmen niet uniek is, 
al ging het hier wel 
heel extreem.' 
'Wat er nog moet ge
beuren? Er moet nu 
echt schoon schip ge
maakt worden. Wij 
hebben Lensen en ge-
meentesecretaris Reu-

11 Vrij Nederland
redacteur Wouter 

Klootwijk venelt in 
de Drentse Courant 
smakelijk hoe hij na 
de instelling van de 
commissie-Van Thijn 
GroenUnks polste wat 
er in Emmen aan de 
hand is. 'Niets,' was 
het antwoord. 'Het 
probleem is alleen de 
pers die de zaak 
opblaast.' 

ver het verzoek gedaan hun functie ter 
beschikking te stellen, in het belang van 
Emmen. Het vertrouwen is op een gi
gantische manier geschonden, bij de 
ambtenaren en bij de burgers. Dat ver
trouwen kan niet hersteld worden door 
de mensen die er bovenop zaten en niets 
hebben gedaan. Verder moeten alle wet
houders naar huis. Vervolgens moet er 
een nieuw collegeprogram komen, met 
als belangrijkste aspect het terugwin
nen van het vertrouwen.' • 
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De ster van schrijver Adriaan Bontebal rijst. Veel optredens in het land, 
op radio en televisie. Onlangs verscheen zijn satirische boek: 

'Charmante jongen, sportieftiep'. Een gesprek over reality-TV, a-sociale 
architecten, vrije heroïneverstrekking en politieke logica. 

IK HEB ENORME MAZZEL gehad 
met mijn motorongeluk, 
waarbij een been geampu
teerd moest worden. Het ge

beurde namelijk in 1975 en 
reality-TV-programma's als Oog

getuige of 06-11 bestonden toen nog 
niet. Echt een geluk bij een ongeluk, 
want ik moet er niet aan denken dat ik 
daar zou liggen en opeens verschijnt er 
een cameraploeg die hun lenzen op m 'n 
bek richten. Om vervolgens in het zie
kenhuis een vingerende Ria Bremer aan 
mijn pols te voelen. Ik haat dat soort te
levisie dat schaamteloos in iemands in
tiemste privé-leven zit te peuren. Als er 
zich aan mijn deur bloembezorgende 
verslaggevers gaan melden met de me
dedeling dat iemand iets aan het spijten 
is, schop ik ze desnoods met één been 
m 'n hof uit. En de meid die mij probeert 
te versieren via Robert ten Brink wurg ik 
ter plekke met haar eigen videoband je. 

DE MENS IS VAN NATIJRE niet dom. Dat een 
verontrustend percentage van de mens
heid toch lijdt aan stompzinnigheid, 
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heeft onder andere te maken met de de
biliserende werking van dit soort televi
sieprogramma's. Ons voorland is wat 
dat betreft Amerika, een land met een 
afschuwelijke mentaliteit. Niet alleen in 
de media wordtArnerika gevolgd; ook in 
de gezondheidszorg. Aan de ene kant 
zijn de meest fantastische operaties mo
gelijk, aan de andere kant worden de 
basisvoorzieningen afgebroken. Dat 
contrast, dat ook in Nederland steeds 
sterker wordt, stoort mij mateloos. Het 
feit dat echt alles voor geld te koop is. En 
als je geen geld heb, val je buiten de 
boot. Je ziet het ook met het filepro
bleem. Alle politici van links tot rechts 
roepen, paars aanlopend: We moeten 
autorijden duurder maken. Dat houdt 
dus in dat mensen met geld kunnen blij
ven rijden en mensen met minder geld 
weer niet mee mogen spelen. Zo is ook 
de woningnood opgelost. Als je leuk wil 
wonen, betaal er dan maar voor en heb 
je dat niet, dan kan je het wel verder 
schudden. Met dat soort beleid boren ze 
bij mij moeiteloos een grote voorraad 
cynisme aan. 

DE OVERHEID IS de grootste vijand van 
het volk. Want door hun beleid wordt 
een bevolking losgeweekt van de maat
schappelijk zo onmisbare solidariteit. 
Neem de werkgelegenheid. Zegt zo'n 
politicus: Er zijn te weinig banen om ie
dereen aan het werk te helpen. Vervol
gens gaat ie naadloos verder met de zin: 
De uitkeringen moeten naar beneden 
om de mensen te motiveren een baan te 
gaan zoeken. Daarmee zeg je impliciet: 
De mensen met een uitkering zijn te be
roerd om te werken. Met dat soort op
merkingen ondergraaf je de solidari
teit. Want als je dat maar vaak genoeg 
loopt te gillen, gaan de mensen met een 
baan dat óók denken. Of neem die nieu
we bijstandswet. Het kabinet beweert 
dat de mensen er niet op achteruit gaan. 
Nu ben ik maar een heel domme jon
gen, maar als men bezuinigt op de bij
stand, dan gaat dat bedrag toch naar 
beneden? Dan krijgen de uitkeringsge
rechtigden toch minder? Dan wordt de 
groep die op de armoedegrens zit toch 
groter? Hoe kan men dan beweren dat 
dat niet zo is? 
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tekst en foto 
Paul Waayers 

JE KENT ZE WEL. De mensen die zich nog 
een keertje extra scheren en een net pak 
aantrekken, als ze naar de gemeente 
moeten. Dan komen ze vervolgens in 
het nieuwe Haagse stadhuis. Het ijspa
leis van architect Richard Meijer.Waar 
je in een zo immens grote hal binnen
komt, dat je je nog nietiger voelt. Waar 
niets is aangegeven, want ieder pijltje of 
bordje zou het ontwerp van meneer 
Meijer maar verstoren. Kortom: dat hele 
stadhuis is een volkomen a-sociaal ont
werp. Stel, men vraagt mij: Meneer Bon
tebal, u bent handig met woorden, wilt 
u een folder schrijven over de huursub
sidie? Dan is het niet de bedoeling dat ik 
met rare artistieke zinsconstructies 
kom. Nee, de lezer moet kunnen begrij
pen hoe die regeling in elkaar steekt. Ik 
moet dus dienstbaar zijn aan de mensen 
voor wie het bedoeld is. Zo zou een ar
chitect ook moeten denken als hij de 
opdracht krijgt voor een stadhuis. Stel je 
dienstbaar op. Zeker als het gaat om een 
gebouw waarmee je noodgedwongen ie
dereen confronteert. Zoals een stadhuis, 
waar iedereen wel eens moet zijn. Vol
gens mij ben je pas echt kunstenaar als 
je een gebouw ontwerpt dat dienstbaar 
is en daarnaast architectonisch interes
sant. Helaas zijn dat soort architecten 
nauwelijks in Den Haag bezig geweest. 

IK WAS EEN ENORME alcoholist, dronk te
gen de klippen op. Ging echt tot het ui
terste. Sinds twee jaar: geen druppel 
meer. Want na één pilsje ga ik direct 
weer voor de bijl. Vergis je niet. Alcohol 
is een heftige hard-drug, hoor. Door 
mijn ervaring ben ik een fervent tegen
stander van het legaliseren van hard
drugs geworden. Eenmaal aan de heroï
ne verslaafd. is het heel moeilijk om 
daarvan af te komen. Daarvoor moet je 
een flinke motivatie hebben. Die moti
vatie wordt onderuit gehaald als er 
ruimtes komen waar je die troep op een 
presenteerblaadje krijgt en waar je rus
tig kan gebruiken. Als je wil stoppen 
met heroïne en je blijft uit een bepaalde 
scene, dan word je er ook niet meer mee 
geconfronteerd. Met drank ligt dat een 
stuk moeilijker. Constant vind je het op 
je pad. Slijters. Kroegen. Recla
me. Zelfs in de kerk schen
ken ze wijn. Voor mij reden 
om daar niet naar toe te 
gaan. Nu was ik toch al niet 
zo'n kerkganger, hoor. 

de 'Charmante jongen, sportief tiep' 
~h (J 17,50) is verschenen bij uitgeverij 
fat DOEN en in de boekhandel te bestellen 

onder ISBN nr. 90 74616 04 6 

GEZOND&WEL 
door artsen van Ons Medisch Centrum 

Stop het schandelijke 
gezeul met patiënten! 

MET GROTE SPOED 
stuur ik een 74-jarige 
zieke vrouw naar het 
Sint Anna zieken
huis hier in Oss. Ze 
is ernstig benauwd 
tengevolge van een 
hartzwakte en een 
longontsteking. An

Henk van Gerven derhalf uur later ga 
ik poolshoogte ne

men in het ziekenhuis. Mevrouw ligt 
doodziek op de eerste hulp. De longarts 
is fel aan het lobbyen om haar op de in
tensive care afdeling geplaatst te krij
gen. Ze mag niet 
worden vervoerd 
naar een ander 
ziekenhuis, an
ders gaat ze 
dood, weet de 
longarts . Na veel 
discussie wordt 
een noodbed ge
creëerd. Weer an
derhalf uur later 
wordt de 74-jari
ge vervoerd naar 
het Canisiuszie
kenhuis in Nijme
gen. Kort na aan
komst overlijdt 
mevrouw. 

BIJ DITVOORVAL moet ik onwillekeurig te
rugdenken aan mijn studietijd, eind ja
ren zeventig. Ik liep stage in het zieken
huis. Een internist had de gewoonte om 
voordat hij met zomervakantie ging het 
hele ziekenhuis vol te leggen met zijn 
patiënten. Overbodig voor zijn patiën
ten, maar gezond voor zijn beurs. Ik 
nam me voor dat ik later als huisarts er
voor zou waken dat mijn patiënten dit 
niet zou overkomen. Tijden veranderen 
echter. Thans kost het soms de grootste 
moeite om mensen überhaupt opgeno
men te krijgen. 

DAT KOMT DOOR het overheidsbeleid van
af begin jaren tachtig. Toen besloot de 
regering dat het beddenaantal in de zie
kenhuizen fors moestworden verkleind. 
In vijftienjaar tijd werden in Nederland 
een dertigtal ziekenhuizen en duizen
den bedden wegbezuinigd. 

HUISARTS EN TWEEDE-KAMERLID Rob Oud
kerk (PvdA) en Riek van der Ploeg - eco
noom en ook Tweede-Kamerlid voo de 
PvdA - vinden dat nog niet geno.:g. Zij 
pleiten voor een verdere verlaging van 
het aantal ziekenhuisbedden met 20 
procent. Dat zijn maar liefst 12.000 bed-

den. Een voor
stel dat - zo 
geeft Oudkerk 
toe - met name 
is voortgespro
ten uit de libe
rale economen
filosofietjes van 
zijn collega-ka
merlid Riek van 
der Ploeg. Ik be
grijp niet waar
om Oudkerk dit 
durft te verdedi
gen. Het lijkt me 
volledig in strijd 
met een van de 
uitgangspunten 
van geneeskun

dig handelen: primum non nocere (al
lereerst geen schade toebrengen). 

HET IS GODGEKLAAGD dat in het rijke Ne
derland oude zieke mensen niet meer 
de gelegenheid wordt geboden voor een 
adequate behandeling aan het eind van 
het leven. Het zeulen met mensen in 
doodstrijd over de Nederlandse wegen 
op zoek naar een ziekenhuis waar nog 
plek is, is schandelijk. Waar moet het 
heen als zelfs het recht op menswaardig 
sterven niet meer is gegarandeerd? Wie 
maakt aan deze waanzin een einde? 
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OPS-slachtoffer 
Sjaak van Toledo: ~Je bent 
Geheugenverlies, constant het gevoel van een zware 
kater, gewrichtspijnen. Die klachten beheersen het 
dagelijks leven van duizenden Nederlanders. OPS 
heet de ziekte, Organo Psycho Syndroom. De 
slachtoffers hebben veelal gewerkt als schilder of in 
de grafische industrie. Zij zijn te lang blootgesteld 
aan vluchtige oplosmiddelen. Sjaak van Toledo uit 
Rotterdam vertelt zijn verhaal. 

B 
EGIN JAREN TACHTIG lag het 
werk bepaald niet voor het 
oprapen. Dus toen Sjaak van 
Toledo aan de slag kon bij 
het Gorkumse bedrijfConso-
lidated Nederland, greep hij 

die kans met beide handen aan. Zijn 
werk werd het renoveren van dakbedek
kingen: bitumen oplossen en dan op het 
dak smeren. 'Het spul werd zo verdund 
dat je het met een gieter kon uitgieten. 
Met een waterwisser moest je het dan 
uitsmeren. Je zat er de hele dag met je 
neus bovenop.' 
Over een gezondheidsrisico of bescher
mende maatregelen werd niets gezegd. 
Al snel kreeg Van Toledo de eerste klach
ten: 'Keelpijn had je haast altijd. En als 
het zonnetje doorkwam, kreeg je er 
hoofdpijn bij. Soms werd je er duizelig 
van. Dan hielden we ermee op, als de 
voorman een goede bui had. Anders 
moest je maar tegen de wind in werken.' 
Eind '82, tijdens een cursus voor de Con
solidated-medewerkers, brengt Sjaak 
van Toledo zijn klachten ter sprake en 
vraagt hij naar de gevaren van de ge
bruikte materialen. De bedrijfsleider 
wil van geen risico weten. Na aandrin
gen van Sjaak belooft hij het uit te zoe
ken. Het antwoord moet nog komen. 
'Ik zat er net, het bedrijf had geen on
dernemingsraad dus ik heb het er toen 
bij laten zitten. Steun van mijn collega's 
had ik niet. De dakdekkerswereld is nog
al een vrijgevochten zootje, weetje.' 
'Op een dag zaten we in Utrecht: wind
stil, warm. We werden alle drie duizelig. 
De voorman stond te braken op het dak. 
Ik had ontzettende hoofdpijn. Eenmaal 
thuis had ik totaal geen beheersing 
meer over mijn spieren. Met drie weken 
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rust is dat overgegaan. Later ben ik met 
een potje bitumenoplossing naar de Ar
beidsinspectie gestapt. Die vertelde dat 
het spul wel kwaad kan, maar niet in de 
bui tenl uch t.' 
'Achteraf gezien ben ik dom geweest. Ik 
had aan zoveel dingen kunnen merken 
dat het mis ging. Ik was met een studie 
elektronica bezig omdat ik toch niet 
mijn hele leven dakdekker wilde blijven. 
Maar met het verergeren van mijn 
klachten, ging de studie steeds slechter. 
Ik staarde naar de boeken, maar kon 
niets meer opnemen. In '87 kwam het 
hele pakket bij elkaar. Ik kon steeds 
slechter dingen onthouden, kreeg pijn 
in mijn gewrichten en ook de verlam
mingen kwamen weer terug.' 

Een groot probleem van OPS is dat de 
ziekte moeilijk met zekerheid vast te 
stellen is. De symptomen - trillende 
handen, gewrichtspijnen, vergeetach
tigheid en slechte concentratie - horen 
ook bij andere ziekten die niets met op
losmiddelen te maken hebben. Het stel
len van de diagnose OPS is daardoor een 
tijdrovende zaak. Dat probleem wordt 
nog versterkt door de wachtlijsten voor 
de diagnosticering. SP-kamerlid Jan Ma
rijnissen heeft eind vorig jaar aange
drongen op maatregelen om de wacht
lijsten weg te werken. Het antwoord van 
de regering hierop wordt binnenkort 
verwacht. 
Sjaak van Toledo: 'Eerst gaven ze me 
slaappillen. Later zei de huisarts dat het 
jeugdreuma was. In '87 ging ik de ziek
tewet in. Na vijfweken vraagt de dokter 
van het sociaal fonds hoe het ermee is. 
Nog precies hetzelfde, zeg ik. Dan moet 
je maandag maar weer beginnen. Dat 

kon echt niet. En toen begon de ellende. 
Ontslag, beroep tegen het stoppen van 
de ziektewet. Dat verloor ik. Dus naar de 
sociale dienst. Die stuurde me weer naar 
de GGD. Kwam er twee weken later be-
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richt dat ik geen geld meer kreeg omdat 
de arts vond dat ik arbeidsgeschikt was. 
Daartegen ben ik in beroep gegaan en 
toen was er eindelijk iemand" äie er 'iets 
van wist. Ik moest drie keer naar Maas-

erijtje' 

tricht voor een keuring en tenslotte was 
het resultaat dat OPS vastgesteld werd 
en dat ik mijn ziekte-uitkering terug
kreeg. Maar dan zaten we al in '91, zo 
lang heeft die ellende geduurd.' 

'Inmiddels heb ik drie WAO-herkeurin
gen overleefd. Ik stuur vooraf mijn pa
pieren op en een briefwaarin ik de arts 
aansprakelijk stel voor de gevolgen als 
hij mij goedkeurt. De eerste keer zegt de 
dokter van de GGD: je gaat in therapie 
of ik stuur je aan het werk. Ik zeg: Brave 
meid, ik heb een heel pakket papieren 
opgestuurd. Hebt u dat niet gekregen? 
jawel, zegt ze, maar ik heb nog geen tijd 
gehad om het te lezen.' 

Op 35-jarige leeftijd zit Sjaak van Toledo 
nu thuis, zonder uitzicht ooit nog eens 

aan de slag te komen. 'Je hebt 
maar heel weinig energie. Je 
bent net een oplaadbatterijtje. 
Je kunt twee of drie uur actief 
zijn, dan is je denkvermogen 
weg. Loop je verwilderd naar de 
keuken en weetje niet meer wat 
je moet. Een dag weggaan zit er 
ook niet meer in. Ik kan niet 
meer tegen drukte, en hoe moet 
ik regelen dat ik na een paar uur 

ergens kan slapen?' 
'Ik heb mijn beperkingen, maar ik ga 
me niet de hele dag ellendig voelen. 
Dan verniel je je eigen leven. Ik heb wat 
trucjes geleerd om het leven iets aange
namer te maken. Goed de agenda bij
houden, overal briefjes met notities op
plakken. Ik kan mijn armen en benen 
bewegen, ik heb mijn intelligentie nog. 
Wat koop ik ervoor om met wraakgevoe
lens terug te kijken?' 
'Wat ik wel erg vind is de onzekerheid 
van mijn inkomen en het gevoel con
stant afhankelijk te zijn van die bonde
koppen als Kok. Elke WAO-keuring op
nieuw die onzekerheid. Dat is het aller
ergste.' 

Na aandringen vanuit de Tweede Ka
mer, met name door Remi Poppe (SP) en 
Ruud Vreeman (PvdA), beraadt de rege
ring zich nu op een gedeeltelijk verbod 
van vluchtige oplosmiddelen. In veel ge
vallen zijn alternatieven voorhanden 
die geen gezondheidsrisico opleveren. 
Sjaak van Toledo: 'Vorig jaar waren de 
jongens van mijn oude bedrijf hierbo
ven op het dak bezig. Ik breng ze een 
bakkie en informeer eens hoe het gaat. 
Mooi dat ze nu wel werken met een 
hechtlaag op water- en zeepbasis. Vroe
ger kon dat niet omdat het te langzaam 
zou drogen.' • 
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In het Huis van Bewaring aan de Noordsingel 
in Rotterdam overleden in vier maanden tijd 
vier gedetineerden. In drie van die gevallen 
ging het om zelfmoord. Toeval of het gevolg van 
toenemende sores in de bajes? 

RIJDAG 6 OKTOBER 1995. Op 
een en dezelfde dag plegen 
twee gedetineerden in het 
Rotterdamse Huis van Bewa
ring zelfmoord. De eerste is 
de veertigjarige Willem B., 

een klant van de Afdeling Individuele 
Begeleiding - bijgenaamd de gekken
vleugel. Hij hangt zichzelf op met be
hulp van een laken. Hoe kwam het zo 
ver? Willem B. verbleef als schizofrenie
patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Nadat hij daar betrokken was bij een 
steekpartij, werd hij overgeplaatst naar 
de NoordsingeL Eenzaam opgesloten 
wachtte Willem daar al tien maanden 
op een plekje in een TBS-kliniek. 'Wil
lem zat daar maar in zijn cel te wachten 
met de radio op klassiek,' zegt advocaat 
Hans de Jong in een interview. 'Zo ie
mand hoort niet in een gevangenis 
maar in een kliniek.' De advocaat was 
van plan een kort geding aan te span
nen om plaatsing in een TBS-kliniek af 
te dwingen. Maar voor het zo ver kwam, 
knipte Willem zijn lange haar af, ver
stuurde kaartjes met de tekst 'Ik kom 
nooit meer buiten' en verhing zichzelf. 
Op dezelfde dag besluit ook de 45-jarige 
Marcel W. er een einde aan te maken. 
Zijn advocaat zegt in Nieuwe Revu: 
'Marcel ging de bajes in als een beer van 
een vent en eindigde er als een wrak.' 
Marcels weduwe beaamt dat: 'In minder 
dan een half jaar is hij dertig kilo afge
vallen. Hij tekende poppetjes, met pijlen 
gericht op zijn nek en zijn rug, daar 

deed het pijn.' Marcel W. zat gevangen 
omdat zijn zoon vanuit het ouderlijk 
huis drugs dealde om gokschulden afte 
betalen. Bij een inval van de politie werd 
het hele gezin gearresteerd. Marcel W. 
kreeg drie jaar. Vrijwel direct na binnen
komst in de Noordsingel werd Marcel 
geplaatst op de Bijzondere Zorg Afde
ling. De 24 cellen op de BZA zijn speciaal 
bedoeld voor gedetineerden met ge
drags- en persoonlijkheidsstoornissen. 
Het ging steeds slechter met Marcel; af 
en toe zat hij in een observatieceL Voor 
zijn psychische problemen kreeg hij No
zinan, aan anti-depressief middel, waar
van de dosis telkens werd opgevoerd. La
ter kreeg hij het sterkere Orap en vanaf 
halverwege september Ternesta als toe
voeging. Net toen de bewaarders en de 
inrichtingsarts dachten dat het weer 
wat beter ging met Marcel, hing hij zich
zelf op aan een schoenveter. 

DRIE DOUCHES EN ÉÉN TELEFOON 
Na de twee zelfmoorden wordt het on
rustig in de NoordsingeL Sommige ge
vangenen willen in hongerstaking 
gaan, maar zo ver komt het niet. 'Moor
denaars, killers, jullie laten ons gewoon 
creperen,' roepen gevangenen tegen de 
bewaarders. Dat komt hard aan, want 
de bewaarders zijn zelftoch al aangesla
gen door het drama. De directie stuurt 
kort daarna een aantal bewaarders en 
de maatschappelijk werker een paar we
ken met vakantie om tot rust te komen. 
Maar tijdens die verplichte rustperiode 
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voor het personeel keert de rust in de 
gevangenis niet terug. Begin november 
leggen 40 gedetineerden het werk neer 
uit woede over het beperkte bel- en 
doucheregime. Noordsingel-bewaarder 
Jan van Beek legt uit: 'Gedetineerden 
mogen twee keer per dag een half uur 
douchen en bellen. Dat betekent dat 24 
kerels tegelijk gebruik willen maken 
van drie douches en één telefoon. Dat 
gaat natuurlijk niet. Het geeft keer op 
keer problemen, waar wij als bewaar
ders niets aan kunnen doen. Vroeger 
ging het beter, toen hadden gedetineer
den nog drie keer per dag een half uur 
de kans, maar door personeelstekort is 
dat teruggebracht tot twee keer.' 
De toestand in het Huis van Bewaring 
blijft gespannen. Op 3 januari klimt een 
gevangene van de D-vleugel over het 
hekwerk van de ring en springt van 
twee hoog naar beneden. Hij breekt bei
de benen. Eerder heeft de man al gepro
beerd zijn polsen door te snijden. Op 13 
januari steekt een gedetineerde zijn 
beddegoed in brand. Een dag later doet 
zich het derde sterfgeval voor. Kickbok
ser Ted krijgt ruzie met een medegedeti
neerde. Ted zou te lang aan de overbe
zette telefoon hangen, met de telefoon
kaart van die ander. Vijf bewaarders ko
men eraan te pas om de agressieve Ted 
in bedwang te krijgen. De bewaarders 
slepen Ted over de grond naar de iso
leercel, waar hij roerloos blijft liggen. 
Dood. Gestikt in zijn eigen speeksel. De 
rijksrecherche stelt een onderzoek in. 
Bewaarder Jan van Beek: 'De collega's 
werden als ware verdachten onder
vraagd. Echt doorgezaagd door de re
cherche. Over de dood van die gedeti
neerde wordt in de bajes nog veel ge
sproken.' Kort na de dood van Ted hangt 
de 29-jarige S. zich op aan het hengsel 
van zijn celraampje. De vierde dode in 
de Noordsingel in vier maanden tijd. 

WAT IS ER MIS? 
'Het aantal zelfmoorden in Nederlandse 
gevangenissen is jarenlang redelijk sta
biel geweest,' zegt Erik van de Maal, 
voorzitter van de Bond van Wetsovertre
ders. 'Tussen 1984 en 1994 hebben ge
middeld zes gevangenen per jaar een 
einde aan hun leven gemaakt. In 1994 
waren het er drie, maar in 1995 plotse
ling vijftien. In 1996 zijn het er al vier, 
en als die trend doorzet, komen we dit 
jaar boven de twintig uit. Het aantal 
zelfdodingen is dus fors gestegen.' 
Forensisch psychiater professor N.W. de 
Smit gaf in zijn afscheidsrede aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam een 
aantal mogelijke oorzaken aan. Volgens 
De Smit ligt de nadruk te veel op het 
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bouwen van meer cellen, waarbij onvol
doende ingespeeld wordt op de verande
rende gevangenispopulatie. In de gevan
genissen is sprake van een aanzienlijke 
toename van het aantal gestoorde gede
tineerden, van drugsverslaafden en van 
mensen die niet of nauwelijks Neder
lands spreken. De situatie in de gevange
nis raakt daardoor ernstig verstoord, 
waardoor de bewaarder zich steeds 
meer terugtrekt. Professor De Smit: 'Er 
ontstaat een vacuüm waarin zich crisis 
op crisis stapelt: gijzelingen, ontsnap
pingen, opwindingstoestanden, honger
stakingen en zelfmoordpogingen. Het 
sociale vlechtwerk van bewaarders en 
bewaakten, waarin een subtiel even
wicht tussen hulpverlening en dwang 
bestaat, kan niet langer tot ontwikke
ling komen.' 
Geconfronteerd met de uitspraken van 
de professor zegt Noordsingel-bewaar
der Kees Brandsma: 'Het klopt. Vroeger 
hadden wij meer contact met de gedeti
neerden. Tegenwoordig is dat veel moei
lijker. Vroeger was maar 
een of twee procent van 
de gedetineerden ge
stoord; nu is dat zeker 
tien tot vijftien procent. 
Vroeger ging een ge
stoorde die iets misdaan 
had naar een psychia
trisch ziekenhuis, tegen
woordig is de kans groot 
dat die persoon gewoon 
in de gevangenis komt. 
Maar wij kunnen na
tuurlijk nooit de vereis
te zorg verlenen. De 
kans op zelfdodingen 
neemt daardoor toe. 
Daar komt bij dat er ook 
te weinig plaatsen in TBS-klinieken zijn, 
waardoor gevangenen soms maanden
lang moeten wachten op een plaats . Wat 
ook meespeelt is het feit dat in de 
Noordsingel op een totale populatie van 
432 gedetineerden ongeveer 60 verschil
lende nationaliteiten zitten. Dat geeft 
wrijvingen, vanwege de verschillen in 
taal, cultuur en gewoonten. Tegelijker
tijd hebben wij steeds minder tijd om 
goede contacten met de gedetineerden 
te onderhouden.' 
Ex-gedetineerde Erik van de Maal: 'De 
bewaarder, de penitentiair inrichtings
werker, heeft naast een beveiligings
functie ook een belangrijke bejege
ningsfunctie. Maar langzaamaan wordt 
dezePIW'erweer gedegradeerd tot sleu
telbaas. Een van de oorzaken daarvan is 
de explosieve groei van het aantal cel
len. Dat is in twintigjaar tijd verviervou
digd. We hebben er nu 12.000 en als het 

waarder.' 

aan minister Sorgdrager 
ligt, komen er nog 3000 
bij . Het aantal PIW'ers 
heeft echter geen gelijke 
tred gehouden met de 
groei van het aantal cel· 
Jen. Door die snelle toe
name heeft men ook al· 
Ierlei mensen binnenge
ha-ald die eigenlijk niet 
geschikt zijn voor het 
moeilijke werk van be-

De visie van Van de Maal wordt onder· 
schreven door de Gedeco, de gedetineer
den-commissie van de NoordsingeL In 
een rapport stelt de Gedeco dat zo'n der· 
tig tot vijfendertig procent van de be
waarders zich onzeker gedraagt. 'Het 
eerste wat zo'nPIW'erdoet als hij in een 
verbaal conflict is geraakt, is dreigen 
met zijn machtsmiddelen. Dat heeft 
niets meer te maken met professioneel 
je vak uitoefenen, dat wordt gedaan 
door de gelukkig nog aanwezige oudere, 
meer ervaren, PIW'ers. Deze mensen 
hebben het vak onder de knie en zien 
kans om ondanks het veel te strakke 
schema in te spelen op de behoefte van 
de gedetineerden, zoals een keer extra 
bellen als er thuis iemand ziek is.' 

ONNODIGE STERFGEVALLEN 
'Maar er is meer,' zegt Van de Maal. 'Niet 
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alleen het aantal zelfdodingen neemt 
toe. Ook het aantal 'gewone' sterfgeval
Jen groeit. En dat komt weer mede door 
de falende gezondheidszorg in de Ne
derlandse gevangenissen. Dat is werke
lijk schandalig. Al jarenlang klagen ge
detineerden daarover. Ik durf te bewe
ren dat er in de gevangenis onnodig 
mensen sterven, omdat men de wettelij
ke regelingen niet navolgt. Zo moeten 
alle gedetineerden bij binnenkomst on
derzocht worden. Dat gebeurt niet. En 
ongeacht of een gedetineerde nu wel of 
geen klachten heeft, moet hij of zij pe
riodiek onderzocht worden. Ook dat ge
beurt niet. In sommige gevallen zien ge
detineerden nooit de arts . Als iemand 
zich niet lekker voelt, moet hij dat nor
maliter melden bij de hoofdbewaarder. 
Vervolgens komt er 's middags iemand 
in een witte jas de cel van de gedetineer
de binnen, doet wat vaag onderzoek, 
schrijft aspirine voor en zegt: Ga de ko
mende twee drie dagen maar niet naar 
de arbeid. Maar de kans is groot dat die 
vent in die witte jas geen dokter is, maar 
een verpleegkundige. Kwalen van gede
tineerden worden ook nog weleens ge
bagatelliseerd. Het meest schrijnende 
voorbeeld daarvan is het overlijden van 
Marcel H. in 1994. Die jongen was ziek, 
leed verschrikkelijk veel pijn. Maar de 
medische dienst van de gevangenis in 
Veenhuizen weigerde hem naar een zie-

kenhuis te brengen. PIW'ershebben dat 
nog wel geprobeerd, maar de medische 
dienst wilde wachten tot na het week
end. Volgens hen moest Marcel H. zich 
niet zo aanstellen. De Nationale Om
budsman heeft de zaak onderzocht en 
wijt het overlijden van Marcel H. aan het 
falen van de medische dienst. Persoon
lijk heb ik meegemaakt dat een dokter 
in een spreekuur van twintig minuten 
zo'n tien gedetineerden zag. Dat kan 
toch nooit goed gaan.' 

HET WORDT NOG ERGER 
'Maar het wordt nog erger,' zegt Noord
singel-bewaarder Kees Brandsma. 'Mi
nister Sorgdrager pleit voor meer cellen 
met een sober regime. Dat betekent dat 
gevangenen langer achter de deur zit
ten, dat er minder tijd is voor sport, ont
spanning, luchten en al die dingen die 
het leven in de gevangenis een beetje 
dragelijk moeten maken. Die sobere cel
len van Sorgdrager zullen leiden tot 
meer spanningen en tot nog meer zelf
moorden.' 
Ook BWO-voorzitter Erik van de Maal 
verwacht dat het die kant op gaat. 'In de 
nota Werkzame Detentie, maar ook in 
de dit jaar in de Kamer te behandelen 
Penitentaire Beginsel Wet staan een 
aantal duidelijke verslechteringen voor 
gedetineerden. Het sobere regime van 
Sorgdrager betekent een streng regime. 

Gedetineerden komen straks in een in
richting waar ze pas naar de arbeid mo
gen als ze goed gedrag vertonen. Al die
genen die niet gemotiveerd zijn of be
oordeeld worden als kansarm worden 
opgesloten en met die mensen gebeurt 
dan verder niets meer. In de praktijk zal 
het betekenen dat slechts twintig pro
cent van de gedetineerden goed genoeg 
bevonden wordt om geplaatst te worden 
in een soepel regime. De kansarmen 
komen tussen de wal en het schip en 
zullen straks per dag 22, 23 uur op hun 
cel doorbrengen. De ene gevangene zal 
daar meer moeite mee hebben dan de 
andere. Maar één ding weet ik zeker: er 
zullen meer gedetineerden gevangenis
maf worden.' 
'Een andere factor is het feit dat er 
steeds langer gestraft wordt,' vervolgt 
Van de Maal. 'Als je veroordeeld bent tot 
twee of vier jaar, dan kan je dat nog 
overzien. Maar tien of vijftien jaar 
wordt al veel moeilijker. Door gebrek 
aan perspectief raakt zo iemand gefrus
treerd, want hij zit in een uitzichtloze 
situatie. Wat moet hij na zijn straf? Niet 
voor niets zeggen veel ex-gedetineerden 
dat hun echte straf pas begon na hun 
vrijlating. Werk hebben ze niet; als ze al
leenstaand zijn vaak ook geen huis. Dat 
betekent dat ze gaan zwerven. Nieuwe 
relaties aanknopen gaat niet door het 
vooroordeel Eens een boef. altijd een 
boef Vaak hebben ze allerlei schulden, 
wat weer leidt tot inhoudingen op hun 
uitkering.' 
'Ik ken mensen die zich na hun vrijla
ting heilig hebben voorgenomen om op 
het rechte pad te blijven, maar die door 
dit soort zaken toch weer in de gevange
nis zijn beland. Mensen komen in een 
vicieuze cirkel terecht, ze worden draai
deur-gevangenen. Waarbij men telkens 
zwaardere delicten gaat plegen. Gevan
genisstraf maakt mensen heus niet be
ter, integendeel, mensen komen vaak 
slechter uit de gevangenis dan ze erin 
gaan. Daarom pleit ik ervoor dat gevan
genisstrafbeschouwd wordt als uiterste 
middel. Natuurlijk moet je moorde-

. naars en verkrachters opsluiten, om de 
maatschappij tegen ze te beschermen. 
Maar veel, met name zogenaamde fl.rst 
offenders zijn veel meer gebaat bij alter
natieve straffen en bij het betalen van 
schadevergoedingen. Daarvoor zou 
Sorgdrager zich sterk moeten maken. 
En tegelijkertijd moet de overheid meer 
doen aan de oorzaken van crimineel ge
drag. Want meer cellen, meer repressie, 
strengere regimes lossen het criminali
teitsprobleem niet op, dat zie je wel in 
Amerika.' • 
(De namen van de bewaarders zijn veranderd) 
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tekst Tiny Kox 
foto's Peter van Zutphen, Paul Peters 

Oppositie in Denemarken wil weer Euro-referendum 

Nieuw Deens ~NEJ' 
tegen Europese Unie? 
Komt ie er of komt ie er niet, de Europese Monetaire Unie met z'n euro-geld? 
]a, zeggen regeringsleiders als Kohl, Chirac en Kok. Nee, zegt een steeds groter 
deel van de Europse bevolking. Bijvoorbeeld in Denemarken. Verslag uit een 
euro-rebels land. 

N 
ERGENS IS EEN zo groot deel 
van de bevolking tegen ver
dergaande Europese integra
tie als in Denemarken. Vier 
jaar geleden zei eerst een 
meerderheid 'Nej' tegen het 

Verdrag van Maastricht. Pas nadat er 
een aantal ingewikkelde vluchtroutes 
specifiek voor de Denen waren afgespro
ken, werd het een jaar later maar krap 
'Ja'. En als het binnenkort in Italië be
ginnende overleg over mogelijke aan
passing van 'Maastricht' in 1997 in Ne
derland wordt afgerond, willen de De
nen opnieuw een referendum. Een 
nieuw 'nee' maakt dan grote kans. 

VAKHONDSUNIE TEGEN DE UNIE 
Jens Borking werkt voor de timmerlie
denvakbond Snedker(Tomrerforbundet 
en voor de Fagbevaegelsen mod Unio
nen, de opmerkelijke 'Vakbondsunie te
gen de Unie'. De Fm U bestaat uit tiental
len plaatselijke vakbonden en wil de 
schade van de Europese Unie zoveel mo
gelijk beperken. De landelijke vakbonds
leiding is officieel neutraal in het Euro
pa-debat, maar twee derde van de vak-

bondsleden is nadrukkelijk tegen 'Maas
tricht'. Borking vindt het hele concept 
van de Europese Unie verdacht: 'In de 
jaren '80 eisten de Europese indus
triëlen onder leiding van jullie Wisse 
Dekker van Philips één Europese markt. 
Om hun belang ging het dus.' Borking 
vreest een heleboel verslechteringen 
tengevolge van de Europese integratie. 
'We hebben hier bijvoorbeeld een spe
ciale arbeidsrechtspraak, bemand door 
werkgevers, werknemers en een onaf
hankelijke voorzitter, buiten de gewone 
rechter om. Dat is per saldo voordelig 
voor onze werknemers, maar de rege
ling botst met Brusselse regels. Verder 
mogen alle vakbondsleden schriftelijk 
meestemmen over onze CAO's. Zo'n 90 
procent van de Deense arbeiders is lid 
van de bond. Ik ben bang dat er steeds 
meer directieven uit Brussel zullen ko
men die delen van die CAO's ongeldig 
gaan verklaren. Europese richtlijl}.en 
zullen in de CAO's komen, bijvoorbeeld 
over een werkweek van 48 uur. Dat bete
kent voor ons in Denemarken een fikse 
achteruitgang. De EU bekijkt verder ook 
alles individueel, terwijl in onze Scan-

dinavische traditie een sterke rol is weg· 
gelegd voor collectieve rechten.' 
Borking noemt nog een ander voor· 
beeld: 'Er is een voorstel om arbeiders 
die in een ander EU-land gedetacheerd 
worden, de eerste drie maanden niet te 
laten vallen onder CAO die ter plaatse 
geldt. Wij zijn daar fel tegen. Er zijn nu 
Engelsen die hier 18 uur per dag wer· 
ken. En Polen die zich te pletter werken 
voor 30 kronen per uur. Ik heb niets te
gen buitenlandse arbeiders, maar ik eis 
wel dat deze mensen volgens onze 
CAO's betaald worden.' 
Jens Borking gelooft niet dat met een 
'sociaal statuut' voor de Europese Unie 
zaken fundamenteel verbeteren voor de 
arbeiders. 'Misschien is zoiets goed voor 
de Portugezen, maar wij hebben er in 
ieder geval niks aan. Het wordt er alleen 
maar slechter op.' 

VAN NEE NAAR JA 
Gerd Petersen is buitenland-woordvoer· 
der van de Socialistisk Folkeparti (SF) in 
het Deense parlement. Jarenlang was 
zijn partij dé anti-Europa-partij van De
nemarken. Na 1992 veranderde de partij 

Conferentie links Europa wijst monetaire unie af 

• Guy Hetvé: 
'Sociale en 
politieke strijd in 
Europa aan 
elkaar verbinden' 

Begin februari confereerden in Kopenhagen meer dan honderd venegenwoordigers van socialistisch-linkse panijen in 
Europa. Ook een delegatie van de SP was present op deze internationale conferentie over de Europese Unie. 
Socialistisch-links in Europa lijkt in grote lijnen de Europese economische en monetaire unie af te wijzen. Minder 
eens is men het over de vraag of de Europese Unie zoals die nu bestaat moet verdwijnen of veranderen. 
Guy Hervé, secretaris van de Franse Spoorwegwerkersvakbond, beklemtoonde dat de massale stakings- en 
protestacties van eind vorig jaar alles van doen hadden met de komende monetaire unie. Volgens Hervé moet er 
overal snel gezocht worden naar een effectieve verbinding tussen de sociale en politieke strijd. 
Besloten werd tot oprichting van een socialistisch geïnspireerd anti-EMU-netwerk_ De SP-delegatie pleitte ervoor snel 

te zoeken naar een gemeenschappelijk verzet tegen de komst van de Europese Monetaire Unie en de uitwerking 
daarvan op de nationale politiek_ Overal wordt de EMU als argument gebruikt om sociale voorzieningen te slopen. 
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van koers. Petersen: 'Wij hadden en heb
ben grote bezwaren tegen de politieke 
en monetaire Unie. Mede door onze 
campagne verwierp een meerderheid 
van de bevolking het Verdrag van Maas
tricht bij het referendum in 1992. Het 
verschil tussen voor- en tegenstemmers 
was echter minimaal: 45.000 stemmen. 
We zaten met een compleet gespleten 
maatschappij. Wij vonden het onze taak 
om te zoeken naar een aanvaardbaar 
compromis. Een definitief 'nee' zou De
nemarken ook van allerlei andere zaken 
uitsluiten. Verder had de val van de 
Muur de situatie in Europa drastisch 
veranderd. De machtsvorming tegen
over Oost-Europa vonden wij altijd de 
slechte kant van de Gemeenschap. De 
goed kant vonden wij de toenadering 
tussen de oude vijanden Duitsland en 
Frankrijk. Alles afwegende hebben we 
als partij gezegd: Kunnen we niet beter 
proberen iets fatsoenlijks van dit 'Euro
pa' te maken? We besloten in te stem
men met het Edinburgh-akkoord, dat na 
het Deense 'Nee' werd gesloten. In dat 
akkoord werd aan ons land ruimte gebo
den om alsnog niet mee te doen aan de 
totstandkoming van de monetaire en 
politieke unie. Daarom adviseerden wij 
onze achterban om in het volgende refe
rendum 'ja' te zeggen. Een meerderheid 
van de bevolking deed dat ook. Het ver
schil bedroeg 440.000 stemmen. Maar 
helaas voor ons stemden acht van de 
tien SF-kiezers ondanks ons positieve 
advies 'nee' in het laatste referendum.' 

'We blijven echter vinden dat in het Ver
drag van Maastrich t ook positieve aspec
ten zitten. Van een alleen-maar-kapita
listische gemeenschap is er nu ook een 
sociale en een milieu-component in de 
samenwerking gekomen. Als de Euro
pese Unie nu zou verdwijnen, dreigt er 
een nationalistische chaos. Anderzijds 
ondermijn t een gedwongen samenwer
king de integratie en wakkert ze gevaar
lijke nationalistische s~ntimenten aan. 
Volgens ons moet er daarom een combi
natie komen: samenwerking op allerlei 
terreinen, maar beslissingsmacht bij de 
afzonderlijke landen. Nationaal bewust
zijn is een realiteit, heeft ook wat met 
democratie te maken. Misschien ligt dat 
over honderd jaar anders.' 
Als het verdrag van Maastricht aange
past wordt, moet er volgens Petersen ze
ker weer een referendum komen. 'En ik 
denk dat ook de Deense regering zich 
niet zal kunnen permitteren de bevol
king buitenspel te zetten.' 

IA TEGEN SAMENWERKING 
De Enhedslisten, in 1989 voortgekomen 
uit een aantal kleine linkse organisa
ties, kreeg in '94 vanwege haar felle ver
zet tegen 'Maastricht' meteen zes zetels 
in de Deense Folketing, mede ten koste 
van de SF, die immers van positie veran
derd was. Inger Johansen en Niels-Hen
rik Nielsen van de Enhedslisten om
schrijven hun felle anti-Europese oppo
sitie als anti-kapitalistisch en pro-socia
listisch: 'De Europese Unie is het project 

• Vakhondsman 
Jens Borking: 'We 
worden er alleen 
maar minder van' 

• lnger Johansen: 
'Samenwerking 
op basis van 
gelijkwaardigheid' 

• Maastricht 1992: regeringsleiders 
zoeven naar de Europese Topconferentie 

van het grote Europese kapitaal. Er 
wordt een nieuwe Europese grootmacht 
opgebouwd om te kunnen concurreren 
met de andere economische wereld
machten. Dat gaat ten koste van de 
samenleving en het milieu. Daarom 
moet volgens ons de Europese Unie niet 
versterkt maar ontmanteld worden. We 
willen ook dat andere organisaties dan 
de EU en de NAVO zich gaan bemoeien 
met de stabiliteit in Europa. EU en 
NAVO neigen ertoe veiligheidsproble
men met militaire middelen op te los
sen in plaats van conflicten te voorko
men door tijdige hulp. In het voormali
ge Joegoslavië hebben we zelfs gezien 
dat de EU het gewapende conflict aan
gemoedigd heeft door de overhaaste er
kenning van de nieuwe staten.' 
'In het parlement hebben we een aantal 
voorstellen gedaan om te komen tot een 
minder strakke Unie en meer intergou
vernementele samenwerking, op basis 
van gelijkwaardigheid tussen landen. 
Wij stellen dan ook voor die samenwer
king te organiseren vanuit bestaande 
Europese organisaties zoals de CVSE en 
de Raad van Europa en een aantal be
staande regionale raden, zoals de Scan
dinavische Raad en de Oostzeeraad.' 
Nielsen en Johansen beschouwen hun 
alternatief niet als een tovermiddel. 
'We snappen best dat zulke samenwer
king bij lange na geen oplossing biedt 
voor alle problemen. De kapitalistische 
marktkrachten domineren immers nog 
steeds de wereld, met alle daaruit voort
vloeiende problemen. Maar intergou
vernementele samenwerking zorgt wel 
voor meer doorzichtigheid van het poli
tieke proces en vergroot de mogelijk
heden van democratische participatie. 
In die zin is het een stap in de goede 
richting.' • 
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Peter Verschuren 
Thijs lavrijsen 

SP Nijmegen onthuh miljoenen-subsidie Philips 

Stadhuis 
op stelten 
De Nijmeegse gemeentepolitiek was in rep en roer. 
Aanleiding: de bekendmaking door de SP-fractie 
van een 'geheim' cadeautje dat burgemeester en 
wethouders hadden beloofd aan Philips. 

D 
INSDAG 6 FEBRUARI. De com
missie Financiën van de Nij
meegse gemeenteraad verga
dert in beslotenheid. 'Waar
om besloten?' wil SP-raads-
lid Hans van Hooft j r weten. 

'Omdat het over steun aan Philips gaat,' 
is het antwoord. Van Hooft laat weten 
dat hij twijfelt of dat wel onder de ge-

Burgers dupe van 
concurrentieslag 
11 Bedrijven worden steeds brutaler in hun 

eisen aan provincies en gemeenten. En die 
overheden lokken dat vaak zelf ook uit. Soms 
openlijk, soms in het geniep. Altijd met als 
argument de werkgelegenheid. Maar concurrentie 
tussen gemeenten schept geen banen. De burger 
betaalt, de wethouder gaat met de eer strijken en 
het bedrijf met het geld. 

• Van der Valk speelt gemeenten tegen elkaar uit 
en weet daardoor in Menterwolde een miljoen 
los te peuteren en in Vleuten anderhalf miljoen. 

• Reaal Verzekeringen krijgt van de gemeente 
Utrecht een toezegging van een half miljoen. 
Nadat de SP-fractie de zaak openbaar maakt, 
ziet het bedrijf af van de gift. 

• Den Bosch probeen Interpolis weg te lokken uit 
Tilburg door gratis bouwgrond aan te bieden. 

• Den Haag wil een Amerikaans automatiserings
bedrijf verleiden met twee miljoen nadat het 
bedrijf al een overeenkomst heeft gesloten met 
leiden. 

• Limburg werkt met een 'knelpuntenfonds' 
waaruit miljoenen naar bedrijven vloeien. De 
SP-statenfractie voen een verbeten strijd om de 
subsidies openbaar te krijgen. 
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heimhoudingsplicht valt. WD'er Zink 
adviseert Van Hooft de vergadering te 
verlaten als hij zich niet aan de geheim
houding houdt. Van Hooft: 'Dat kan ik 
pas beoordelen als ik weet wat de mede
deling is'. Hij blijft zitten en krijgt te ho
ren dat burgemeester en wethouders 
aan Philips een 'signaal' hebben gege
ven dat de gemeente de uitbreiding van 
de chip-fabricage in Nijmegen erg be
langrijk vond. Het signaal is een cadeau
tje van 2 miljoen gulden. Van Hooft laat 
weten daarmee absoluut niet akkoord 
te gaan en de kwestie te zullen bespre
ken in zijn fractie. 
Maandag 12 februari. De raadscommis
sie vergadert opnieuw. Van Hooft deelt 
een verklaring uit waarin hij zowel de 
steun aan Philips als de geheimhouding 
daarvan hekelt. In een mondelinge toe
lichting noemt hij het bedrag van 2 mil
joen, waarop PvdA-wethouder Hompe 
verschrikt uitroept: '0, nou hebt u het 
gezegd.' Het CDA reageert woedend. Ze 
willen uitgezocht zien of de SP juridisch 
vervolgd kan worden. 
Woensdag 13 februari. B en W komen 
met een gepeperde brief. De SP heeft de 
geheimhoudingsplicht geschonden en 
vertrouwelijke bedrijfsgegevens open
baar gemaakt. 'Dat is funest voor de ge
meentelijke democratie.' 
DonderJag 14 februari. Burgemeester 
d'Hondt onthult in De Gelderlander de 
ware reden voor de geheimhouding. Nij
megen is bang dat de subsidie illegaal is : 
in strijd is met de Europese regels. Daar
om mocht de steunactie niet uitlekken. 
Vrijdag 15 februari. De Nijmeegse frac
tievoorzitters worden voor een extra ver
gadering bij elkaar geroepen. Het colle-

• GING DE SP EEN BRUG TE VER? 
Een hoofdredactioneel commentaar in 

Trouwvan 24 februari: 'Als waar is wat 
de Nijmeegse gemeenteraadsfractie van 
de Socialistische Panij (SP) beween, ( ... ) 

dan is de Nijmeegse democratie geen 
knip voor de neus waard.' 

Op de foto v.l.n.r. de SP-raadsleden 
leida Koenders, Hans van Hooft sr, 

Peter lucassen en Hans van Hooft jr. 

ge van B en W is op oorlogssterkte aan
wezig. Doel van de avond: de SP op haar 
nummer zetten. Gedreigd wordt dat de 
SP voortaan geen vertrouwelijke infor· 
rnatie meer krijgt. 

'SUBSIDIE IS GEEN BEDRIIFSGEHEIM' 
Aan Hans van Hooft sr, voorzitter van de 
vierkoppige SP-fractie in Nijmegen, vra· 
gen we waarom is gekozen voor deze 
dwarse opstelling. 
'Om met de steun aan Philips te begin· 
nen: 2 miljoen van de armlastige ge
meente Nijmegen voor een bedrijf dat 
vorig jaar 2250 miljoen netto winst 
boekte, dat is belachelijk,' zegt Van 
Hooft. 'Dat geld is hard nodig voor ande
re zaken. Philips kreeg 2 miljoen van de 
gemeente, 2 miljoen van de provincie, 1 

miljoen van het knooppunt Arnhem
Nijmegen en een veelvoud van deze be
dragen van het Rijk. Zogenaamd omdat 
ze anders de chips misschien in het bui· 
tenland zouden maken. Onzin. In Nij· 
megen hadden ze een fabriek half leeg 
staan die aan de modernste eisen vol
doet. Dáárom koos Philips voor Nijme
gen. Zogenaamd was het Franse Caen 
een concurrent, maar ook daar wordt de 
produktie nu fors uitgebreid. De steun 
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die Philips bij elkaar schooide, is alleen 
een extraatje voor de aandeelhouders.' 
'Dan de openbaarheid. Wij houden ons 
aan de wet. Zo simpel ligt het. De Ge
meentewet en de Wet Openbaarheid 
van Bestuur regelen wanneer iets ver
trouwelijk is, en wanneer het openbaar 
móet zijn. Bedrijfsgeheimen zijn ver
trouwelijk, maar subsidie aan Philips 
is echt geen bedrijfsgeheim. D'Hondt 
geeft zelf toe dat de geheimhouding al
les te maken heeft met eventuele straf
maatregelen uit Brussel, en dus niets 
met vertrouwelijke gegevens.' 
- jullie krijgen in de toekomst geen in
zage meer in vertrouwelijke informatie, 
zegt de burgemeester. 
'Ha, dan zal daarover toch eerst een for
meelBen W-besluit moeten komen. Of 
wordt Nijmegen geregeerd bij decreet 
van d'Hondt? Laat hij maar proberen. 
Wij zullen zo'n besluit onmiddellijk ju
ridisch aanvechten, en dat winnen we.' 

BESLOTENHEID BEPERKEN 
- Waartoe zal de rel nog leiden? 
'Tot een beter bestuur van Nijmegen, 
daar ben ik van overtuigd. Burgemees
ter en wethouders grijpen nu veel te 
snel naar de geheimhouding. Bij de laat
ste college-onderhandelingen hebben 
wij dat aangekaart, maar geen enkele 
partij reageerde. Nu verandert er wel 
wat. Toestanden zoals nu zijn alleen te 
voorkomen door beslotenheid te beper
ken tot situaties waarin het echt nodig 
is. Onze bekendmaking zal daaraan bij
dragen. Het is toch te gek dat de Nij
meegse bevolking niet zou mogen we
ten dat er 2 miljoen belastinggeld naar 
de aandeelhouders van Philips gaat?' • 

06-022.5005 
door medewerkers van de SP-Aiarmlijn 

Ook gemeenten strooien met 
gouden handdrukken 

Agnes Kant 

DE GOUDEN HAND-
DRUK voor procu
reur-generaal Van 
Randwijck zit veel 
mensen nog steeds 
hoog. Over de ruim 
twee miljoen die 
hij kreeg bij zijn 
vertrek wegens dis
functioneren , is 

ook de SP-Alarmlijn vaak gebeld. En de 
mening van de bellers over dit soort 
praktijken is unaniem: schandalig. 

VAN RANDWIJCK is de 
eerste, maar zeker 
niet de laatste top
functionaris die zal 
vertrekken naar aan
leiding van de uit de 
IRT-enquête gebleken 
puinhoop bij Justitie. 
Verfijnde zinnen in 
het rapport zoals 'Bij 
de reorganisatie van 
het Openbaar 1.1inis
terie zal rekening 
moeten worden ge
houden met ( ... ) het 
functioneren van le
den van het OM', zeg
gen genoeg. Ook de 
bestuurscrisis bij het crsv riekt nu al 
naar afkoopsommen. En gezien de sala
rissen van de drie disfunctionerende be
stuursleden van 2,5 en 3 ton kunt u zich 
de orde van grootte al voorstellen. 
Premier Kok antwoordde onlangs op 
vragen van Jan Marijnissen dat hij geen 
bindende richtlijnen wil opstellen voor 
afvloeiingsregelingen. Ministers moe
ten elk geval apart beoordelen. Wel 
raadt Kok de ministers aan zich te laten 
bijstaan door een advocaat en door Bin
nenlandse Zaken. Dat ministerie bekijkt 
nu ook of topambtenaren voortaan een 
tijdelijke aanstelling kunnen krijgen. 

OOK IN GEMEENTEN leiden conflicten of 
disfunctioneren tot gouden handdruk
ken, afvloeiingsregelingen, afkoopsom-

men of hoe je het maar wilt noemen. Zo 
meldde iemand uit St. Jansklooster een 
afvloeiingsregeling van 8 ton voor de ge
meentesecretaris aldaar. Bijna niet te 
geloven, want 8 ton is heel veel geld voor 
de gemeente Brederwiede met 12.000 
inwoners, maar het bleek echt waar. 
Ook de melding van een inwoner van 
Leeuwarden loog er niet om. De vertrek
kende gemeentesecretaris daar kreeg 
naast het wachtgeld enkele tienduizen
den guldens mee om een bedrijfje te be
ginnen. In totaal kost een en ander de 

gemeente Leeuwar
den op termijn mil
joenen guldens . 

NA BERICIITEN over 
gouden handdruk
ken voor de burge
meester van Eiber
gen en de gemeen
tesecretaris van 
Weerselo vroeg Re
mi Poppe vorig jaar 
aan minister Dijk
stal van Binnen
landse Zaken wat 
hij van zulke af
scheidscadeau tj es 
vindt. Het ant
woord was ontwij

kend. 'Dergelijke zaken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de desbetref
fende gemeenteraad.' Remi Poppe vindt 
dat Dijkstal zich er wel erg gemakkelijk 
van af maakt. Mede gezien de nieuwe 
gevallen in Brederwiede en Leeuwarden 
heeft hij daarom een debat over dergelij
ke afvloeiingsregelingen aangevraagd. 

UITERAARD ZAL REMT Poppe bij die gele
genheid erop aandringen dat dit rijkelij
ke gestrooi met gemeenschapsgeld een 
halt wordt toegeroepen. Hoe meer voor
beelden hij daarbij heeft, hoe sterker hij 
zal staan. Dus komen u gouden hand
drukken aan ambtenaren ter ore, waar
van u vindt dat ze niet door de beugel 
kunnen, bel ons dan even met de SP
Alarmlijn, 06-022.5005. 
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tekst Paul Waayers 
foto Paul Peters 

~Ik ben een sche 
Zijn leven lang rolstoelt de spastische ]os 
Werker (40) door het bestaan. Zijn handicap 
weet hij echter op verbluffende wijze te 
compenseren met een enorme werklust en 
maatschappelijke bevlogenheid. Ruim een half 
jaar geleden constateerde hartsvriendin Sylvia 
schilderstalent bij hem. Sindsdien is de ster 
van Werker in het culturele wereldje gestaag 
rijzend. Een portret van een bijzonder mens. 

Werker: 'Ik sta er nog versteld van. Er gaat een nieuwe wereld voor mij open' 

!THEET KAN WERKER worden 
als hij geconfronteerd wordt 
met onrecht. De bakermat 
van deze woede ligt in Nij
megen, in het revalidatie
centrum waar hij lagere 

school en MAVO doorliep. ]os: 'Als ik er 
nog aan terugdenk hoe sommige kinde
ren door hun ouders verwaprloosd wer
den omdat ze gehandicapt waren ... Die 
kinderen kregen amper bezoek. Daar 
kan ik nu nog witheet om worden. Dat 
is ook het rare van gehandicapt zijn. Je 
bent - soms noodgedwongen - veel in
tensiever met de dingen des levens be
zig. Dus toen ik dat als jong kereltje 
meemaakte, vond ik het zo onnoemelijk 
onrechtvaardig. Zo geméén! Dat gevoel 
is mij altijd bijgebleven. Reden dat ik nu 
al twintig jaar lid ben van de SP.' 
Die altijd sluimerende woede tegen on
recht kent enkele markante uitschie-
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ters. Ooit ramde Werker met zijn rol
stoel de glazen toegangsdeur van de 
V&D-vestiging in zijn woonplaats Maas
tricht. 'Ik was toen zó kwaad. Had al 
drie, vier keer gevraagd aan voorbijgan
gers of ze even de deur wilden open hou
den. Al die calculerende burgers liepen 
door. Geen tijd. Haast. Zoek het maar 
uit! Dus toen kwam die enorme frustra
tie, die het gehandicapt zijn óók met 
zich mee kan brengen, opeens eruit. 
Dat eeuwige leuren met dat kloterige 
lichaam, terwijl mijn geest zo helder is, 
terwijl il( nog zoveel wil. Het gebeurt me 
ook wel eens dat mensen mij letterlijk 
over het hoofd zien en de deur voor me 
dicht kwakken. Als ik dan even laat mer
ken dat ik er ook nog ben is het: Oh, sor
zy, sorzy. Maar daar heb ik dus niks aan. 
Kijk liever uit en denk na bij watje doet. 
Hoewel ik moet toegeven dat er de laat
ste tijd toch meer rekening wordt ge-

houden met gehandicapten. Waar de 
hindernissen structureel van aard zijn, 
zoals de smalle trapjes en nisjes in de 
vele Maastrichtse kroegen waar ik graag 
kom, maar ik gebruik van de diensten 
van mijn uitgebreide vrienden- en 
vriendinnenkring. Die tillen mij dan 
met rolstoel en al zo'n trap af naar een 
bierkelder. Dat gaat meestal wel. Maar 
er zit een risico aan. Want aan het eind 
van de avond moeten we weer omhoog. 
Dat wordt iets gevaarlijker. Want tja, ge
zelligheid kent geen tijd en we zijn Lim· 
burgers, hè? Die lusten wel een pilsje.' 

'RARE SPASTISCHE MENEER' 
'Humor is het belangrijkste. Voor gezon· 
de mensen, maar misschien nog wel 
meer voor gehandicapten. Als ik les geef 
aan schoolkinderen over het gehandi· 
capt zijn, dan zijn ze de eerste vijftien 
minuten nog wat onwennig. Want er zit 
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opeens een rare spastische meneer in 
een rolstoel in hun schoollokaal. Maar 
dan vertel ik altijd eerst wat anekdotes . 
Dat breekt het ijs. En soms krijg je heel 
mooie opmerkingen aan het eind van 
zo'n les. Dan zegt een kind: je bent ei
genlijk helemaal niet raar. je bent net 
zoals wij!' 
Al is er emancipatie, al zijn er nu veel 
meer mogelijkheden voor kinderen met 
een handicap dan in 'zijn' tijd in Nijme
gen, ]os maakt zich grote zorgen. De re
cente ontwikkelingen rond WAO, WVG 
en Ziektewet stemmen hem ronduit 
somber. 'Ik hoop dat ik er naast zit, 
maar als het blijft doorgaan zoals nu 
met al die bezuinigingen op de sociale 
voorzieningen, dan zie ik in de nabije 
toekomst toch steeds meer zwervers op 
straat verschijnen. Dat mag niet gebeu
ren. Daar moeten we met de SP keihard 
tegen knokken.' 

.· , 

lic.llaam' 

4. 

MET BLOTE HANDEN 
Omdat het Platform Gehandicapten 
Maastricht zich niet politiek wilde uit
spreken over een aantal kwesties, stapte 
Werker op. Om vervolgens in een diepe 
dip te belanden. SP-afdelingsvoorzitter 
Frans Meijer nodigde de bebrilde vech
tersbaas uit in zijn atelier en Werker 
ontdekte dat schilderen dé remedie was 
tegen depressie en frustratie. Met name 
de frustratie dat hij als gehandicapte 
niet serieus genomen wordt. De kwast 
als intermediair overslaand, werkt hij 
met zijn blote handen de tubes verf 
leeg. Hartsvriendin en kunstenares Syl
via zag als eerste zijn werk en ervoer di
rect de zinderende diepte en de ruimte
lijke effecten. Hier was meer aan de 
hand, besefte zij. Vanaf dat moment rol
de het balletje snel. Binnen de kortste 
keren exposeerde ]os Werker o.a. in de 
galerie van Anneke van Kooten, zus van 

dé Kees. Werker: 'Ik sta er nog versteld 
van. Er gaat een nieuwe wereld voor mij 
open. Zoveel mogelijkheden. Overweldi
gend. Na de galerie van Anneke van 
Kooten heb ik in het plaatsje Eckelrade 
in een vormingscentrum geëxposeerd. 
Op dit moment hangen mijn schilde
rijen op een basisschool in Heerlen, 
waar ik trouwens ook twee workshops 
heb gedaan. Medio april komt er een 
tentoonstelling in het City Centrum in 
Maastricht. En in Breda in het Turfschip 
is op 27 september de kunstmanifesta
tie Creatief Actief met en door gehandi
capten. Daar wil ik ook gaan exposeren. 
In Maastricht krijg ik steeds meer con
tacten met platforms voor kunstenaars . 
Ondanks dit alles blijft mijn SP-werk 
ook belangrijk. Bijna was ik in de ge
meenteraad gekozen. Dat zou de kroon 
op mijn politieke werk zijn geweest. 
Maar ja, je kan niet alles hebben .. .' • 

0 \ 
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tekst Tiny Kox 
foto Paul Peters 

De Tweede Kamer is eruit: de salarissen van de 
kamerleden gaan omhoog en de onkosten
vergoedingen met eenzelfde netto bedrag omlaag. 
Vestzak-broekzak dus? Helemaal niet, zegt SP
kamerlid Remi Poppe. Want meer salaris leidt tot 
meer wachtgeld en meer pensioen. Verslag van een 
vinnig kamerdebat over de eigen portemonnee. 

Wachtgeld kamerleden weer fors omhoog 

Remi Poppe: 
~zie ik er dan 
zo rot uit?' 

w OENSDAG 21 februari 1996. 

Voor Radio 1 hebben 
WD'er Remkes en PvdA'er 
Rehwinkel al een schot 
voor de boeg gegeven. Ze 
spreken de hoop uit dat 

het debat over de eigen salariëring van
daag vooral 'waardig' en niet in 'relleri
ge sfeer' zal verlopen. Remi Poppe is ge
waarschuwd. Want van hem wordt een 
nieuwe 'rel' verwacht. De heren worden 
op hun wenken bediend. 

SNIJDEN IN EIGEN VLEES 
In de Kamer opent Poppe zijn betoog: 
'Voorzitter! Mijn fractie stemt van harte 
in met het voorstel tot verlaging van de 
onkostenvergoeding van kamerleden. 
Het is bekend dat ik, hoewel ik niet ma
sochistisch ben aangelegd, een voor
keur heb voor het snijden in het eigen 
vlees van de Kamer. De bestaande onkos
tenvergoeding is veel te hoog.' 
Hij somt op wat een kamerlid allemaal 
krijgt: gratis parkeerplaats, gratis tele
foon, gratis gebruik van allerlei onder
steunende diensten, gratis huisvesting 
èn de gesubsidieerde warme hap in het 
kamerrestaurant Poppe: 'Waar kun je 
zo goed eten voor slechts zes rijksdaal
ders?' 
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De voorzitter: 'Bij mij thuis' 
Poppe: 'Is dat een aanbod?' 
De voorzitter: 'Ik nodig de heer Poppe 
graag uit om een keer bij mij te komen 
eten.' 
Poppe: 'Als de kwaliteit zo goed is als in 
de Kamer zal ik de uitnodiging aanne
men.' 
De voorzitter: 'Dat kan ik garanderen.' 
Dan vertelt Poppe waar hij tégen is: de 
verhoging met 25.000 gulden bruto per 
jaar van de 'schadeloosstelling', het sa
laris van de kamerleden. 'Als ik 25.000 
gulden zeg realiseer ik mij dat regering 
en parlement dat bedrag genoeg vinden 
voor een gezin in de bijstand om een 
heeljaarvan te leven. Volgens mij kun je 
van de huidige schadeloosstelling ruim
schoots leven. Wie daar anders over 
denkt, adviseer ik een goed gesprek met 
iemand met alleen AOW of minimum
loon of iemand met een banenpool- of 
Melkertbaan.' 
Hij geeft zijn alternatief: 'Ik herhaal 
mijn eerdere voorstel om de huidige 
schadeloosstelling te halveren en te 
koppelen aan het minimumloon. Dat 
maakt dat wij allen hier voortaan een 
warmer gevoel krijgen als wij het mini
mumloon kunnen verhogen in plaats 
van verlagen.' 

EEN BAKKER IN DE FRACTIE 
WD-kamerlid Remkes, vaste opponent 
van Poppe als het over de eigen porte
monnee gaat, opent de tegenaanval. 'Als 
het voorstel van de heer Poppe gevolgd 
wordt, is het effect tweeledig. Ten eerste 
leidt het tot een parlementdat in. grote
re mate dan nu leden heeft die vermo
gend zijn. Verder zou een tweede catego
rie leden hier ruimer dan nu vertegen· 
woordigd zijn, namelijk mensen met 
een inkomensniveau vergelijkbaar met 
het voorbeeld dat de heer Poppe noem· 
de. Daar hoeft op zich niets tegen te 
zijn. Die effecten lijken mij echter in 
strijd met een evenwichtige samenstel· 
ling van de Tweede Kamer.' 
Poppe denkt daar heel anders over. Hij 
loopt naar de interruptiemicrofoon: 'Ik 
stel vast dat in de Kamer mensen uit 
sommige inkomensgroepen nu al niet 
vertegenwoordigd zijn. De loodgieter, 
waar is hij? De bakker, waar is hij?' 
Remkes, denkend aan zijn partijgenoot 
Broos van Erp, is alert: 'Die bakker zit in 
mijn fractie.' 
'Heel lang geleden misschien,' reageert 
Poppe, die weet dat de gewezen bakker 
uit Best al bijna achtienjaar kamerlid is. 
Poppe keert terug naar de kern van de 
discussie: 'Je kunt toch niet zeggen: hoe 
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'Ik herhaal 
mijn eerdere voorstel om de 

schadeloosstelling te halveren en te 
koppelen aan het minimumloon. Dat 
maakt dat wij allen hier voortaan een 

warmer gevoel krijgen als wij het 
minimumloon kunnen verhogen 

hoger het inkomen, hoe hoger de kwali
teit van de Kamer?' 
Remkes raakt geïrriteerd: 'De heer Pop
pe vertaalt mijn woorden weer eens bui
tengewoon ongenuanceerd. Natuurlijk 
is de kwaliteit niet alleen afhankelijk 
van de hoogte van de schadeloosstel
ling. Er is ook niemand die dat beweert. 
Wij hoeven er niet eens zolang voor in 
de geschiedenis terug te gaan dat parle
menten, niet alleen in Nederland maar 
ook in andere landen, volstrekt eenzij
dig waren samengesteld. De categorieën 
waaruit gerecruteerd werd, betroffen 
het meer vermogende deel van de 
samenleving. Mijn fractie vindt het een 
groot goed dat die tijden lang achter
haald zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het vergoedingenstelsel dat wij kennen 
een bijdrage hieraan heeft geleverd. Ik 
neem niet aan dat de heer Poppe naar 
die tijd terug wil. ' 
Poppe, verbaasd: 'De heer Remkes kan 
toch niet zonder blozen beweren dat die 
150 Nederlanders die nu Tweede-Kamer
lid zijn gemiddeld de samenstelling van 
de bevolking qua inkomensniveau verte
genwoordigen?' 
Remkes, nog meer geïrriteerd: 'Nee. Ik 
heb erop gewezen dat er nu al een zeke
re onevenwichtigheid is en dat ik deze 

niet graag zou verergeren. Ik heb gecon
stateerd dat aanneming van het voorstel 
van de heer Poppe tot een nog oneven
wichtiger samenstelling van de Kamer 
leidt.' 

DE HELFT IS NOG ZEER RIANT 
Remkes krijgt in zijn verzet steun van 
PvdA'er Zijlstra: 'Voorzitter. Ik heb res
pect voor de opvattingen van de heer 
Poppe maar ik ben het ook volslagen 
met hem oneens. Wij hebben de afgelo
penjaren getracht een zo redelijk moge
lijke objectieve maatstaf te vinden voor 
de bepaling van de hoogte van de scha
deloosstelling. De heer Poppe heeft ook 
een maatstaf, maar ik stel vast dat die op 
niets is gebaseerd.' 
Poppe: 'Het is gebaseerd op het inkomen 
van mensen die lang werken, vele over
uren moeten draaien en zeer verant
woordelijk werk doen.' 
Zijlstra: 'U gaat volstrekt voorbij aan wat 
in allerlei sectoren van de samenleving 
gebruikelijk is , namelijk functiewaarde
ring ter vaststelling van de hoogte van 
de lonen en in ons geval de schadeloos
stelling in relatie tot de zwaarte van de 
functie.' 
Poppe: 'De mensen over wie ik het heb 
zijn ook onderhevig geweest aan func-

tiewaardering. Ik wijs op operators in de 
chemie. Dat is zeer verantwoordelijk 
werk. Die zitten op dat soort inkomens 
en hebben nog niet eens de onkosten
vergoeding die kamerleden erbij heb
ben.' 
Zijlstra: 'Het is een ernstig misverstand 
van u om te denken dat iedereen het mi
nimumloon krijgt.' 
Poppe: 'Ik heb niet gezegd dat de scha
deloosstelling gelijk aan het minimum
loon moet zijn, want daarvan kan nie
mand leven. Dat wil ik de kamerleden 
ook niet aandoen. Wij hebben een halve
ring van de schadeloosstelling voorge
steld. Dat moet gekoppeld worden aan 
het minimumloon. Na halvering van de 
schadeloosstelling blijft er nog een zeer 
riant netto-inkomen over.' 
Hij gebruikt zijn eigen situatie als voor
beeld. Als SP-kamerlid geeft hij zijn ver
goeding aan de partij af en krijgt in ruil 
een salaris van 2500 gulden netto in de 
maand. Hij heeft dus minder dan hij 
zijn collega's gunt. 'Zie ik er dan zo rot 
uit? Ik dacht het niet. Ik kan er redelijk 
goed van rond komen.' 

GEEN VESTZAK-BROEKZAK 
Dan komt de SP'er tot de gevreesde 'rel 
van de dag' . Poppe heeft zijn rekenma
chientje geraadpleegd over de gevolgen 
van het betalingsvoorstel: 'Voorzitter! 
Het voorliggende voorstel wordt om
schreven als een vestzak-broekzak-voor
stel. Wat uit de ene zak wordt teruggege
ven via een verlaging van de onkosten
vergoeding komt weer in de andere zak 
terechtvia een verhogingvan de schade
loosstelling. ( ... ) De verhoogde schade
loosstelling heeft echter straks, wan
neer wij ex-kamerlid zijn, een positieve 
invloed op de hoogte van ons wachtgeld 
en daarna ons pensioen. Via dit voorstel 
leggen wij ons dus toch weer in de wat
ten. Als ik er over twee jaar mee zou 
stoppen, als ik vier jaar kamerlid ben 
geweest, dan heb ik door dit voorstel een 
wachtgeldverbetering over vier jaar ge
rekend van 32.000 gulden. Voor iemand 
van 52 die er na tienjaar kamerlidmaat
schap mee stopt, is het verschil 100.000 
gulden in dertien jaar!' 
Poppe besluit zijn betoog: 'Voorzitter! Ik 
heb bezwaar tegen het argument dat 
een minder hoge schadeloosstelling tot 
kwalitatief mindere kamerleden zal lei
den. Dat is nooit aangetoond. Wij pra
ten ons dat kennelijk graag aan ter ver
goeHijking van ons eigen standpunt. 
Dat vind ik niet goed. Wij wijzen verho
ging van de schadeloosstelling af en ik 
zal daartoe een motie indienen.' 
Vóór die motie stemmen naast de SP al
leen GroenLinks en AOV. • 
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Face-lift voor 
21-jarig bolwerk 
.lrode dokters' 
Precies 21 jaar na de start op 1 maart 1975, is Ons 
Medisch Centrum, de eerste huisartsenpraktijk van de SP 
in Oss, opnieuw feestelijk geopend. Het 'rode dokters'
bolwerk onderging een grondige face-lift, die past bij de 
ontwikkeling van zwart schaap in de huisartsenwereld 
tot 'een voorbeeld voor andere praktijken'. 

ATIËNTEN, SP'ERS, COLLEGA'S 

van OMC in Zoetermeer 
en andere genodigden 
wachten in het SP-gebouw, 
naast dat van OMC, de ont
hulling van de verbouwde 

dokterspraktijk af. De zaal is zo vol, dat 
een deel van de gasten buiten moet blij
ven staan, op de binnenplaats tussen de 
twee panden. Gelukkig werken de weer
goden mee. De vrijwilligers achter de 
bar in de zaal hebben handenvol werk. 
Kinderen worden, naar goed SP-gebruik, 
in een apart zaaltje vermaakt met teke
nen, kleuren en limonade. 
Huisarts Sjaak van Dorst vertelt over de 
goede samenwerking tussen vrijwillige 
en professionele slopers en verbouwers. 
'We waren uit ons jasje gegroeid. De ge
spreksruimte was te klein en we hadden 
meer spreekkamers nodig, nu we ook 
co-assistenten opleiden.' Hans van 
Hooft, voorzitter van de stichting Ons 
Medisch Centrum, heeft een cadeautje 
meegenomen. 'Het gebouw ziet er nu 

prima uit, mag ik u verklappen. Maar in 
een hoelqe zagen we nog een oude, ver
sleten weegschaal. Dat kan natuurlijk 
niet. Daarom wil ik graag een nieuwe 
elektronische weegschaal overhandigen 
aan de nestrix van het OMC, dokter An
neke de Bres.' Onder luid applaus neemt 
de 48-jarige De Bres het cadeau in ont
vangst. De OMC-arts van het eerste uur 
opentvervolgens samen met twee jonge
dames, die al hun hele leven patiënt bij 
OMC zijn, het vernieuwde gebouw. 

MET KWARTIES EN DUBBELTIES 
Het is dringen geblazen om het pand te 
bekijken. Het centrum oogt modern. De 
huisstijl-kleuren blauw en wit komen 
ook in het interieur terug. De dokters 
schudden vele handen. De balie van de 
assistentes Gerrie Hagen en Riny van 
Dorst staat vol bloemen. In een vitrine
kast pronkt de verzameling oude medi
sche instrumenten van dokter Sj aak van 
Dorst. Aan de wand van de wachtkamer 
hangen oude kranteknipsels met kop-

~Patiënten OMC zijn bevoorrecht' 

11 'De patiënten van Ons Medisch Centrum zijn bevoorrecht,' zegt professor Van der Does, 
emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde uit Rotterdam, in zijn rede bij de heropening_ 

Van der Does noemt OMC een voorbeeld voor andere praktijken. 'Doordat hier meerdere artsen 
werken, is het centrum 24 uur bereikbaar. Wie voor spoedhulp belt, krijgt altijd een mens aan de 
lijn in plaats van een bandje, dat vertelt welke arts dienst heeft Het centrum biedt integrale 
z•org_ De artsen onderzoeken of gezondheidsstoornissen een lichamelijke, psychische of sociale 
oorzaak hebben. Het centrum is laagdrempelig. Zes uur per dag is er spreekuur, met zelfs een 
Vil"ij spreekuur voor de kleinere dingen en op zaterdag een inloopspreekuur. Dat is bijzonder. En 
iedere dag is er een telefonisch spreekuur; ook dat heeft niet iedereen. Samenvattend: Ons 
Medisch Centrum zorgt voor persoonlijke, laagdrempelige, integrale 24 uurs-zorg en voldoet 
daarmee volledig aan de doelstellingen van de voorvechters van de huisartsenpraktijken veertig 
jaar geleden. Ik kan niet beoordelen of de artsen hun werk goed doen, maar ik durf wel te 
stellen dat de voorwaarden voor goede hulp en zorg in het OMC gewaarborgd zijn.' 
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pen als : 'Dokter Anneke geeft liever 
geen pillen' en 'Oproep OMC: Huisart· 
sen in verzet tegen WAO-plannen.' 
De 85-jarige mevrouw Anneke van 
Grunsven: 'Ik kom hier al jaren, vrQeger 
heb ik de praktijk schoongehouden. 
Destijds hoorde ik via via dat hier goeie 
dokters zaten. Maar toen ik me als pa· 
tiënt wilde laten overschrijven, deed het 
ziekenfonds heel moeilijk.' Dokter Henk 
van Gerven: 'Het ziekenfonds, de plaat· 
selijke huisartsenvereniging en de art· 
senkoepel KNMG waren inderdaad niet 
blij met onze komst in 1975. Bijvoor· 
beeld omdat we openlijk kritiek lever· 
den op andere artsen. In het begin had· 
den onze dokters er ook nog allerlei 
baantjes naast; we· hadden immers nog 
weinig patiënten. OMC is opgebouwd 
met dubbeltjes en kwartjes van honder· 
den Ossenaren; mensen die ons werk 
waardeerden. Als SP wilden we met het 
centrum bewijzen dat je gezondheids· 
zorg ook anders kunt organiseren.' 
'Het gaat hier veel gemoedelijker,' vindt 
de 62-jarige Wim den Bekker, sinds 1976 
patiënt van de 'rooie dokters' . 'Ze heb
ben hier ook altijd tijd voor je.' 
'Klopt ook,' zegt Henk van Gerven. 'Ge
middeld heeft een huisarts 2350 patiën· 
ten, wij slechts 1750 per arts. We zouden 
makkelijk verder kunnen groeien, maar 
we hebben een patiëntenstop. Daardoor 
kunnen we meer aandacht besteden 
aan zaken als preventie. Zo hebben we 
eenjaarlijkse gezondheidstest maar ook 
eigen onderzoek naar baarmoederhals· 
kanker.' 
Er zijn meer verschillen met 'gewone' 
huisartsenpraktijken. Anneke de Bres: 
'Allereerst zijn wij in loondienst van 
OMC voor het salaris van zeg maar een 
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geschoolde arbeider. Ten tweede probe
ren we ook iets te doen aan de maat
schappelijke oorzaken van ziekte.' 
'Als iemand binnenkomt met schouder
klachten,' zegt dokter Van Dorst, 'vra
gen wij ook naar de werkomstandighe
den. Zonodig nemen we contact op met 
de bedrijfsarts of gaan we zelf kijken. 
Persoonlijk loop ik alle open dagen van 
bedrijven in de regio af, om te zien hoe 
onze patiënten werken.' 
Van Gerven: 'Wij merkten dat veel men
sen problemen hadden met de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten. Dus we 
maakten een folder en gingen samen 
met de mensen naar het gemeentehuis 
om te protesteren. Gevolg is dat de rege
ling nu beter bekend is en de uitvoering 
van de WVG in Oss is aangepast.' 

25 PROCENT MINDER MEDICIJNEN 
Ons Medisch Centrum schrijft ongeveer 
25 procent minder medicijnen voor dan 
andere huisartsen. Van Gerven: 'Dat is 
goed voor de kosten van de gezondheids
zorg, maar ook goed voor de mensen. 
Stel, meneer Jansen komt binnen met 
een verkoudheid en zegt: Dokter, help 
me ervan af. Een snelle dokter stuurt 
hem weg met een recept. Wij niet. Ik 
vraag hem: Waarom kom je, je weet toch 
dat een verkoudheid vanzelf overgaat? 
Dan zegt meneer Jansen: ja dokter, 
maar ik ben bang dat het vast zit op 
mijn longen. Ik luister dan naar zijn lon
gen en zeg: Het zit niet vast, ga het thuis 
maar uitzieken. Als je meer tijd neemt 
kom je erachterwat de echte problemen 
zijn. Ik erger mij dan ook aan de politici 
die zeggen dat mensen nodeloos naar 
de dokter gaan. Als mensen zich zorgen 
maken, is het terecht dat ze gaan.' • 

RECHT&SLECHT 
door juristen van de SP Hulp· en Informatiedienst 

Aflvioeiingsregeiing: 
vaker een recht dan u denkt 

WANNEER ZICH een 
massa-ontslag vol
trekt, vinden we 
het allemaal nor
maal en billijk dat 
er een sociaal plan 
geldt; een afvloei
ingsregeling voor 
de mensen die op 

Wolter Zandberg straat gezet wor-
den. Na het faillis

sement van het oude DAF bijvoorbeeld 
vond elk weldenkend mens het een be
labberde zaak dat er geen afvloeiings
regeling was voor de 
2700 werknemers die 
niet aan de slag konden 
bij de nieuwe DAF. Het 
oude bedrijfkon geen so
ciaal plan treffen, want 
het was immers failliet, 
aldus de bedrijfsleiding, 
die zelf wel was blijven 
zitten. De ontslagen 
werknemers waren het 
er niet mee eens en heb
ben met steun van de SP 
actie gevoerd om alsnog 
recht gedaan te krijgen. 
En dat kon ook, want het 
nieuwe DAF bleek zeer 
winstgevend. 

BIJ MASSA-oNTSLAGEN vin
den we het dus de ge
woonste zaak van de we
reld dat er een afvloei-
ingsregeling geldt. Maar gaat het om 
ontslag voor een enkele werknemer, 
dan lijkt dit anders te zijn. Zo sprak ik 
enkele weken geleden met de heer 
Schoenmakers. Hij was een maand daar
voor ontslagen omdat het bedrijf geen 
werk meer voor hem had. Zestien jaar 
had hij als chauffeur gewerkt, maar om
dat het wat minder druk was geworden 
werd het chauffeurswerk voortaan uit
besteed. Aan het ontslag was niet te ont
komen geweest. We kwamen te spreken 
over Fokker en de heer Schoenmakers 
vertelde mee te leven met de vele dui-

zenden werknemers van Fokker wier 
baan op het spel staat. 'Maar voor mij is 
het ontslag bij mijn baas net zo erg,' zei 
hij. Daar heeft hij volkomen gelijk in. 

DE HEER SCHOENMAKERS wist goed hoe 
het bij grote reorganisaties gaat. Toch 
kwam hij niet op het idee dat ook hij 
mogelijk recht heeft op een afvloeiings
regeling. Vaak is dit wel degelijk het ge
val. Daarom schreef ik het bedrijf dat er 
een regeling voor de heer Schoenmakers 
diende te komen. Aanvankelijk weiger
de men mee te werken, maar nadat de 

directeur van het be
drijf zijn advocaat om 
raad had gevraagd, 
bleek de zaak toch gere
geld te kunnen worden. 
Deze advocaat wist na
melijk goed genoeg dat 
de heer Schoenmakers 
niet zonder meer ont
slagen mocht worden 
en dat een regeling via 
de rechter afgedwongen 
kan worden. 

HOE LANGER de werkne
mer in dienst is, hoe 
zwaarder het verlies 
van het werk weegt. 
Daarom speelt het aan
tal jaren dat iemand in 
dienst is bijna altijd een 
rol bij de vaststelling 
van de hoogte van een 

afvloeiingsregeling. Ook andere aspec
ten tellen mee bij de bepaling van de 
hoogte van een regeling, zoals de leef
tijd. Voor de heer Schoenmakers is uit
eindelijk geregeld dat de WW-uitkering 
gedurende twee jaar wordt aangevuld 
tot aan zijn oude salaris. 

WELISWAAR KAN een afvloeiingsregeling 
niet bij elk ontslag worden afgedwon
gen, maar het is verstandig om advies te 
vragen als u ermee te maken krijgt. 
Naarmate u langer in dienst bent ge
weest, is de kans op succes groter. 
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BRIEVEN 
BLUNDER 

• Onze fractievoorzitter Jan 
Marijnissen heeft in Vara-TV
Magazine nr. 7 een enorme 
blunder begaan! Onder de kop 
'Radiofan' schrijft hij op blz. 
83: 'Radio 3 vind ik een ramp. 
Niet omdat ik een oude lul ben, 
maar omdat ik een weerzin 
tegen blaaskaken heb. Ze heb
ben veel poeha en zijn nog 
slecht geïnformeerd ook.' 
Ik ben zo'n 'ouwe lul' (70), een 
fervent luisteraar van Radio 5, 
en walg van blaaskaken die 
met veel poeha zich schuldig 
maken aan leeftijdsdiscrimina
tie. Wie naar boven spuwt, 
bevuilt zichzelf en wie met één 
vinger naar anderen wijst, wijst 
er met drie naar zichzelfl 
Ik eis van Jan een Mea Culpa 
Maxima, anders ben ik binnen
kort SP-lid exit. 

Rotterdam, 
G. Pakker jr. 

Red: En dat allemaal omdat Jan 
zichzelf een ouwe lul noemt? 

STOP CHIRAC 

• Enige tijd geleden hebt u 
actie gevoerd onder de titel 
'Stop Franse atoomterreur, 
boycot Beaujolais Primeur'. Ik 
denk dat dat een goede actie 
was. De atoomproeven zijn nu 
voorbij (hopen we), Chirac 
heeft zijn zin. Wellicht gaat hij 
ervan uit dat de wereld snel 
zijn misdaad vergeet. Ik wil u 

in overweging geven om hem 
te laten merken dat dat niet zo 
is, door het Nederlandse volk af 
te raden naar Frankrijk op 
vakantie te gaan. Ik heb beslo
ten om met mijn gezin Frank
rijk te mijden. 
Het maakt mij extra boos als 
Chirac ons land op zijn manier 
boycot om ons drugsbeleid. Hij 
is en wil kennelijk niet goed op 
de hoogte zijn van ons beleid 
en van de resultaten daarvan in 
vergelijking met die in Fral;lk
rijk. Een voorbeeld van de pot, 
die de ketel verwijt dat hij 
zwart ziet. 

NOG BETER? 

Koudekerke, 
B. de Haan 

• In het concept-congresstuk 
'De Stand van Zaken' lezen we: 
'De val van het autoritaire 
communisme in Oost-Europa 
leidde aanvankelijk tot een 
opleving van de hoop dat nu 
alles beter zou worden.' En 
' ... relatieve armoede van de 
Oosteuropese samenleving' . 
Nog beter? Het welzijn was al 
zó veel beter dan in ons kapita
listisch systeem. Bijvoorbeeld 
gratis onderwijs, gratis gezond
heidszorg, geen werklozen. 
Niet alleen de mensen in Oost
Europa zijn erop achteruitge
gaan, doordat hun systeem 
veranderde. In het kapitalisti
sche deel van de wereld had 
men de bezuinigingen niet zó 
durven doorvoeren met een 
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nog functionerend socialistisch 
systeem in Oost-Europa. Onze 
ziektewet en andere sociale 
voorzieningen kwamen tot 
stand ná het ontstaan van de 
Sowjet-Unie en de revolutionai
re uitbarstingen overal. En 
kunnen nu dus weer weg. 

Hoenderloo, 
Henken Alie van Luttiklwizen 

DANK 

• Hopelijk heeft u een klein 
stukje vrij op de brievenpagina. 
Want ik zou via deze weg Jef 
Kleijnen willen bedanken voor 
zijn inzet. Fijne kerel, die Jef. 
Moesten er meer van zijn. 

S.O.S. 

Valkenburg, 
]. Moonen 

• Met angst en beven moet ik 
te kennen geven dat het enorm 
bergafwaarts gaan met ons 
bestaan. Mgelopen jaren betaal 
ik geen huurverhoging vanwe
ge klachten aan de woning. Dat 
geld moet ik opzij leggen, maar 
dat heb ik niet kunnen doen 
gezien mijn te lage AAW-inko
men. Bij mij gaat de huur ieder 
jaar met 40 tot 50 gulden om
hoog! Plus de rest wat zo slui
pend omhoog gaat. Als mijn 
verhuurder de mankementen 
aan het huis verholpen heeft, 
kan hij de achterstallige huur 
vorderen. Dan sta ik op straat, 

want ik kan dat nooit meer 
opbrengen. Kom iedere maand 
gemiddeld 200 gulden te kort 
voor het levensonderhoud. Om 
mijn debet aan te vullen heb ik 
een persoonlijke lening. Pin
nen is aan mij niet besteed ; 
wordt bij de kassa geblokkeerd. 
Kom nergens meer; aan de 
opsluiting ga je langzaam 
kapot. Er is nog één zeer depri
merende hobby: 'rekenen'. Ik 
kreeg 25 gulden bij mijn AWW. 
Blij? Neen, er moet veel meer 
bij voor allerlei verhoogde 
lasten. 

INDONESIË 

Goor, 
]. Runskoek 

• De vonnissen van Neuren
berg tegen de nazi-leiding 
bevatten een zin, inhoudende 
'het recht van elke militair om 
bevelen te weigeren die naar 
zijn mening in strijd zijn met 
de menselijke normen' . Onze 
generale staf en de regering 
pasten geweld en onderdruk
king toe op de enkele duizen
den Nederlandse jongens die 
het fatsoen en de menselijk
heid hadden niet te willen 
vechten in een smerige kolonia· 
le oorlog. De bestraffing van 
die jongens is rechtstreeks in 
strijd met het recht om bevelen 
te weigeren die in strijd zijn 
met de menselijkheid. 

Kruiningen, 
H. Fransen 
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PUZZEL 

AMATEURBOKSER 
BOKSHANDSCHOEN EN 
BOKSPARTYT JE 
BOKSSPORT 
BOKSTRAINER 
BOKSWEDSTRIJD 
CONCENTRATIE 
DISKWALIFICATIE 
DUEL 
FINALE 
GEWICHTSKLASSE 
HANDDOEK 
KAMPIOENSCHAP 

Wat moet u doen? 

door Cees Bakker 

KLAP 
KNOCK OUT 
LINKSE 
MIDDENGEWICHT 
PROFESSIONAL 
PUNTENTELLING 
REACTIEVERMOGEN 
RONDE 
RUST 
SCHEIDSRECHTER 
SENIOREN 
SLAG 
SPANNEND 

SPARREN 
SPARRING PARTNER 
STOPPEN 
SUPPORTERS 
TEGENSTANDER 
VERDEDIGEN 
VOORSPRONG 
VUISTVECHTEN 
WELTERGEWICHT 
WERELDRANGLYST 
ZWAAISTOOT 
ZWAARGEWICHT 
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Alle woorden zitten verborgen in het letterveld. Sommige letters 
worden meermalen gebruikt. De woorden staan horizontaal, ver
tikaal of diagonaal. Soms van achter naar voren of van onder naar 

boven. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. 
Schrijf die op een briefkaart en stuur deze vóór 

26 april aan: Tribune-Puzzel, Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam, en u dingt mee naar een fraaie 

SP-calculator. Uitslag in Tribune 5. 
Oplossing puzzell/96: Een beter milieu? We hebben het weer ver
knald. Winnaar is Henriëtte v.d. Velden in Zaltbommel. 

Ee.n emotion~e.l 
tnom~ntJ dab~~\. 

maar rnUn leven 
na dez.e.. ship 
9aat door ... 

MOKKEN 
'Het is altijd rennen in dit vak. toch?' zei ik tegen Maria Henneman. 
Ze had om half zeven 's avonds Rem i Poppe geïnterviewd over de 
bijna-ramp in de Rijnmond en stond snel haar jas aan te trekken. 
Anderhalf uur had ze nog om van het SP-kantoor in Rotterdam naar 
de studio in Hilversum te scheuren en daar de band met allerlei 
opnamen te monteren voor het NOS-journaal van acht uur. 
Stomme vraag van mij natuurlijk, maar haar antwoord was zo 
treffend. 'la, heel verslavend!' zei ze lachend. 
Verslaggeven voor radio, TV, krant of tijdschrift - ik vind het een van 
de mooiste beroepen op aarde. U denkt misschien: 'Een honden
baan; je moet van hot naar her om te berichten over gebeurtenis
sen waarop je toch geen invloed hebt. En je harde werk van van
daag is morgen oud nieuws en vergeten.' 
Nee dus. Als journalist máák je de gebeurtenissen. De schandalige 
vervuiling van Shell in Nigeria wordt pas een schandaal als erover 
bericht wordt. De stomme blunder van een minister wordt pas een 
affaire als ie onthuld wordt in de media. Het gat in de ozonlaag is 
pas een politiek probleem sinds er melding van gemaakt is. 
En het mooie voor de journalist is, dat ie de gebeurtenissen ook 
nog lekker kan kneden. Zonder te liegen natuurlijk. Zo zal de ene 
krant over dat gat in de ozonlaag nu schrijven dat het 'nog schrik
barend groot is', terwijl de ander het 'alweer half dichtgetrokken' 
zal noemen. 
De goeie schrijver beseft dat wat hij vandaag schrijft, morgen ach
terhaald is, maar ondertussen wel eraan bijgedragen heeft dàt het 
achterhaald is. Hij weet dat hij geschiedenis schrijft. 
Enkele schrijvers hebben echter moeite met die dynamiek van het 
bestaan. Zij willen wel eens iets blijvends maken, een monument 
voor het nageslacht. Zij schrijven dus een Boek. Met gebeurtenissen 
die ze helemaal uit hun duim gezogen hebben, zodat ze nooit 
achterhaald zullen raken. Een roman het dat. Ze laten hun naam 
groot op de kaft drukken (niet gewoon Adrie, maar A.F.Th. bijvoor
beeld) en denken zo geschiedenis te kunnen maken. 
Ik heb nog nooit een roman gelezen die zo boeiend, verrassend, 
ontroerend was als het leven zelf. Zo zijn er wel honderd romans 
geschreven waarin de Sowjet-Unie ten onder gaat, maar geen een 
zo spannend, zo vreemd, zo onverwacht als de werkelijke loop van 
de geschiedenis. En The True Story of Charles en Di, daar kunnen 
toch geen tien Boeketreeksen tegenop? 
Wie streeft naar eeuwig leven, bereikt alleen maar de eeuwige 
dood. Kijk maar wat er gebeurt met die Roman. Niets. Hij staat te 
staan in de boekenkast. Tussen andere Romans die staan te staan. 
Hoe anders met dit krantje. Zo meteen hebt u hem uit en dan schilt 
u er de aardappels op, of u rolt er de vis in, of u stopt er de kier in 
het raamkozijn mee. Wat u ook doet, dit krantje maakt geschiedenis 
en zal volgende maand wéér nieuw, wéér anders zijn. 
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'Een socialistische oplossing voor de problemen 
bij de boeren? Tjonge, daar vraagje me wat!' 

'In 1981 ben ik een biologisch 
tuinbouwbedrijf begonnen. Ik 
verbouw nu gewassen die je 
zonder kas kan kweken: sla, 
prei, aardappelen, enzovoort. 
Eigenlijk wilde ik helemaal niet 
in die branche aan de slag. Ik 
ben namelijk opgegroeid op een 
boerderij, dus ik wist precies 
welke beperkingen het boer zijn 
met zich meebrengt. Altijd af
hankelijk van de weersomstan
digheden, nooit vakantie, kei
hard werken. Maar ja, hoe gaat 
dat? Halverwege de jaren '70 
was ik lid van een natuurvrien
denclub en via wat milieuacties 
met onder andere Jan Heijwe
gen, kwam ik bij de SP terecht. 
Heijwegen is eigenlijk mijn gro
te inspirator geweest. Tot aan 
'81 was ik zo voor de SP heel ac
tief. Maar toen ik begon te bio
boeren schoot er weinig tijd 
over. Dat weerhield Jan er overi
gens niet van om telkens met 
verkiezingen een grote stapel 
folders en posters af te leveren, 
met het vriendelijke verzoek 
het spul huis aan huis te bezor
gen.' 
'Die beslissing om te gaan bio
boeren is dus mede ingegeven 
door die zorg om het milieu. 
Het is gewoon de logische vol
gende stap: het omzetten van je 
zorg voor in daadwerkelijk wer
ken aan de natuur. Want ik ont
dekte al snel datje ook met een 
milieuvriendelijke werkwijze 
heus een bedrijfkan laten voort
bestaan.' 
'In eerste instantie werd er door 
de andere agrariërs vreemd te
gen de bio-boeren aangekeken. 
Daarin is de laatste tien jaar ge
lukkig een enorme kentering 
gekomen. Sinds '85 zijn er 450 
'gewone' boerenbedrijven gaan 
bio-boeren. Nu staat ons aantal 
op 550. De bio-industrie met z'n 
uitwassen wordt zowel door het 
land als door de consument 
steeds minder gepikt. Deson
danks zoekt de bio-industrie 
nog steeds naar technologische 
oplossingen voor de problemen. 
Snufje van dit chemicalie, snuf
je van dat, heel uitgekiende voe
ders in die beesten pompen, ter
wij l ik denk dat je veel meer in 
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HET LAATSTE WOORD 
Tekst Peul Wooyers , foto Peul Peters 

Leen van Marion 
Geboren: 8 november 1959 te Heenvliet 

Woonplaats: Rockanje 
Beroep: biologische tuinder 

Hobby's: 'Eh, kan je de SP óók een hobby noemen?' 
Hekel aan: 'Onrecht in het algemeen en het uitkleden van de 

verzorgingsstaat in het bijzonder' 

een breder verband moet wer
ken. Veel meer de veeteelt en 
akkerbouw op elkaar afstem
men. Simpel omdat ze op elkaar 
aangewezen zijn. Die mest kan 
in Nederland best gebruikt wor
den, maar dan moet je tot een 
bepaalde afstemming komen. Je 
moet afgaan op de werkwijze 
van de natuur zelf in plaats van 
met technologische korte-ter
mijnoplossingen steeds verder 

van die natuur afdrijven. Con
creet betekent dat bijvoorbeeld 
dat je niet alle beessies die je 
oogst beschadigen onder een 
wolk bestrijdingsmiddelen ver
delgt, maar probeert om de om
standigheden voor zo'n plant 
op een natuurlijke wijze opti
maal te houden zodat ie veel 
minder veel minder vatbaar is 
voor ziekten. Het is hetzelfde als 
in de gezondheidszorg. Je kan 

iedereen steeds verder vol prop
pen met pillen en poeders, 
maar je kan ook kijken waar de 
echte oorzaken liggen.' 
'Ik val van de ene verbazing in 
de andere als het gaat om het 
beleid uit Den Haag. Wat te gek 
voor woorden is, wordt als nor· 
maal gepresenteerd. In het ver· 
leden werden boerenbedrijven 
met WIR-premies groot ge
maakt. Vervolgens ontstaat er 
een mestprobleem en dan komt 
de overheid met een mestwet. 
Maar men vraagt zich niet af: Is 
deze maatregel wel efficiënt? Is 
hij uitvoerbaar? Is hij contro
leerbaar? Nee dus, want alleen 
al voor de controle zou je op ie
der erf een ambtenaar moeten 
zetten. Het verzinnen van din· 
gen die praktisch niet uitvoer· 
baar zijn ... Da's echt een ken· 
merk van de hedendaagse poli· 
tiek en dus een grote ergernis 
van mij. Om nog maar te zwi} 
gen over het sloopwerk van 
WAO en Ziektewet. Het meest 
verbijsterend vind ik wel het ge
mak waarmee men over de con· 
sequenties voor de gewone man 
en vrouw heenwalst. Terwijl het 
natuurlijk van de gekke is, dat 
je als beleidsmaker geen mo
ment stilstaat bij de gevolgen 
van je beleid voor het individu 
en voor de lange termijn.' 
'Een socialistische oplossing 
voor de problemen bij de boe· 
ren? Tjonge, daar vraag je me 
wat. Tja, ik denk datje dan niet 
moet zoeken in de richting van 
de Russische staatsboerenbe
drijven, de kolchozen. Want 
daar werd met een enorme on
geïnspireerdheid gewerkt. En 
we moeten ook niet terug naar 
al die kleine gemengde bedrijf
jes van de jaren '50. Ik denk dat 
we hier naar een soort coöpera
tieve samenwerking toe moe
ten. Iedere boerderij heeft een 
trekker nodig. Maar andere ma
chines kan je gezamenlijk aan
schaffen, onderhouden en ge
bruiken. Zodat je de kosten per 
bedrijfkan drukken. Maar voor
dat dat coöperatieve besef in de 
boerenwereld doorgedrongen 
is ... da's nog een lange weg, 
hoor!' 
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Eigen bijdrage in de 
gezondheidszorg: 

POLITIEKE BENOEMINGEN 
'Het kabinet fungeert meer en 

meer als out-placement· 
bureau voor ex-politici. In organen 
als het Ctsv zijn mensen op oneigen

lijke gronden benoemd. We moe-
ten geen land van connecties 

worden. Benoemingen moeten plaats
vinden op basis van kwaliteiten. Niet 

via de wandelgangen. We 
moeten af van het automatisme 
dat een partij een claim 

legt van: Wij zijn aan 
de beurt.' 

Blunders, miskleunen en debacles 
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STICKERS 0 
liS lücm, 
!<'S3 cm, 

f0,25 
f 0,10 

0 KLADBLOK 

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

~UTTON 0 
fl ,-

I 

0 SPELDJE 
f 1,50 

0 calculator 
f 25,-

T-shirt 
SP 
f 15,-

0 TOMAATCAP zwart of wit f 15,-

0 VLNR 
T-SHIRT 
f !5,-

0 SAMEN
LEVEN DOE 
JE NIET · 
ALLEEN 
een bundeling 
van columns 
uit de Tribune 
door Jan 
Marijnissen. 
f 10,-

} Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN J 5,-

0 De paarse armoede 
Kritiek op en alternatief voor de regeringsnota 
De andere kant van Nederland, maart 1996, 
Tweede-Kamerfractie SP. 

0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 
huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerfractie 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van bet symposium Naar een asbest
fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart 1996, 
Comité Asbestslachtoffers. 

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, door 
Karel Glastra 
van Loon. 
f 15,-

0 Op weg naar een collectieve schaderegeling 
voor asbestslachtoffers? 
Verslag van gesprekken over de mogelijkheden 
en de moeilijkbeden van een asbestfonds, 
september 1995, Comité Asbestslachtoffers . 

0 Asbest: de dubbele lijdensweg 
of: Waarom er een asbestfonds moet komen, 
januari 1995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Te veel en te weinig 
Balans van ruim eenjaar WVO, augustus 1995, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Dttor de wet gehandicapt 
De klachten over de wet voorzieningen gehandi
capten in beeld, november 1994, Wetenschappe
lijk Bureau SP. 

SP f 25,-

f 1,50 

0 WVG, ee11 wet vol handicaps 
• augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Flitstrein? Over bestaand spoor! 
Inspraakreactie van de Socialistische Partij, 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klein afval, groot bedrog 
De verwerking van klein chemisch afval , april 
1993, MilieuAlarmteam SP. 

0 Schiphol Stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 1993, 
MilieuAlarmteam SP. 

0 TGV op verkeerd spoor 
Vergelijking met andere investeringen in het 
openbaar vervoer, juni L991, MilieuAlarmteam 
SP. 

Bestellingen alleen door overmaking van het juiste bedrag op giro 369611 
t.n.v. 'SP-bestellingen' te Rotterdam, onder vermelding van de gewenste artikelen en kleur. 

Voor bestellingen beneden de I 10,- graag I 5,- voor portokosten toevoegen. 
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DEZE TRIBUNE 
Alleen het beste 
is goed genoeg 

et gaat hartstikke goed 
met de SP en daardoor 
mag de Tribune alweer 
enkele honderden nieuwe 
lezers begroeten. Steeds 
meer lezers voor ons 

blad, dat schept verplichtingen, zo 
realiseren wij ons maar al te goed. 
En zo gingen we ons een beetje 
schamen voor het jaren-tachtig
uiterlijk van de Tribune. Dat kan 
toch niet voor een partij die zich 
opmaakt voor een hoofdrol in de 

eenentwintigste 
eeuw. Dus gingen we 
hard aan de slag om 
de Tribune In één 
klap te maken tot 
het blad dat u en al 
die andere 18.000 
SP'ers verdienen. 
Met een betere 

indeling, nieuwe rubrieken, een 
mooiere vormgeving, met meer en 
betere Illustraties, met een verras
sende gastcolumn. 
Ik hoop dat u over het resultaat net 
zo te spreken bent als wij. En Ik 
hoop dat we met deze vernieuwde 
Tribune niet alleen alle leden, maar 
ook nog meer mensen bulten de SP 
bereiken. Zodat ook zij kennis
maken met het denken en doen van 
de beste partij van Nederland. Iets 
waaraan u overigens een belangrijk 
steentje kunt bijdragen. 

nieuwsblad van de Social is tische Partij , jaargang 3:1. nr. :1.2 april :1.995 

6 Het ondeugdelijke 
drietal dat VVD-staats
secretaris Linschoten 

__ ..._... aan de top van het 

Ctsv zette, is echter nog maar het topje van 
de ijsberg. Vriendjespolitiek is schering en 
inslag in Den Haag, 

14 ErikMeijer, 
een topman uit 
GroenLinks, 
stapte over naar . 

de SP. Voor de Tribune vertelt hij over zijn 
beweegredenen en biedt hij een kijkje 
achter de Groenlinkse schermen. 

16 In badplaats Noordwijk 
wordt de stormbal gehe
sen. Door de bevolking 
wel te verstaan. Want er 

gebeuren te veel dingen die absoluut niet 
door de beugel kunnen . 

2 2 ;yelfs de koningin be-
kende het: we kennen 
stille armoede en die is 
schrijnend. 

Al leen wordt er niets aan gedaan. 
In een open - brutale maar 
eerlijke- brief roept de Tribune 
Beatrix op haar ministers daarover 
aan de jas te trekken\. 

TRIBUNE 4 12 APRIL 1996 

24 ~:~:~:~:;:;~~~e prominente tegenvoe
ters brandende vragen 

beantwoorden. Het spits wordt afgebeten 
door een voor- en tegenstander van eigen 
bijdragen in de gezondheidszorg. 

2 6 Ze voldeden aan alle 
eisen voor een studie 
aan de Politie Acade
mie. Maar docenten en 

medestudenten bejegenden hen met vijan
digheid en tegenwerking. Want 'Turken en 
Marokkanen horen hier niet thuis.' 

RUBRIEKEN 
4 Het Binnenhof 
5 Ma rijnissen 

11 Help/SP-Aiarmlijn 
12 Aktie 
19 Help/Ons Medich Centrum 
20 Bulletin board 
21 De woorden uit de mond 
29 Brieven 
30 Gastcol.um 
31 Strip 
32 Portret: Bolkestein 
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SP-FRACTIE PRESENTEERT 
ALTERNATIEVEN VOOR ARMOEDENOTA 

EN HUURSUBSIDIEREGELS 

Waar ga je van uit? 
Van de noden van 
de mensen of van 

het regeerakkoord? Daar
over ging het in de debatten 
rond de huursubsidie en de 
Armoedenota. Het kabinet 
erkent dat de problemen 
groot zijn, maar komt met 
voorstellen die bijna niets 
kosten en dus ook niets 
oplossen. De SP presenteer
de alternatieven die uitgaan 
van de mensen. 
De huursubsidie regelde 
ooit dat huurders maximaat 
10 tot 17% van hun inko
men aan huur betalen. Door 
alle bezuinigingen en huur
verhogingen is deze 'huur
quote' veelat opgelopen tot 
boven de 30 procent. Ontoe
laatbaar, volgens het SP
alternatief 'Huursubsidie 
terug naar af'. De subsidie 
moet weer gebaseerd wor
den op de oude huurquotes. 
De kosten daarvan (1,5 
miljard) kunnen betaald 
door de hypotheekrente
aftrek te beperken. Geen 
aftrek voor hypotheken 
boven 250.000 gulden en 
geen aftrek bij een tweede 
woning. 
Tegenover de Armoedenota 
van het kabinet zette de SP 
haar eigen nota 'Paarse 
Armoede', met de conclusie 
dat de regeringsvoorstellen 
lapmiddelen zijn. Ze probe
ren een vangnet te spannen 

onder het vangnet. Maar ze 
vergeten dat het vangnet al 
op de grond hangt. In het 
Kamerdebat concludeerde 
SP-er Marijnissen dat vrijwel 
alle maatschappelijke orga
nisaties pleiten voor een 
structurele aanpak van het 
armoedeprobleem. Toch 
komt het kabinet met indivi
duele maatregelen. 'Geen 
armoebestrijding, maar ar
menbegeleiding', citeerde 
Marijnissen met instemming 
één van de insprekers. Hij 
wees erop dat het armoede
vraagstuk in Nederland een 
verdelingsprobleem is. 'De 
verarming kan niet los ge
zien worden van de verrij
king. En die zien we volop in 
Nederland. Het aantal miljo
nairs groeit razendsnel en 
zakkenvutters zijn overal: in 
het bedrijfsleven en steeds 
meer binnen semi-overheid
sinstellingen.' Marijnissen 
presenteerde een alternatief 
van vijf punten: stoppen met 
de loonmatiging, verhoging 
van het minimumloon en de 
uitkeringen -om te beginnen 
met vijf procent, verlaging 
van de huurlasten volgens 
de nota 'Huursubsidie terug 
naar af', verlaging van de 
lokale belastingen en verbe
tering van het werkgelegen
heidsbeleid: CAO-beloning 
voor gesubsidieerde banen 
en stoppen met het wegbe
zuinigen van werk. 

BURGEMEESTER WEG? 
ZELF BETALEN! 

E mmen raakt op 16 april 
zijn burgemeester kwijt. 
Die neemt ontslag nadat 

hij jarenlang passief had toege
keken hoe een paar topambtena
ren een schrikbewind uitoefen
den en hun zakken vulden. Van 
minister Dijkstal van Binnen
landse Zaken krijgen de Emme
naren een bijzondere felicitatie : 
de rekening van het wachtgeld 

4 

dat oud- burgemeester Lensen 
gaat opstrijken. 
Opvallend, want Binnenlandse 
Zaken heeft Lensen immers zelf 
benoemd. SP-Kiamerlid Rerni 
Poppe heeft direct opheldering 
gevraagd aan Dijkstal. Poppe is 
van mening dat Emmen onder
hand wel genoeg last heeft ge
had van de verkeerde benoe
ming. 

TRIBUNE 4 

ONDERZOEK NAAR 
KAMPEER
PERIKELEN 

M i nister Van Aartsen 
schakelt een extern 
bureau in om de 

problemen op Nederlandse 
kampeerterreinen te onderzoe
ken. Van de kant van langkam
peerders komen jaarlijks dui
zenden klachten over enorme 
tariefsverhogingen, huuropzeg
ging en 'herstructeringen' van 
campings tot bungalowparken. 
Van Aartsen deed zijn toezeg
ging in een debat, aangevraagd 
door SP-kamerlid Rerni Poppe. 

, Die trok al eerder aan de bel 
over de kampeerperikelen. 
Omdat Poppe dreigde met een 
motie waarin noodwetgeving 
gepleit wordt, zegde Van Aart
sen zelfs toe dat het onderzoek 
al vóór 1 juni afgerond zal zijn, 
waarop de Kamer kan bespre
ken welke maatregelen nodig 
zijn om de langkampeerders 
beter te beschermen. 
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HET OP ZONDAG 

B aseert minister 
Borst haar beleid op 
publicaties in een 

dubieus zondagskrantje? 
Het lijkt er helaas op. SP
kamerlid Marijnissen wreef 
haar diverse publikaties 
onder de neus, waarin tand
artsen spraken van teruglo
pend tandartsbezoek sinds 
de tandzorg bijverzekerd 
moet worden. 
Valt wel mee, antwoordde 
Borst, en ze verwees naar 
een optimistisch verhaal in 
de Leidse zondagskrant Het 
op Zondag. 
Tandarts Albecht, een van 
de geïnterviewden, noemt 
het een grof schandaal. 
'Hoe· durft ze!' zegt hij. 
'Borst is nota bene zelf 
arts. Ik ben verkeerd geci
teerd in dat stuk en dat 
citaat is ook nog eens ver
keerd geïnterpreteerd.' 
K. Kuipers van verzekerings
maatschappij Zorg en Ze
kerheid, die ook aan het 
woord kwam in het artikel: 
'Het is een spektakelkrant
je, dat mag je toch nooit 
serieus ·opvatten. Ik kan de 
optimistische uitlatingen 
jammer genoeg niet bevesti
gen.' 

(Anja Toetenel) 

Ik had me toch iets 
anders voorgesteld 
bij dat zakken 
vullen ... 
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NEP-BLAUW OP STRAAT 

~ op De politie Zaanstreek-Waterland wil 
meer politie 'zichtbaar op straat' 
brengen door de wagens van bur

gerpersoneel van de bekende opvallende 
strepen te voorzien. SP' er Remi Poppe 
stelde kamervragen over dit foefje. Poppe 
vreest dat ongetraind personeel in gevaar
lijke sitaties terecht kan komen. Anders
zijcts is voor de burger straks onduidelijk 
wat hij van mensen in een politiewagen 
mag verwachten. Poppe heeft geen kritiek 
op het korps Zaanstreek-Waterland. 'Het is 
de politiek die roept dat er meer blauw op 
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straat moet komen , maar er niet het beno
digde geld bij levert.' 

LINSCHOTEN AANGESCHOTEN 

H
alverwege het kabinet-Kok heeft 
staatssecretaris Robin Linschoten 
(VVD) definitief de status van 

'aangeschoten wild ' bereikt. Hij overleefde 
de discussies over het achterhouden van de 
Ziektewet-evaluatie en de crisis bij het 
College van toezicht op de sociale verzeke
ringen (Ctsv). Maar bepaald niet zonder 
kleerscheuren. 
Linschoten had in november '95, vlak vóór 
het debat over de afschaffing van de Ziek
tewet, geweigerd een belangrijk rapport 
van het Ctsv over de Ziektewet in ont
vangst te nemen en door te geven aan de 
Kamer. Vervolgens beweerde hij de inhoud 
van het rapport niet te kennen. Later gaf hij 
toe wel op de hoogte te zijn van de belang
rijkste conclusie, uit de krant. Maar er was 
nog niets over geschreven. In het Kamerde
bat op 12 maart rekende Jan Marijnissen 
voor dat Linschoten lO keer de gelegenheid 

Kamerlid 
Hotstra {VVD): 
'Ik begrijp die 
drukte over 
hoge huren 
niet. We geven 
toch allemaal 
400, 500 
gulden per 
maand uit voor 
de auto?' 

had de Kamer volledig in te lichten. Naar 
zijn mening was de staatssecretaris steeds 
met andere onvolledige versies van de 
werkelijkheid gekomen. Marijnissen eiste 
een parlementair onderzoek en diende een 
motie van afkeuring in. De paarse partijen 
lieten Linschoten echter niet vallen. 'Het 
was een vergissing van de staatssecretaris', 
oordeelde Van Nieuwenhoven (PvdA) 
mild. 
Twee weken later 
kwam het parle
mentaire onder
zoek er alsnog, 
door het rapport
Rood over het 
Ctsv. Prof. Rood 
oordeelt vernieti
gend over het 
functioneren van het bestuur. Ook uit hij 
forse kritiek op staatssecretaris Linschoten 
die had kunnen weten dat hij de verkeerde 
kandidaten benoemde. Na een gesprek met 
Linschoten stapte het bestuur op. Toch nam 
Linschoten vervolgens afstand van belang
rijke conclusies van Rood. De Kamer nam 
daar geen genoegen mee. Er komt een 
parlementair onderzoek waarin ook de 
gang van zaken rond de Ziektewet-evalua
tie betrokken wordt. 
Een SP-motie om de salarisdoorbetaling 
aan het ontslagen bestuur te stoppen, kreeg 
weinig steun. De drie bestuursleden zijn 
ruim één jaar in functie geweest. Ze hebben 
volledig gefaald. Toch beuren ze samen 
nog 1,8 miljoen: het volledige salaris over 
de periode waarvoor ze benoemd zijn. Eind 
december is bestuurslid Van Rooijen zelfs 
herbenoemd, terwijl de problemen bij het 
Ctsv al lang bekend waren. Van Rooijen 
krijgt vijf jaar lang 250.000 gulden als 
beloning voor één jaar falen. 
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MAftiJNISSEN 
Wie is hier ziek? 

B SA kende ik wel , maar BSE? 
Nooit van gehoord. Nu is dat 
wel anders. Net als u, ben ik 

er de afgelopen weken mee doodge
gooid. Geen Journaal, geen actuali
teitenrubriek, geen krant, of men 
opende ermee. Alle jongens en 
meisjes van de media doken erop: 
net als Erica Terpstra van Volksge
zondheid en Van Aartsen van Land
bouw. '64.000 Kalveren moeten 
worden afgemaakt, ' verordonneer
den ze kordaat. 
De Europese Commissie en het 
buitenland reageerden verbaasd en 
verklaarden Neder
land voor gek. 'Een 
importverbod op 
Brits rundvlees, 
oké, maar waarom 
moeten al die kalve
ren hier worden 
afgemaakt?' vragen 
alle wetenschappers zich af. 
'De regering wil geen enkel risico 
nemen,' zeggen Terpstra an Van 
Aartsen. 
'Maar er is geen risico. Die jonge 
beesten hebben geen BSE. De 
straat oversteken, dàt is pas risico! ' 
zeggen de deskundigen. 
64.000 Kalveren - dat is een rij van 
Amsterdam naar Eindhoven. Afge
maakt om niks. Kosten voor de 
gemeenschap 50 miljoen en 150 
miljoen schade voor de fokkers. 
Puur en alleen om het volk gerust 
te stellen. Maar uit onderzoek blijkt 
dat het volk zich niet gek heeft 
laten maken en zich helemaal geen 
zorgen maakt! Wat is dàn de reden? 
De dadendrang van een kabinet. 
'Aan gouden handdrukken doen we 
niets, maar onnodig 64.000 bees
ten afslachten kunnen we wel ,' 
moeten ze gedacht hebben. 
Zoveel beesten over de kling jagen, 
alleen om psychologische redenen, 
is waanzin. Een kabinet moet onno
dige angst - zo die er al is - bestrij
den en niet honoreren, want dat is 
slecht: slecht voor de volksgezond
heid, voor de geestelijke volksge
zondheid wel te verstaan. 

5 
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Politieke benoemingen in 
Nederland. Of: waarin 

een klein land een 
bananenrepubliek kan 
zijn. Peter Verschuren 

beschrijft hoe een 
kleine politieke 

minderheid duizenden 
mooie baantjes verdeelt. 

Henk Vos en Piet 
Dankert (PvdA) 
pikken een sateetje 
weg met Robin 

•. . een ideale 
gelegenheid 

om de 
volgende 
politieke 

benoemingen 

Linschoten en 
Annemarie Jorritsma 
(VVD) op de jaarlijke 
parlementaire 
barbecue ... te bespreken 
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e VVD wisselt 
Groni ngen m 
voor het grotere 
Gelderland. D66 
moet die pro
vincie opgeven, 
maar boekt toch 
winst doordat ze 

Utrecht en Flevoland in de wacht sleept. De 
PvdA verruilt Flevoland voor Groningen en 
het CDA verliest Utrecht. Nee, we hebben 

• 

het niet over een spel letje kwartetten of 
Risk. We beschrijven de zorgvuldi-
ge procedures die leiden tot de 
komende benoemingen van 
Commissarissen der Konin
gin. Drie zittende CdK's 
zwaaien namelijk binnen
kort af: Jan Terlouw (Gel
derland), Han Larurners 
(Flevoland), en als eerste 
Henk Vonhoff (Groningen). 

• 



Politiek: uw 
toegangspoort 
naar 'n glanzende 
carrière 

0 ngeveer 300 duizend Nederlan 
ders zijn lid van een politieke 
partij. Pakweg tien procent 

daarvan is op een of andere manier 
actief in de partij. Dan praten we dus 
over 30 duizend mensen. Die bezetten 
10.072 gemeenteraadszetels, 756 
statenzetels en 225 kamerzetels. Uit 
dat gezelschap komen ook de onge
veer 70 gedeputeerden en 2000 
wethouders. Voorbehouden aan politici 
zijn verder 625 burgemeestersposten 
en 12 baantjes als Commissaris van 
de Koningin. 
Daarnaast zijn er de vele advies- en 
toezichtsorganen, die de politiek 
instelt en die ze gebruikt om haar 
eigen (uitgerangeerde) mensen onder 
dak te brengen. En verder zijn politie
ke activiteiten ook nuttig als opstapje 
naar een ambtelijke loopbaan. Nog 
geen drie procent van de kiesgerech
tigde Nederlanders is lid van een 
politieke partij. Maar van alle topamb
tenaren op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau betaalt 41 
procent contributie aan een partij. Van 
de 13 secretarissen-generaal, de 
hoogste ambtenaren in Nederland, zijn 
er 12 lid van een politieke partij. De 
griffiers van de Eerste en Tweede 
Kamer moeten hun werk doen 'in 
strikte objectiviteit'. Toch zijn er 
binnen het 21-kopplge gezelschap nog 
maar twee griffiers die geen partijlid 
zijn. 
Nog een tip voor als dit overzichtje u 
op een Idee brengt: CDA en PvdA zijn 
oververtegenwoordigd. D66 Is onder
bedeeld, maar staat weer op verlies in 
de peilingen. De WD biedt momenteel 
dus de beste perspectieven. Hoopt u 
op een carrière vla de SP, bereidt u 
dan voor op een teleurstelling. Bijna 
alle baantjes gaan naar de vier grote 
partijen. En bovendien: een SP
vertegenwoordiger stort zijn volledige 
politieke Inkomen In de partijkas. 

8 

Zijn opvolger staat al vrijwel vast: oud-mi
nister Hans Aiders die in Genève zijn draai 
niet kan vinden. Aiders is ' in' voor Gronin
gen en heeft de warme steun van PvdA-frac
tievoorzitter Jacques Wallage. Eén klein 
foutje valt slechts te betreuren: het nieuws 
stond al in de krant voordat de vertrouwens
commissie uit de Groningse Staten zelfs 
maar de namen van kandidaten had doorge
kregen. 
Ook actueel: nu CDA'er Scholte met pen
sioen gaat als vice-voorzitter van de Raad 
van State (voorzitter is de koningin), wil 
Eerste-Kamervoorzitter Tjeenk Willink 
(PvdA) die opengevallen plaats graag op
vullen. Akkoord, zegt VVD-leider Frits Bol
kestein, maar dan moet het voorzitterschap 
van de Eerste Kamer naar de liberalen! 
Politieke benoemingen in Nederland. Of: 
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waarin een klein land een bananenrepubliek 
kan zijn. De Cts v-affaire heeft velen de ogen 
geopend. Bij dit toeziehtsorgaan voor de so
ciale verzekeringen stelde staatssecretaris 
Robin Linschoten een bestuur aan van afge
serveerde politici: Dian van Leeuwen (oud
voorzitter VVD), Oerrit Jan van Otterloo 
(oud-kamerlid PvdA) en Martin van Rooi
jen (oud-staatssecretaris CDA). De dame en 
heren hadden geen snars verstand van socia
le verzekeringen en deden ook geen enkele 
moeite dat wel te krijgen. Voor een salaris 
van 2,5 tot 3 ton per jaar plus auto met 
chauffeur hebben ze vooral ruzie gemaakt 
met de directie, het personeel en 'het veld' . 
Na de vernietigende conclusies in het onder
zoeksrapport van prof. Rood zijn ze voor 
ontslag voorgedragen. Maar wel met volle
dig behoud van salaris ... 
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Steeds minder politici 
verdelen steeds 

meer mooie banen 

an alle kiesgerechtigden 
was in 1945 15 procent 
lid van een politieke 
partij . In 1967 was dit 
percentage geslonken 
tot 8 en inmiddels gaat 

het om nog geen 3 procent. 'Politieke par
tijen zijn op weg dragers te worden van een 
sentiment, een herinnering,' schrijft direc
teur De Vries van het Wetenschappelijk Bu
reau van D66. 'De huidige ontwikkelingen 
roepen de vraag op of politieke partijen zo
als wij die kennen, nog wel toekomst heb
ben,' stelt zijn collega Klop van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA. We zien 

.. 
na veel protesten IS de 

voordracht voor Bert de Vries en Kroes in
getrokken. Klaas de Vries, Lodders en De 
Grave zijn wel gehandhaafd. 

als circuit waarbinnen interessante en vor
stelijk betaalde baantjes verdeeld worden. 
Voor de functies van burgemeesters en 
Commissarissen van Koningin is daarbij 
niets nieuws onder de zon. Die werden er 
altijd al voor gebruikt. Welke partij is aan de 
beurt? En wie moeten we onderbrengen of 
met wie hebben we nog iets goed te maken? 
Dat is doorslaggevend, niet de bestuurders
kwaliteiten. De ver-

De Algemene Rekenkamer heeft binnenkort 
een vacature. Maarten Engwirda (oud-ka
merlid D66) stapt namelijk hogerop naar de 
Europese Rekenkamer. Het CDA signaleer
de onmiddellijk: 'Wij zij n aan de beurt!' 
Want de VVD is al vertegenwoordigd in de 
Rekenkamer (Henk Koning), evenals de 
PvdA (Saskia Stuiveling). Probleem bij de 
CDA-clainl is alleen dat er twee gegadigden 

trouwenscommissie 
uit de gemeenteraad 
of de Provinciale 
Staten zit er dan ook 
meestal voor Piet 
Snot bij . 
Nieuw is dat de 
kring van politieke 
be n oeminge n 
steeds groter wordt. 
Ambtelijke topba
nen en bestuurs- en 
adviesfuncties ra
ken steeds meer in 
zwang als parkeer
plaats voor ex-poli
tici . De Kroonleden 
van de SER, de So
ciaal Economische 
Raad, waren voor
heen veelal acade
mici met een gerin
ge band met de 
actieve politiek. Bij 
de laatste serie be
noemingen echter 
kwam het kabinet 
aanzetten met Klaas 
de Vries (oud-ka
merlid PvdA), 
Frank de Grave 
(oud-kamerlid 
VVD), Neetie 
Kroes (oud-minis
ter VVD), Bert de 
Vries (oud-minister 
CDA) en dame 
Lodders (vice-voor-

De sociale vaardigheden van 
het Ctsv-bestuur 

H et College van toezicht sociale verzekeringen, Ctsv 
controleert sinds 1 januari 1995 de uitvoering van 
de sociale verzekeringswetten. Vóór 1995 lag die 

taak bij de werkgevers- en werknemersorganisaties, die 
niet bliJ waren met de Instelling van het Ctsv. 
Volgens professor Rood, die de problemen bij het college 
onderzocht, was vooraf al duidelijk dat het Ctsv-bestuur 
•geen eenvoudige entree zou krijgen'. De bestuursleden 
zouden daarom moeten beschikken over •grote bestuurlijke 
en sociale vaardigheden'. 
Daaraan liet staatssecretaris Unschoten zich biJ de benoe
ming van drie ex-politici tot bestuursleden kennelijk weinig 
gelegen liggen. 
DIAN VAN LEEUWEN kreeg de bijnaam 'de sulkerspin uit 
Zoetermeer' vanwege haar kapsel. Maar ze werd ook 'de 
Stalln van de Konlnglnnegracht' genoemd: door haar 
opstelling als voorzitter van de VVD. Haar optreden we,rd 
gekenmerkt als 'solistisch, autoritair en arrogant'. Ze 
moest haar blezen pakken nadat ze Hans Wiegel passeerde 
voor de verkiezingslijst van 1994. 
GERRIT JAN VAN OTTERLOO zat van 1986 tot 1994 voor de 
PvdA In de Tweede Kamer. Zeer tegen zijn zin werd hiJ In 
'94 door Rottenberg aan de kant gezet. Rottenberg wilde 
kwaliteit In de fractie en schoof Van Otter'oo als te licht 
opzij: hiJ kreeg een 57e plaats toebedeeld op de lijst. 
MARTIN VAN ROOIJEN kreeg als KVP-staatssecretarls ('73 
tot '77) het predikaat solistisch en publlclteltsbewust. In 
de Tweede Kamer werd hiJ na vier jaar op een onverkiesbare 
plaats gezet. HIJ stapte over naar de KNVB waar hij In '93 
als voorzitter het sectiebestuur betaald voetbal liet sprin
gen: het voltallige bestuur stapte op. De clubs beschuldig
den hem van een vooropgezet plan om de boel te laten 
barsten. 
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zijn. Havermans van Den 
Haag (hij hielp de stad mee naar de rand van 
de financiële afgrond) en kamerlid Frans 
Wolters. De optie-Havermans is volgens in
gewijden een opzetje om eindelijk Elco 
Brinkman (CDA-lijsttrekker bij de ramp
zalige verkiezingen van '94) passend onder 
dak te brengen als burgemeester van een 
grote staq. Om een reactie gevraagd zei 
Brinkman dat hij het op zijn huidige plek als 
Bouw-opzichter 'uitstekend naar zijn zin 
heeft'. Dat is precies het signaal dat er met 
hem te praten valt over de overstap. 

In de Raad van Toezicht op de Verzekerings
kamer treffen we Neelie Kroes en oud
CDA-staatssecretaris Grapperhaus. Lou de 
Graaf (oud-staatssecretaris CDA) zit in de 
Ziekenfondsraad. Wierenga (oud-kamerlid 
PvdA) is voorzitter van het Centraal Bestuur 
Arbeidsvoorziening. Bert de Vries zit bij de 

In het TICA (Tijdelijk Instituut voor Coördi
natie en Afstemming) komen we Flip Buur
meijee (oud-kamerlid PvdA) tegen als voor
zitter. Bij de Nederlandse Bank zwaait Wim 
Duisenberg (oud-minister PvdA) de scepter. 

Gevallen kamerleden landen zacht 

D e politieke aardverschuiving biJ de verkiezingen van '94 kostte 59 
kamerleden van PvdA en CDA hun baan. Daarnaast zijn enkele zelf 
opgestapt, kort vóór of ná de verkiezingen. Een flink aantal zit nu op 

wachtgeld of Is met pensioen. Kljken we waar de anderen zijn terechtgekomen, 
dan Is duidelijk dat de partijen 'hun verantwoordelijkheld genomen hebben' en 
goed voor hun mensen zorgen. Slechts een enkeling Is bulten de overheidssector 
terechtgekomen. 
Beljlen-Geerts 
Brinkman 
Buurmeljer 
Castricum 
Feenstra 
Frissen 
Hulbers 
van lersel 
de Jong 
Jurgens 
Kersten 
Koetje 

ofteman 
Krajenbrlnk 
Leljnse 
van Otterloo 
Quint-Maagdenberg 
Rulgrok-Verreljt 
Schoots 
van der Vaart 
Vreugdenhll 
Wöltgens 
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PvdA Emancipatieraad 
CDA voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijven 
PvdA voorzitter TICA 
PvdA Europees Parlement 
PvdA Natuurbeschermlngs-organlsatle 
CDA burgemeester Arcen 
CDA directiesecretaris Hulsvuilcentrale 
CDA directeur Kamer van Koophandel 
PvdA directeur Kabinet Ned. Antilliaans Arubaanse zaken 
PvdA Eerste Kamer 
PvdA 
CDA 
CDA 
CDA 
PvdA 
PvdA 
PvdA 
PvdA 
PvdA 
PvdA 
CDA 

burgemeester Grubbenvorst 
Commissarlaat voor de media 
voorzitter Christelijke Binnenschippers 
burgemeester Woudenberg 
plaatsvervangend lid SER 
College van toezicht sociale verzekeringen 
burgemeester Vaals 
burgemeester Oudewater 
burgemeester Zevenhuizen/Moerkapelle 
ambtenaar ministerie van Rnanclën 
zelfstandig belastingadviseur 

PvdA burgemeester Kerkrade; Eerste Kamer 
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een beetje on1jerget,ra1~ht. 
hem benoemd tot voorzitter van de Mijnraad 
en voorgedragen als voorzitter van de raad 
van toezicht TNO. Kleine pleisters op de 
wonden van de mislukte sollicitaties bij Eu
ropa en de NAVO. 
De volgende uitbreiding van het politieke 
benoemingen-circuit zal in de richting zijn 
van de rechterlijke macht. Het CDA heeft de 
eerste stap gezet door aan te kaarten dat er in 
die sector opvallend veel D66'ers zitten. 
Zo' n opmerking is natuurlijk geen losse 
flodder. Hij zal ongetwijfeld gevolgd wor
den door lobby-werk en achterkamertjesge
sprekken bij nieuwe benoemingen. 

Het openbaar bestuur 
wordt opgezadeld met een 

gigantisch probleem 

ud-staatssecretaris Els 
ke ter Veld (PvdA, nu 
ondergebracht in de 
Eerste Kamer) heeft 
geen moeite met partij 
politieke benoemingen. 

'Als politieke partij moet je je verantwoor
delijkheid nemen jegens je mensen. Net zo
als een voetbalclub dat doet,' zei ze in het 
TV-programma Buitenhof, kennelijk zonder 
iets te weten van de gang van zaken bij voet
balclubs. 
Wie wèl grote problemen heeft met de poli
tieke baantjes-grabbelton, is SP-kamerlid 
Jan Marijnissen. Hij trok aan de bel over de 
voordracht van de nieuwe kroonleden voor 
de SER. En hij eiste een breed onderzoek 
naar politieke benoemingen. Op verzoek 
van Marijnissen komt het kabinet hierover 
binnenkort met nadere uitleg. Waarom 
maakt de SP zich zo druk? Marijnissen: 
'Omdat die het openbaar bestuur opzadelen 
met een gigantisch probleem. Je ziet allerlei 
organen zoals het Ctsv gedomineerd worden 
door mensen die mede op oneigenlijke gron
den zijn benoemd. Natuurlijk zijn politici 
niet per definitie slechte bestuurders, maar 
de vraag is of wij een land moeten worden 
van connecties. Ik vind dat benoemingen 
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plaa vih en met open vizier, op ba
sis van kwa ~teiten. Niet via een informeel 
circuit, waarbij het reservoir beperkt blijft 
tot de 1eden an e partij die aan de beurt is. 
We moeten af van het automatisme, van het 
systeem dat een partij een claim legt van: 
Wij zijn aan de beurt.' 

ïfet kabinet fungeert nu meer en meer als 
een out-placementbureau voor ex-politici. 
Dat is een heel kwalijke ontwikkeling. En er 
is nog een ander probleem: het principe van 
voor wat hoort wat. Iemand die door een 
staatssecretaris op oneigenlijke gronden is 
benoemd, zal het die staatssecretaris niet te 
moeilijk maken. Maar we hebben het wel 
over belangrijke controle-organen die bij
voorbeeld moeten bewaken wat gebeurt met 
de premie-afdrachten van ons allemaal.' • 

Kassa! 
De controle- en advlesorganen 

van de overheld hebben veel 
weg van onderdelen van een 

Politiek Werk Garantleplan. Verschil 
met het Jeugd Werk Garantieplan Is 
niet alleen de leeftijd, maar vooral ook 
de beloning. 
t De Raad van Toezicht op de Verze-

kerlngskamer vergadert 6 à 7 keer 
per jaar. De leden (o.a. oud-minister 
Kroes en oud-staatssecretaris 
Grapperhaus) krijgen daarvoor 
22.000 gulden uitgekeerd. 

t De voorzitter van de Verzekerlngs-
kamer (oud-kamerlid Vermaat) 
neemt jaarlijks ruim 335.000 
gulden mee naar huls. 

t Tica-voorzitter Buurmeljer ontvangt 
250.000 per jaar. 

t Voor drie dagen per week werken bij 
het CBA krijgt oud-kamerlid Wieren-
ga 150.000 gulden. 

1 Oud-staatssecretaris Lou de Graaf 
beurt 90.000 plus 20.000 gulden 
onkostenvergoeding voor een halve 
werkweek. 

t Voor één dag werk per week krijgt 
oud-minister Bert de Vries 50.000 
gulden van de SVB. 

0:.:~·: 
van de 
drugs 

te worden. Nog 
nooit stond in 
zo'n korte pe
riode zoveel in 
de krant over 
produktie, han
del en gebruik 
van drugs. Het 
Idee dat het spul In ons land 
allemaal vrij verkrijgbaar Is, 
leidt In binnen- en bultenland 
tot vraagtekens. Ook bij de 
SP-Aiarmlljn uiten mensen 

keerden. De in
druk van de Am
sterdamse 06-
022.5005-bel
Ier kan dus juist 
zijn geweest. In 
sommige geval
len wordt tegen 
de regels ook 
aan mlnderjari
gen soft-drugs 
verkocht. Daar 
moet tegen wor

den opgetreden. 

hun zorgen over ontwlkkelln- Harry van Bommel 

gen op dit gebied. Zo belde 

Veel moeilijker dan met soft
drugs, Is de situatle rond 
handel en gebruik van hard
drugs. In navolging van de 
Zwitserse overheld ziet het 
kabinet heil in de verstrek-

iemand uit Amsterdam over de ver
koop van wat hij noemde 'kinder
joints'. HIJ doelde hiermee op gedraal
de shaggles met hasj of marihuana 
erin. Bij hem was de indruk ontstaan 

klng van heroïne. De verslaafde hoeft 
dan niet meer te stelen om aan geld 
voor drugs te komen, zo hoopt men. 
Hij zou dan weer gaan deelnemen aan 
het maatschappelijk leven en geen 

dat deze joints 
aan kinderen wer
den verkocht. Ge
schrokken vroeg 
hij ons deze zaak 
In het debat over 
het drugbeleid 
aan de orde te 
stellen. 

Mogen 
coffeeshops 
kinderjoints 
verkopen 

overlast meer ver
oorzaken. Jan Ma
rijnissen kan zich 

In veel plaatsen 
wordt hasj en ma
rihuana verkocht 
in coffeeshops. 
Voor die shops 
gelden strenge 

aan onze 
jongeren? 

niet vinden in die 
visie. 'Op die ma
nier wordt heroïne 
een premie op. on
aangepast ge
drag. Dat kan 
nooit de bedoe
lingzljn,' zei hij te
gen minister 
Borst van Volks
gezondheid. Marij
nissen heeft prin

regels, die niet overal even goed wor
den nageleefd. Tijdens het drugdebat 
in de Tweede Kamer heeft Jan Marij
nissen daarom aangedrongen op be
tere handhaving van de regels en 
snellere sluiting van coffeeshops, bij
voorbeeld wanneer daar tegen de re
gels toch hard-drugs worden aange
troffen. 
Coffeeshops mogen ook geen soft
drugs verkopen aan jongeren onder 
de 18. Deze regel vraagt eveneens 
om meer controle. Met name scholie
ren kunnen concentratieproblemen 
krijgen door het gebruik van soft
drugs. In Amsterdam Is onlangs een 
aantal leerlingen van school gestuurd 
vanwege het roken van soft-drugs on
der schooltijd. De leraren konden 
geen land meer bezeilen met de jon
geren die steeds in hogere sferen ver-
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cipieel moeite met het voorstel van 
Borst. Hij vat zijn bezwaar samen met 
de vraag 'Wanneer geven wij mensen 
op?' 
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
van de Tribune is het nog niet duide
lijk of er werkelijk heroïne verstrekt 
zal worden. De SP is niet de enige te
genstander. Ook het CDA, de VVD en 
de kleine christelijke partijen lijken 
tegen dit voorstel te zijn. Over een 
strenger beleid voor coffeeshops Is 
men het wel eens. Alle regels, dus 
ook de leeftijdsgrens van 18 jaar, 
moeten worden gecontroleerd. De 
Amsterdamse coffeeshops (en scho
lieren) zullen met dit strengere beleid 
rekening moeten houden. De kant en 
klare joint zal niet uit het assortiment 
verdwijnen, maar aan kinderen mag 
hij niet meer worden verkocht. 



SP GESTEGEN 
NAAR 18.000 

LEDEN 
et ledental 
van de SP is 
de grens 
van 18.000 
gepasseerd 
en blijft 

maar groeien! Sinds begin dit 
jaar zijn netto meer dan 1000 
nieuwe leden ingeschreven. De 
campagne 'En nu van rechts 
naar links' is daarmee nu al een 
doorslaand succes. Een derde 
van de nieuwe leden is aange
bracht door bestaande leden. 
Daarnaast zijn de SP-afdelin
gen hard aan het werk in de 
wijken: zijn schrijven de helft 
van de nieuwe leden in. Kop
lopers zijn de afdelingen Lely
stad, Rotterdam, Menterwolde, 

'SINDS VAN GOGH 
IS ER WEINIG 
VERANDERD' 

en eigentijd
se versie van 
Van Gogh's 
'De Aard
appeleters' 
werd door de 

SP in Leidschendam onthuld 
bij de sociale dienst in die 
stad. SP-raadslid Hans van 
Leeuwen had het kunstwerk 
vervaardigd ter ondersteu
ning van de campagne Eer
lijk Delen. Met die campag
ne stelt de SP de groeiende 
tweedeling tussen arm en 
rijk aan de kaak. Er zijn 55 
duizend Eerlijk Delen-kran
ten verspreid bij sociale 
diensten. Daarbij is een 
kaart gevoegd die de lezer 
kan opsturen naar koningin 
Beatrix, om haar erop te 
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Groningen, Zoetermeer en 
Heerlen. 
Dertien procent van de nieuwe 
leden zijn mensen die zich 
spontaan aanmeldden. 
De groei van de SP is te meer 
opmerkelijk omdat alle grote 
partijen leden verliezen. De SP 
heeft nu als eerste doel te stij
gen naar 20.000 leden en de 
vierde partij te worden na 
CDA, PvdA en VVD. Nu is de 
SGP nog iets groter dan de SP. 

wijzen dat de armoede die 
zij signaleerde, alleen maar 
erger geworden Is. Volgens 
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EN ALWEER 
GEMEENTELIJKE 
HERINDELINGEN 

den
Bra
bant 
zijn 

aan de beurt voor gemeenteJjj
ke herindeling. Kleine gemeen
ten moeten samengaan en Til
burg en Breda grijpen begerig 
naar buurgemeenten, ook als 
die groot genoeg zijn om zelf
standig te blijven. Dat betekent 
natuurlijk protesten uit alle 
lagen van de bevolking. De 
Tweede Kamer organiseerde 
een bliksembezoek aan 'het 
veld' waarbij alle gemeenten 
aangedaan werden. SP-statenlid 
René Roovers: 'Dat betekent 
tien minuten per gemeente. Aan 
de gemeentegrens wordt de 
burgemeester ingeladen. Hij 
doet zijn verhaal en wordt aan 
het eind van de gemeente weer 
uit de bus gezet. Met de bur
gers is helemaal geen contact.' 
SP-kamerlid Remi Poppe zag 

het Kabinet van de koningin 
komen er 'stapels kaarten ' 
binnen bij hare majesteit, 
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dat niet zitten. llij organiseerde 
daarom op 2,5 maart zijn eigen 
busreis, per SP-touringcar. 
Samen met plaatseJjjke en 
regionale SP-vertegenwoordi
gers bezocht Poppe een hele 
dag het gebied en sprak hij niet 
alleen met bestuurders, maar 
ook met actiecomités uit de 
bevolking. 
Poppe toonde begrip voor de 
wens van goed-draaiende ge
meenten om zelfstandig te 
blijven, en voor de eis van 
burgers dat zij mogen meebe
slissen. In Goirle overhandigde 
hij samen .met SP-raadslid 
Jean-Louis van Os 2000 ver
zoeken van burgers aan burge
meester Van de Baar om een 
referendum te houden over de 
herindeling. Bijzonder hartelijk 
was de ontvangst in de ge
meente Wijk en Aalburg. Dat 
leverde het uitzonderlijke af
scheidsplaatje op van SGP
bestuurders glimlachend de SP
bus uitzwaaiden. 

waarmee het in ieder geval 
gedaan is met de stilte rond 
de armoede. 
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WACHTGELD 
WETHOUDERS 
EINDELIJK AAN 

BANDEN 
uJemborgse 
oud-wethou
ders kunnen 
aan wacht
geld plus 
neveninkom

sten niet langer méér ontvan
gen dan het wethouderssalaris. 
Bovendien wordt aan het 
wachtgeld de verplichting 
verbonden dat de oud-bestuur
der zich beschikbaar stelt voor 
de .arbeidsmarkt. De Culem
borgse raad heeft hiertoe beslo
ten op voorstel van de SP
fractie. 
'De wachtgeldregeling was zo 
lek als een mandje. In Culem
borg hebben we oud-wethou
ders die aan wachtgeld plus 
neveninkomsten aanzienlijk 
meer ontvangen dan het salaris 
van een full-time wethouder. 
En dat geldt niet alleen hier, 
maar in heel veel plaatsen,' legt 
SP-raadslid Gerard van Breu
kelen uit. 'Wij zijn lang bezig 
geweest om aan deze dubbele 
inkomens een einde te maken. 
En dat is nu gelukt.' 
Culemborg is door de SP-inzet 
een voorloper in de strijd tegen 
de gouden wachtgelden. Van 
Breukelen verwacht dat veel 
gemeenten zullen volgen: 'De 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten liet weten zeer 
geïnteresseerd te zijn in de 
ontwikkelingen hier. Ook voor 
veel SP-fracties in andere 
plaatsen zal onze overwinning 
een aanmoediging zijn.' 

en nieuw, keihard initiatief in de 
strijd tegen de huurverhoging. 
Daartoe besloot de Partijraad van 
de SP op 16 maart. Huurders wor
den massaal opgeroepen t ot een 
huurstaking, via het stopzetten 

van de automatische afschrijving van de komen
de huurverhoging. ledereen kan eenvouding 
deelnemen aan de actie door een speciale 
STOP-kaart in te vullen. De huurverhoging van 
1 juli mag dan niet automatisch van de rekening 
worden afgeschreven. De huurder heeft hier
mee meteen bezwaar gemaakt tegen de huur
verhoging en krijgt het recht alle bezwaren toe 
te lichten voor de huurcommissie. De actie 
wordt nationaal opgezet, in samenwerking met 
zoveel mogelijk bestaande en nieuwe comités. 

STORTVLOED VAN REACTIES OP 
'HET GROTE OZB-SCHANDAAL' 

nrniddellijk 
nadat op 
zaterdag 23 
maart de 
postbodes in 
Groningen 

de aanslagen onroerende-zaak
belastingin de brievenbussen 
lieten rollen, grepen tientallen 
Groningse SP' ers een stapel 
kranten en gingen ook de deu
ren langs. Op die kranten de 
pakkende kop 'Het grote OZB
schandaal' . Door de hertaxatie 
van de huizen en de inhaligheid 
van de Groningse politiek is de 
OZB in Groningen voor de 
eenvoudige woningen in één 
klap met zo'n 35 procent geste
gen. In de gemeenteraad had de 
SP er zich fel tegen verzet. Met 
de krant werd het protest voort
gezet. Daarnaast gaf de krant 
duidelijke informatie over de 
kwijtscheldingsmogelijkheden. 

SP-fractievoorzitter in de Gro
ningse raad Peter Verschuren: 
'De kwijtscheldingsmogelijk
heden zijn in '95 aanzienlijk 
verruimd. Door de slechte 
voorlichting van de gemeente 
heeft daar vorig jaar echter 
bijna niemand gebruik ge
maakt. Dat moet dit jaar an
ders, vonden wij. Ons voorstel 
voor automatische kwijtschel
ding werd in de raad helaas 
afgewezen. Dus hebben we de 
krant gemaakt met heldere 
informatie en houden we een 
maand lang niet één, maar drie 
spreekuren per week.' 
De krant is een ongekend suc
ces. In de eerste week na de 
verspreiding kreeg het afde
lingskantoor een stortvloed aan 
telefoontjes te verwerken, be
zochten 80 mensen de spreek
uren en meldden 68 Groningers 
zich spontaan aan als SP-lid. 
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telex 
Verbied de autorally van 
Broekhem. Dat vraagt de 
SP aan het gemeente
nestuur van Valkenburg. 
Volgens de socialisten is 
een rally in een woon
buurt een ' regelrechte 
aanfluiting' en zal ze net 
als vorig jaar veel over
last veroorzaken. 
'Bouwen op Groen? Niet 
doen!' Liefst 350 bewo
ners van de Rotterdamse 
wijk Ommoord maakten 
op een hoorzitting hun 
bezwaren kenbaar tegen 
de plannen van deelge
meente Alexanderpolder 
om het groen in hun wijk 
vol t e bouwen met flats 
en bedrijfspanden. SP'er 
Plet van Gend van het 
actiecomité: 'We zijn nu 
bezig 6000 bezwaar
schriften te verzamelen. 
Ommoord is een groene 
wijk en dat moet zo blij
ven.' 
Een referendum in alle 
Limburgse gemeenten die 
met herindeling te maken 
krijgen, en liefst gelij ktij
dig. Daarvoor pleit het 
SP-district bij alle Lim
burgse gemeenteraden. 
Doesburgse huurders zijn 
boos. De woningbouwver
eniging wil hun huurhul
zen verkopen, maar niet 
aan de zittende huurders. 
Die hebben meteen een 
comité opgericht. Op 
voorstel van SP'er Wlllem 
Bouwman dringen ook de 
Doesburgse raadsfracties 
er bij de WBV op aan de 
huidige huurders een 
kans te geven. 
Rotterdam gaat uitzoe
ken waarom CMI niet 
eerder aangepakt is. Bij 
het bedrijf dat zich niet 
aan de regels hield, brak 
eind februari brand uit. 
SP-raadslid Chris van 
Heumen had om het on
derzoek gevraagd. 
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Erlk Meljer ( 51) begon zijn politie
ke loopbaan op 16-jarlge leeftijd In 
de socialistische jeugdbeweging. 
Van daaruit belandde hiJ In de PSP. 
Ruim twintig jaar later ging die 
partij op In GroenLinks. Meijer be
kleedde bijna al die jaren landelijke 
functies, waaronder vele jaren het 
vice-voorzitterschap van PSP en 
GroenLinks. Hij was gemeente
raadslid In Amsterdam en later 
statenlid In Zuid-Holland. Erlk 
Meljer Is voorzitter van de bew~ 
nersverenlglng van de roemruchte 
Rotterdamse wijk Spangen. 

14 
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De overstap 
van Eric 

oen in 1989 de Groenlinkse 
samenwerking gestalte kreeg, 
hadden we te maken met een 
CPN die uit de Kamer ver
dwenen was en met een PSP 
met nog slechts één zetel, 

waarin volstrekte ontreddering heerste. Dus 
werd de PPR de dominerende factor. En die 
was niet geïnteresseerd in een socialistische 
eenheidspartij, zoals die mij altijd voor ogen 
heeft gestaan. Die wilde een gematigde 
groene partij . De CPN-leiding had daar geen 
moeite mee; zij had de oude aanhang al naar 
de vuilnisbak verwezen. Bij de PSP dachten 
we: Wij moeten toch maar meedoen en van 
binnenuit aan een socialistische koers wer
ken. Ik had toen al grote twijfels of dat ging 
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lukken, maar ik wilde mijn medestanders 
niet in de steek laten. Dat zouden ze ook niet 
begrijpen, want ik heb jarenlang voor een
heid gepleit en al in '82 gezamenlijke lijsten 
PSP-CPN-PPR bewerkstelligd. Bovendien 
zag ik op dat moment geen alternatief. 
Bij de kamerverkiezingen in 1989 ging het 
meteen al fout. Het hoogste doel werd: vier
de partij van Nederland worden. Vooral niet 
ter linkerzijde van PvdA, maar de concur
rentiestrijd met D66 aangaan om het intel
lectuele, hoog-opgeleide, modieuze pu
bliek. De arbeidersklasse werd als doel
groep totaal niet interessant gevonden. 
GroenLinks wilde alleen een kiesvereniging 
zijn, geen actiebeweging. Laten we onze tijd 
niet verspillen aan dingen die toch niet snel 
succes hebben, werd gezegd. In een andere 
economie zijn de mensen niet meer geïn
teresseerd; het verdelingsvraagstuk is geen 
issue meer. Strijd in de bedrijven is ouwe 
koek. Kenmerkend was ook de WAO-kwes
tie. Het partijbestuur vond dat geen actieter
rein. Zulke luxueuze sociale voorzieningen 
zijn nou eenmaal niet te handhaven. De rode 

milieupolitiek, die de oorzaak 
van de milieuproblemen legt bij 
de machtsongelijkheid, werd 
verlaten. Daarvoor in de plaats 
kwam de groene milieupolitiek, 
die draait om belastingen, finan
ciële prikkels en mentaliteit van 
het individu. 
De vernieuwers in kamerfractie 
en bestuur, zoals Ria Beckers, 
Ina Brouwer en Maarten van 
Poelgeest, bleven ingaan tegen 
de partijraad en congressen, die 

vaak een radikaler, socialistischer koers wil
den. De basis rebelleerde tegen de bereid
heid van de top om te regeren met VVD en 
CDA, om deNavo te accepteren. In het be
stuur werd de basis van de partij als vijand 
beschouwd. Er werd gezegd: We hebben he
laas nog de verkeerde aanhang; je moet die 
mensen kort houden. Ik werd lelijk aangeke
ken op mijn solidariteit met die aanhang: Jij 
neemt het toch altijd zo op voor de basis? 
Nou, blijf dan aan de basis! 
Ondertussen knokte ik voor een meer socia
listisch programma, voor werk onder de 
mensen, voor een goede relatie met de vak
beweging. Kandidatencommissies hebben 
over mij steeds gezegd: Meijer is bekwaam 
en ervaren, maar ongewenst. Toch kreeg ik 
op congressen altijd weer ongeveer de helft 
van de stemmen. In '92 wilden ze me lozen 
uit het bestuur; ik werd gezien als voorman 
van de oude conservatieve vakhondsvleug el, 
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de verleden tijd. Toen ik door het congres 
toch tot vice-voorzitter gekozen werd, was 

er grote paniek. Zelfs de pers noteerde het 
gevloek van voorzitter Marijke Vos. 
Tot in ' 95 heb ik in het bestuur gezeten en ik 
durf te stellen dat zonder mijn werk Groen
Links nog een stuk verder naar rechts zou 
zijn opgeschoven. Maar mij werd steeds 
duidelijker dat het vechten tegen de bierkaai 
was. Steeds meer mensen zijn terzijde ge
schoven, moegestreden, afgehaakt. Het 
wordt onzinnig een permanente strijd te 
voeren binnen een partij die al lang heeft 
gekozen voor een heel andere positie. En ik 
wilde niet langer legitimatie zijn voor men
sen die wat anders willen. 
Veel mensen in GroenLinks riepen al voor 
1994: Laat als.jeblieft de SP in de Kamer ko
men, want dat is de enige dîe GroenLinks op 
een redelijke lijn kan krijgen. Sommigen 
verwachtten mijn overstap naar de SP al en 
delen mijn analyse, maar vinden dat het nu 
toch wat minder slecht gaat En inderdaad: 
sinds de verkiezingen van '94 lijkt Groen
Links een veel linkser koers te varen . Maar 
daar put ik geen hoop uit De hele inzet van 
Rosenmöller is groot te worden, desnoods 
door een tijdlang als rode partij gezien te 
worden. Want GroenLinks heeft geen vast 
doel , het richt zich op steeds wisselende 
markten. Eerst verwachtte men met een 
D66-achtige opstelling vijftien kamerzetels 
te halen en een onmisbare coalitiepartner te 
worden. Maar in plaats daarvan kwam er 
een daling van zes naar vijf zetels. 
GroenLinks moest dus oppositie gaan voe
ren. Daarbij voelt ze de hete adem van de SP 
in de nek, die doorbrak in de Kamer, in de 
staten, in de grote steden. De ongelijkheid 
en de armoe zijn daarom nu weer meer een 
issue. Eiste de SP gisteren 5 procent, dan eist 
Rosenmöller vandaag 10 procent 
Rosenmöller doet het nu dus best goed, 
maar zodra hij bedenkt: ik moet mijn rninis
teriabelheid bewijzen of er is kans op een 
progressieve volkspartij met PvdA en D66, 
zal hij dáárvoor kiezen. Pa ui Rosenmöller is 
in, maar GroenLinks is uit De organisatie is 
verwaarloosd, het ledental is gedaald van 18 
naar 11 duizend. Actie aan de basis, nee. 
Zonder die voeding kan oppositie in het par
Jement alleen maar lucht blijken. Mijn in
schatting is dat op termijn de resterende aan
hang van 9L zal worden opgedeeld tussen 
carrièremakers die in de PvdA of een. Pro
gressieve Volkspartij zullen terechtkomen, 
een ander deel zal in de richting van de SP 
komen. De rest is het potentiëel voor De 
Groenen, maar dat is geen serieuze partij. 

Het enige duurzame bestaansrecht 
voor een partij naast de PvdA is 

opkomen voor de mensen die 
het rot hebben en voor een eco
nomie die berust op eerlijk de-
len en zorg voor het milieu, 
kortom strijden voor het so
cialisme. Al sinds de jaren ze
ventig, toen PSP en CPN 
langzaam de arbeidersaan
hang inruilden voor modieu
ze studenten en welzijnswer
kers, volg ik met grote belang
stelling de SP En heb ik ver
schillende keren initiatieven 
genomen tot samenwerking 
tussen PSP en SP. Ik keek toen 
wat dubbel tegen de SP aan: ik 
was bhj dat die partij er was, 
omdat ze mensen van onderop 
organiseerde, niet met de 
mode meedraaide maar zich 
concentreerde op de hoofd
zaak. Anderzijds was ik het 
vooral niet eens met de houding 
van de SP tegenover de vakbe
weging: Laat die slechte vak
bond links liggen, we bouwen 
zèlf belangenorganisaties op. Ik 
ben blij dat de SP daar nu anders in 
is. Verder vond ik het toen een te
kort dat de SP alleen sterk was in 
kleinere steden buiten de Rand
stad, maar ook dat is de laatste 
jaren helemaal veranderd. De 
ontwikkeling van de SP heeft 
nu toch een landelijke door
braak mogelijk gemaakt. 
Nu ik overgestapt ben, heb ik het 
gevoel van: eindelijk weer thuis. 
Eindelijk een denkwereld en een aan-
pak zoals in de PSP in de jaren zestig. Het 
koppelen van belangenbehartiging aan het 
lange-termijnperspectief en eensgezind
heid over de vraag waar het om 
gaat. 
Ik sta niet vijandig tegen
over GroenLinks . Het is de 
partij die het dichtst bij ons 
staat, vaak een bondgenoot. 
Maar ik wil altijd dáár aan
wezig zijn waar de strijd 
voor het socialisme gevoerd 
wordt. En als je dat serieus 
wilt doen, kun je je beter 
bij de SP aansluiten dan als 
een soort randversiering in 
GroenLinks te blijven func
tioneren. 
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Dronken wethouders , een raadslid 
financiële miskleunen , een afgegr 
king. Noordwijk heeft het allemaal . 

ranen ove 
VERSLAGGEVER PAUL WAAYERS 

Strandpaviljoenhouders 
slachtoffer van 
wurgcontracten 

p een eenzame wande
laar met hond na is het 
strand totaal verlaten. 
Maar over een paar 
maanden zullen weer 
talloze badgasten op dit 

strand van verfrissingen worden voorzien 
door de vijftien Noordwijkse strandtenten. 
Als die tenminste de 
financiële wurging 

alsnog bepalen of het contract redelijk en 
billijk is. Dus wij tekenden en spanden een 
kort geding aan. Burgemeester en wethou
ders waren daarbij aanwezig. Maar rechter 
Kamp in Leiden vond dat er niks mis was 
met die contracten. En we hadden getekend, 
dus we zaten eraan vast... Maar de gemeente 
had nog niet genoeg. Vroeger betaalde je de 
pacht in termijnen. Want als paviljoenhou
der heb je aanloopkosten. Dat gespreid beta
len ging hier al 25 jaar goed. Nee, zei de ge
meente anderhalf jaar geleden, wij willen 

die tienduizend nu 
in één keer hebben. 

door hun gemeente
bestuur overleven. 
Cor Bost, die in '76 
de strandtent van 
zijn vader overnam, 
vertelt: 'Vijf jaar ge
leden begonnen de 
problemen. De ge
meente besloot de 
pachtprijs te veran
deren in een markt
prijs. Dat betekende 
een verhoging van 

Blunders, 
miskleunen 

en 
debacles 

Wij dus weer naar de 
rechter. Treffen wij 
weer rechter Kamp 
aan. En opnieuw 
sloeg die onze argu
menten in de wind. 
Zijn argument: De 
gemeente heeft óók 
aanloopkosten. Ais 
strand tenthouder 
ben je wettelijk op 
geen enkele manier 

vijfduizend gulden 
naar tienduizend per jaar. De advocaat die 
we in de arm namen, adviseerde ons te teke
nen onder voorbehoud. Dan kan een rechter 
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beschermd. Dus de 
gemeente kan doen 

wat ze wil. En als je dan wethouder Van der 
Veen hoort zeggen: Het maakt mij niet uit 
wat jullie zeggen, doen of denken. Ik krom 
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m'n rug en ga toch door, tja, dan slaatje de 
schrik wel om het hart.' 
Een collega: 'Over een periode van vier jaar 
is mijn omzet gestegen, maar mijn winst is 
gehalveerd. Dat komt met name door die 
gemeentelijke heffingen. De manier waarop 
de gemeente met onze broodwinning om
springt, is ronduit stuitend.' 

Dure blunders rond 
schoolsubsidie en 

onroerende-zaakbelasting 

n het centrum van Noordwijk 
wachten in het krappe apparte 
ment van SP' er Tom Geerlings 
een zestal Noordwijkers op de ver 
slaggever. Amper is deze gearri
veerd of de emoties laaien hoog 

op. Want niet alleen de strandtenthouders, 
alle Noordwijkse burgers worden financieel 
meer of minder in de tang genomen door de 
gemeente. De oorzaak van de lastenstijgin
gen blijkt mede te liggen in een reeks van 
debacles en blunders van de Noordwijkse 
wethouders. 
Ten eerste is er het debacle rond de bouw
kosten van noodlokalen bij basisschool 'De 
Jutter' en nog wat onkosten van de middel
bare Northgo-School. De afdeling onder
wijs van PvdA-wethouder Coby Voorham 
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UIT HOE HET zo VER 

had verzuimd, zo bleek eind vorig jaar, die 
kosten te declareren bij het Rijk. De ge
meente liep daardoor een bedrag mis tussen 
de drie en de zes ton. Een nog lopend ac
countantsonderzoek moet uitsluitsel geven 
over de toedracht en de precieze hoogte van 
de strop. Alleen al het onderzoek kost de ge
meente overigens 40 duizend gulden. 
Ten tweede is er het gebJunder met de on
roerende-zaakbelasting van dezelfde wet
houder (Voorham doet ook de financiën). 
De Noordwijkers drs D.H. Lüschen en J. El
vader bestudeerden de kwestie met micro
scopische precisie. Lüschen: ' In april komt 
een wet in behandeling over de herverdeling 
van subsidies uit het gemeentefonds. Kort 
gezegd komt het hierop neer dat de grote 
steden wat meer geld van het Rijk gaan krij
gen en kleine steden wat minder. De ge
meente ging er om onduidelijke redenen van 
uit dat Noordwijk met zijn 25 duizend inwo
ners 5,2 miljoen gekort zou worden en wel 
in 1999. Om het gat te dichten stelden bur
gemeester en wethouders voor de onroeren
de-zaakbelasting te verhogen met maar 
liefst 23 procent. Verenigd Noordwijk, bij 
de vorige verkiezingen opgericht vanwege 
de grote onvrede van de bevolking over het 
gemeentebestuur, kwam echter met de juiste 
cijfers op de proppen. Noordwijk zal gekort 
worden met drie miljoen en die korting ver-

loopt geleidelijk: van 25 procent in 1997 tot 
de volle honderd procent in het jaar 2000. 
Verenigd Noordwijk toonde aan dat een 
OZB-verhoging van 7 procent in principe 
voldoende is om de eerste bezuinigingen op 
te vangen. Die berekening is in januari in de 
raadscommissie financiën weggewuifd. De 
commissie wilde die 23 procent handhaven 
want 'het was nou eenmaal zo besloten'. De 
VVD verifieerde naderhand de berekenin
gen van Verenigd Noordwijk en kwam tot 
dezelfde uitkomst. En floot daarop haar ei
gen wethouder Sweers terug. Toen is in de 
raadsvergadering van 27 februari het colle
ge overstag gegaan. Er volgde wat handje
klap en men kwam uit op 15 procent. Want 
23 plus 7 is 30 gedeeld door 2 is 15. Zo gaat 
dat hier. Men doet maar wat. .. ' 
'Geen wonder dat er in Noordwijk grote on
vrede heerst. Als een partij die niet in het 
college zit, iets zinnigs naar voren brengt, 
dan wordt dat gewoon weggewimpeld. Ook 
als keihard aangetoond wordt dat het college 
fout zit. Het gedonder met de OZB heeft er
toe geleid dat de gemeente, en dus de burger, 
op extra kosten is gejaagd: 12 duizend gul
den voor het herprinten van de aanslagen en 
ruim 20 duizend rentederving doordat de be
lasting nu een maand later geïnd wordt. Hier 
in Noordwijk zijn geen bekwame bestuur
ders aan de macht, maar de arrogantie! ' 
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KON KOMEN 

Een miljoen onder de 
parkeerplaats en de 

geparkeerde wethouders 

an is er nog een debacle 
van het parkeerterrein 
aan het Wantveld. Een 
bewoner die niet met 
name genoemd wil wor
den, omdat hij anders 

'gedwarsboom krijgt van dat gajes van de 
gemeente', meldt: 'Dat parkeerterrein werd 
een paar jaar geleden ondergronds bekabeld 
voor de parkeermeters, computers, slagbo
men en dergelijke. Maar die opdracht werd 
verleend aan een bedrijf dat op het punt 
stond failliet te gaan. Daar is de gemeente 
ook voor gewaarschuwd. Maar nee hoor, 
toch doorgaan. Dat bedrijf ging dus daad
werkelijk over de kop en een ander bedrijf 
moest die klus afmaken. Maar dat had weer 
een ander systeem, andere software. Op dat 
ene parkeerterrein is minstens een miljoen 
verspild. ' 
In één adem door flitst deze getergde Noord
wijker van het parkeerterrein naar de gepar
keerde ex-wethouders. Ook daaraan blijkt 
Noordwijk rijk. 'Het is werkelijk van de pot 
gerukt dat je als blunderende wethouder be
loond wordt met een riant wachtgeld. Lan
genegger van de VVD was drie maanden 
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Natuurliefhebber Van Rhijn bij de stuivende zandmassa: 'Hier zal nooit meer iets groeien' 

oordwijk laat duin illegaal afgraven 
ie één emmertje 

zand uit de duinen 
schept, wordt onmid

dellijk op de bon geslin
gerd. Zo belangrijk zijn 

ze voor onze droge voeten. 
De gepensioneerde bollenkweker Van 
Rhljn, die vaak In de Noordwijkse dui
nen te vinden Is, vond het dan ook 
héél vreemd wat daar gebeurde. Ruim 
twee jaar geleden besloot Noordwijk 
oude golfbanen In deze duinen te laten 
verwijderen. Maandenlang zag Van 
Rhljn rijen lege vrachtwagens vla een 
provisorisch verbreed voetpad de dui
nen In rijden, om even later het na
tuurgebied weer te verlaten, afgela
den vol ••• met het waardevolle witte 
duinzand. In totaal zo'n 30.000 kuub, 
zo schat Van Rhljn. HIJ deed er alles 
aan de afgraving van de zeewering 
aan de kaak te stellen. Hij klopte aan 
biJ gedeputeerde Ted Jansen ( 'Ach, 
~an Rhljn, we kennen mekaar al zo 
lang. Laten we het nou gezellig hou
den! ' ), hij nam provinciaal bodembe
heer-ambtenaar Degé mee de duinen 
In ( 'Maar dit kan helemaal niet; er is 
hier geen vergunning voor!'), hij dien
de een bezwaarschrift In, legde met 
de videocamera de afgraving vast en 
volgde de route van de wagens; hij liet 
zich arresteren door twee emmertjes 
zand te scheppen om de zaak aan de 
rechter te kunnen voorleggen. Maar 
hij kwam niet verder dan Inspecteur 
Crlspljn. 'Later bleek dat mijn proces
verbaal vijf minuten nadat Ik vertrok
ken was weer uit de computer was 
gehaald. ' 
Op 26 juni '95 schrijven burgemeester 
en wethouders van Noordwijk aan de 
gemeenteraad: 'De officier van Justi
t ie acht het bewijsbaar dat er meer 
schoon duinzand Is afgegraven dan op 
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grond van de natuurbeschermingsver
gunning is toegestaan en dat dit zand 
bovendien in strijd met deze vergun
ning is afgevoerd. De gemeente en de 
aannemer worden hieraan schuldig 
geacht.' De brief vervolgt: 'Ook acht 
de officier het bewijsbaar dat er zand 
Is afgegraven zonder een vergunning 
op grond van de ontgrondingenwet. 
De gemeente wordt hieraan schuldig 
geacht. ' 
Mr R. Lever, advocaat van de gemeen
te, schrijft op 21 juni dat de officier 
van Justitie 'een zwakke zaak heeft, 
zeker indien het afgraven( ... ) achter
af alsnog zal worden gelegaliseerd. ' 
Lever adviseert de burgemeester ' in 
het informele circuit te trachten de 
officier op andere gedachten te bren
gen.' 
Van Rhijn: ' Zo gaat dat dus. De ge
meente pleegt een strafbaar feit; via 
handjeklap met de officier wordt de 
zaak gesust. De gemeente heeft aan
geboden een extra wandelpad aan te 
leggen als zoenoffer aan Justitie. 
Doodziek word ik ervan.' 
Even later staan van Rhijn en de ver
slaggever in het bewuste gebied. Van 
Rhijn: 'Heb ik te veel gezegd? Dit ge
deelte van het natuurgebied is veran
derd. in één grote stuivende zandmas
sa waarop nooit meer iets zal 
groeien. ' 
Het graafresultaat staat inderdaad in 
schril contrast met het oorspronkelij
ke voornemen 'de duinen weer in hun 
natuurlijke staat terug te brengen', 
waarvoor het ministerie van VROM 
een subsidie van 1, 7 miljoen verstrek
te. De konijnen, fazanten, patrijzen, 
leeuweriken en hagedissen hebben 
het gebled in ieder geval verlaten. 
Slechts een kameel kan In deze grote 
zandbak een 'Aha-Erlebnis' ondergaan. 

T RIB U NE 4 12 A PR I L 1 9 96 

wethouder en staat al tijden op wachtgeld. a 
Bedijn van de PvdA staat sinds '94 op e 
wachtgeld. En Bamhoorn van de Noord- I 
wijks Belang al si nds '93. Die laatste maak- s 
te het als wethouder echt bont. Niet alleen c 
de kleine zelfstandigen werden geprest door c 
zijn wurgcontracten, maar hij stapte ook 
doodleuk naar de grote hotel s met de mede
deling: Geef me effe twee miljoen voor het 
opknappen van de boulevard, anders krijg je 
moeilijkheden. ' 

Dronken wethouders 
en obsceniteiten van een 

D66-raadslid 

Is argeloze buitenstaan 
der zou je vermoeden 
dat het gemeentebestuur 
van Noordwijk nu wel 
druk aan de slag zal 
zijn met de cursussen 

'democratisch omgaan met de burger' en 
'financieel beheer voor beginners'. Maar de 
Noordwijkse bestuurders hebben het veel 
te druk met andere zaken, zoals modder
gevechten. In een vergadering van de raads
commissie Algemeen BestuurJjjke Zaken 
lanceerde D66-gemeenteraadslid Jan van 
Rijnswou de frontale aanval op de wethou
ders Salman, Sweers en Van der Veen. Zij 
zouden begin februari na een cafébezoek in 
bezopen staat over de Grent gezwalkt heb
ben, en zich daarbij gemanjfesteerd middels 
liederlijk en luidruchtig gedrag. Aldus Van 
Rijnswou. De aangesproken wethouders ko
zen voor een lik-op-stuk benadering in dit 
'politieke debat' en stuurden Van Rijnswou 
een brief met eenzelfde moddergehalte: 
'Wij hebben noch in, noch buiten de etablis
sementen met stemverheffing gesproken of 
enige overlast veroorzaakt. Wat dat betreft 
kunt u daaraan een voorbeeld nemen als u 
zelf in De Stip of De Klikspaan vertoeft.' 
Tevens wijzen zij erop dat Van Rijnswou 
zelf 'meermalen per week in het Hillegomse 
uitgaansleven aanzienlijk meer geluid pro
duceert dan goed is voor de menselijke ge
hoororganen'. Ook schrijven de wethouders 
dat Van Rijnswou tijdens een raadsvergade
ring op een stoel ging staan, obscene taal 
bezigt tijdens vergaderingen en zijn broek 
liet zakken in café Thomas. 
Al deze publieke moddersrnijterij werd bur
gemeester Van der Sluys te veel. In de ge
meenteraadsvergadering van dinsdag 27 fe
bruari hjeld hij zwaar geëmotioneerd een 
vermanende toespraak tot zijn collega-be
stuurders: 'Ik ga ervan uit met weldenkende 
mensen te maken te hebben. Want als dat 
niet kan, dan heb ik hier njets meer te zoe
ken.' Na zijn speech zocht de eerste burger 
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aangeslagen steun bij zijn vrouw clie even
eens in de raadszaal aanwezig was. 
De hoogst ongebruikelijke uitval bewerk
stelligde een collectief mea-culpa. Er volg
den spijtbetuigingen van Van Rijnswou en 

de drie wethouders en goede voornemens 
van onder andere J. Willms, fractievoorzit
ter van het CDA, die verklaarde ' .. . op on
verhoedse aanvallen slechts rationeel te zul
len reageren.' Groen Links, dat een aantal 
kritische vragen had ingediend over de ven
detta tussen Van Rijnswou en de drie wet
houders, trok die vragen weer in. De grote 
indruk clie de burgemeester maakte met zijn 
toespraak bleef echter beperkt tot de raads
zaal. Want buiten morde een Noordwijker: 
'Als dat zooitje opgerot is, dan huil ik. Van 
blijdschap!' • 

'Sommigen zijn 
duidelijk te ver 
gegaan' 

Burgemees
ter J. W. 
van der 

Sluys: 'In Noordwijk 
heerste altijd al 
een vrij fors politiek 
klimaat. Men gaat 
hier tamelijk hard
handig met elkaar 
om. Deze raadspe
riode is nog wat 
heftiger dan de 
vorige. Dat heeft mede te maken met 
de verkiezingen en de collegevorming 
waar sommigen niet overheen schij
nen te komen. Sommigen zijn duidelijk 
te ver gegaan. Toch denk Ik dat de 
raad er zo langzamerhand van door
drongen is dat het anders moet. Dat 
was gisteravond (26 maart- PW) In 
de raadsvergadering ook merkbaar. 
Het wordt de raad ook steeds duidelij
ker dat de bevolking geen gemeente
raad wil die rollend met elkaar over 
straat gaan. En voor zover wij krediet 
verspeeld hebben bij die bevolking, 
zullen we dat moeten terugwinnen. 
Door een behoorlijk bestuur, openheld 
van zaken, maar ook het In acht ne
men van de normale omgangsvormen. 
Afgaande op uitlatingen van betrokke
nen, maar ook andere mensen In de 
raad, ga Ik er op dit moment van uit 
dat men ervoor zal trachten te waf<en 
dat het niet weer op een dergelijke 
manier uit de hand loopt.' 

M
ijn 
moe
d e r 
kon 
praa.. 

tig vertellen. 
Het liefst luis-
terden we 
naar de stre
ken, die zij 
samen met 
haar zussen 
uithaalde. Ze genoot daar 
zelf nog zichtbaar van. Eén 
ervan ging als volgt: 
Het moet eind twintiger ja
ren geweest zijn, dat mijn 

teem van het 
lichaam. Dat 
zorgt ervoor, 
dat zoveel mo
gelijk vreem
de indringers, 
als virussen 
en bacterien, 
zo snel moge
lijk onschade
lijk worden 
gemaakt. Nor

maal heb je daar dus veel 
profijt van. 

moeder op een dag naar de Anneke de Bres 

Maar bij een transplantatle 
niet: het lichaamsvreemde 
orgaan moet nu juist behou
den blijven. 

slager werd gestuurd. Om 
haar gezelschap te houden bij dit 
karweitje gingen drie van haar zus
jes mee. Onderweg kwamen ze op 
het idee om de slager een poets te 
bakken. Al giechelend vervolgden 
zij hun weg, tot aan de winkel. 'En 
nu allemaal je mond houden!' zei 
mijn moeder, die de oudste was, en 

In het Ideale geval moet het 
dus zo worden, dat het getransplan
teerde lichaamsdeel niet als vreem-
de Indringer wordt •gezien' door het 
afweersysteem. 
Het varkens-experiment gaat daar
over. Door genetische manipulatie 
hebben ze het varkenshart een men
selijk eiwit meegegeven, dat het na 

::~ he\:~:~~ Genetische 
!::p;:n ~:: manipulatie: 

transplantatle 
moet bescher
men tegen af
stoting. Het Is 
heelingewikkel
de materie, en 
het zal echt nog 
niet over een 
paar jaar zijn op
gelost, maar 
toch ... 

jes waren afge-

'DOkter, heeft werkt, vroeg 
mijn moeder 
met een stalen 
gezicht: 'Slager, 
heeft u ook var-
kenspootjes?' 

u voor mij een 
varkenshart?' 

'Jazeker, jongedame,' was het ant
woord. Toen gierde de hele troep 
melden van het lachen, en ze riepen: 
'0, wat zal dat lastig lopen! ' En ze 
stoven de winkel uit. 
Aan dat verhaal moest Ik denken, 
toen Ik laatst een artikel las over 
experimenten met transplantaties 
van varkensharten. Niet naar ande
re varkens, maar naar apen. Om te 
onderzoeken, of dat ook In de toe
komst voor mensen gebruikt zou 
kunnen worden. 'Dokter, heeft u 
voor mij een varkenshart?' ... 
Nu zijn er nog heel veel problemen, 
die opgelost moeten worden voor 
het zover Is. Maar, de onderzoekin
gen staan niet stil. 
·Een groot probleem, ook al bij trans
_plantaties van mens naar mens, IS' 
de afstotingsreactie. Die afstoting 
Is een onderdeel van het afweersys-
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Die genet ische manipulaties, dat 
gebeurt dus gewoon bij dit soort 
experimenten. 
Dat onderzoek Is echter ook uit de 
nood geboren. Er zijn nog steeds 
veel mensen, die wachten op een 
donornler, donorhart, donorlever en 
donorlongen. Een betere regeling 
voor het afstaan van organen na de 
dood Is dan ook nog steeds dringend 
nodig. Het Is voor de wachtenden 
bitter, dat de politiek In dit opzicht 
zo treuzelt. 
Nog meer werk aan de winkel van 
onze tweede-kamerfractie. Maar, we 
kunnen wel zelf alvast iets doen: dat 
donorcodicil meenemen bij de huls
dokter of apotheek, en het Ingevuld 
In je portemonnee steken. 
Waarbij Ik natuurlijk voor de eige
naar wel hoop, dat het nog lang on
gebruikt blijft. 
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'VERBIED UW WERKNEMERS 
GEVAARLIJKE NEVENACTIVITEITEN' 

e afschaffing 
van de Ziek
tewet stelt 
ook werk
gevers in het 
Midden- en 

Kleinbedrijf voor problemen. 
Maar gelukkig zijn er uitste
kende adviseurs die met hen 
meedenken. Zoals Groener 
Rieske cs uit Hengelo. Het 
belastingadvieskantoor stuurde 
zijn klanten gratis praktische 
adviezen voor arbeidscontrac
ten in deze ziektewetloze tijd. 
Enkele voorbeelden: 
'Zoveel mogelijk contracten 
afsluiten voor bepaalde tijd, 
zodat bij bovengemiddeld 
ziekteverzuim opgezegd kan 
worden.' 
'Verbieden van gevaarlijke 
nevenactiviteiten (zoals bergbe
klimmen, motorrijden, skiën).' 
'Verbieden van nevenwerk-

zaarnheden (beunhazen)'. 
'Een medische keuring eisen.' 
'Een opgave vragen van het 
verloop van het ziekteverzuim 
bij de vorige werkgever.' 
Groener Rieske cs bewijst 
overtuigend de schandalige 
gevolgen van de afschaffing 
van de Ziektewet. Een schrale 
troost voor de werknemer is de 
voetnoot bij de tips: 'Het is 
echter niet zeker of het boven
staande, indien dit aan de rech
ter ter toetsing wordt voorge
legd, standhoudt.' 

• 
~n 

DUIZENDEN IN ACTIE TEGEN AFBRAAK 
VAN DE THUISZORG 

p 16 maart 
demon
streerden 
liefst 3000 
thuiszorg
sters in 

Utrecht tegen het falende kabi
netsbeleid. AbvaKabo-bestuur
der Edith Snoey bezocht de 

'HEINEKEN MOET GEEN BIER BROUWEN IN BIRMA' 

Partijraad van de SP in dezelf
de Jaarbeurs om de acties toe te 
lichten. Het budget dat de rege
ring voor de thuiszorg uittrekt, 
is volstrekt onvoldoende voor 
de groeiende vraag. Bovendien 
levert staatssecretaris Terpstra 
een steeds groter deel van dat 
budget uit aan de 'marktwer
king', hetgeen wi l zeggen dat 
daarmee hulp kan worden inge
kocht bij particuliere bureaus. 
Gevolg van een en ander is een 
grote, toenemende ilruk op de 
kwaliteit van de zorg èn op de 
arbeidsomstandigheden van 
gezinsverzorging en wijkver
pleging. 

et Heine 
kenplein in 
Amsterdam 
werd op 23 
maart, tij
dens de 

slotmanifestatie van Neder
land Bekent Kleur, omge
doopt tot Aug San Suu Kyi 
plein. De ceremonie was 
een onderdeel van actie 
'Heineken uit Birma!' van 
XminY, A SEED en het Bir
ma Centrum Nederland. 
Heineken bouwt in Birma 
een brouwerij, samen met 
een bedrijf dat gecontro
leerd wordt door het militai
re regime van Birma. 'Het is 
een van de meest onder
drukkende regimes ter we
reld,' zegt Arie-Willem Bijl 
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Bouw van Heinekens 'Tiger 
Beer'-brouwerij in Birma 

van XminY. 'Dwangarbeid, 
verdwijningen en moord zijn 
aan de orde van de dag. 
Birma is door de VN al vier 
keer veroordeeld vanwege 
de mensenrechtensituatie. 
Wij vinden dat Nederlandse 
bedrijven met zo'n regime 
geen zaken moeten doen. 
Dat vindt ook mevrouw 
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Aung San Suu Kyi, de oppo
sitieleider die in 1990 
82 procent van de zetels 
haalde bij de laatste vrije 
verkiezingen in Birma. Die 
uitslag werd door het regi
me genegeerd.' 
'Heineken zegt dat het ver
der kijkt dan bier alleen en 
zorgt voor goede arbeids
voorwaarden. Dat is volko
men onmogelijk als je weet 
dat het regime dwangarbei
ders aan het werk zet.' 
'Wij blijven de druk opvoe
ren,' zegt Bijl. 'We maken 
de situatie in Birma bekend, 
bewerken 'de kamerfracties. 
De FNV steunt inmiddels 
onze actie. We gaan door 
tot Heineken zich terug
trekt.' 

12 APRIL 1996 

De SP neemt het in en buiten 
de Kamer op voor de thuiszorg, 
waar de komende tijd vierdui
zend ontslagen dreigen te val
len. Jan Marijnissen zal 23 
april op een avond in Nijmegen 
spreken over de crisis. 
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KOK IS HEEL POPULAIR ... BIJ DE ONDERNEMERS 

s Kok populair? Jazeker, bij de 
ondernemers bijvoorbeeld. Blij
kens een enquête van Forum, het 
blad van VNO-NCW, geven 130 
topondernemers de premier het 
gemiddelde rapportcijfer van 7,8 

-ongekend hoog. En uit vijf mogelijke 
coalities kiest liefst 51 procent van de top-

ondernemers voor paars: 
PvdA-VVD-D66. Maar als er 
nu verkiezingen waren, zou 
toch 58 procent van hen 
VVD stemmen en slechts 3 
procent PvdA. Waarom zou 
je kiezen voor de volgelingen van de VVD, 
als je ook op de echte kunt stemmen? 

1993: WINST, 1994: TOPJAAR 
1995: ALLE RECORDS GEBROKEN 
oor het Nederlandse 
bedrijfsleven was 1993 
een uitstekend jaar. 1994 
Was een topjaar. En 1995 
heeft alle records gebro
ken. Net als de krokus-

sen komen ook de winstcijfers van de grote 
ondernemingen in deze tijd van het jaar 
naar buiten. We kunnen concluderen dat ze 
geen last gehad hebben van de strenge 
winter. Een overzicht van de 23 grootste 
winstmakers tot nu toe Iaat zien dat zij 

uitstekend geboerd hebben in 
'95. Slechts twee hebben hun 

WINSTONTWIKKELING VAN 23 
GROTE NEDERLANDSE BEDRIJVEN 

winst zien dalen: Bols-Wessa
nen en Uni lever, dat overigens 
nog steeds een netto winst over
houdt van 3.725 miljoen gul
den. Bij de rest is de winst 
toegenomen, gemiddeld met 
ruim 33 procent. Koplopers in 
de winstgroei zijn uitgeverij 
VNU en chemiereus DSM, die 
hun winst royaal zagen verdub
belen. Verzekeringen zijn ook 
lucratief: Interpolis en Delta 
Loyd zitten respectievelijk 66 
en 49 procent in de lift. 
Absoluut koploper als het gaat 
om winstmaken is Shell. Na 
aftrek van belastingen verdien
de het bedrijf vorig jaar de 
somma van 11 .025 miljoen 
gulden. Dat is 689 gulden voor 
elke Nederlander. Shell heeft de 
extreme winst wel eens verde
digd met een verwijzing naar 
nieuwe investeringen. Die vlie
ger gaat niet meer op. Alle 
reserves van het concern zijn zo 
goed gevuld dat 70 procent van 
de winst wordt uitgekeerd aan 
de aandeelhouders. Gefelici
teerd, als u nog een aandeeltje 

Netto winst in miljoenen na afdracht van belastingen 

Winst 
1994 

Nedlloyd 92 
Océ van der Grinten 90 
Stork 81 
Interpolis 93 
Randstad 112 
Daf 123 
Bols-Wessanen 254 
Mees Pierson 187 
Delta Loyd 198 
VNU 206 
Wolters-Kiuwer 382 
Ahold 410 
KPN BT 355 
Hoogovens 354 
Reed Elsevier 469 
Polygram 738 
DSM 532 
Akzo/Nobel 1178 
Rabo 1284 
ABN/AMRO 2286 
Phlllps 2125 
Unilever 
Shell 

4339 
10.356 

Winst 
1995 

106 
108 
108 
151 
163 
164 
206 
250 
295 
430 
452 
457 
470 
507 
554 
741 

1071 
1314 
1427 
2616 
2518 
3725 

11.025 

Verschil 

+15% 
+20% 
+33% 
+66% 
+46% 
+34% 
-19% 

+34% 
+49% 

+109% 
+18% 
+11% 
+32% 
+43% 
+18% 

+0,5% 
+101% 

+12% 
+11% 
+14% 
+28% 
-14% 
+9% 

Koninklijke Olie hebt. 
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LE WOORDEli 
UIT DE I~lOI:ID 

Paul Rosenmöller fractieleider 

GroenLinks 

'Waarom Ik heb meegedaan aan 
Sterrenslag? Mensen met bier en 
chips voor de buis zien de politici 
dan ook eens In een andere rol, net 
of ze mensen zijn.' 

Ajax-prof
voetballer 

Marc Overmars 
'Voor dit paar schoenen heb Ik 350 
gulden betaald. Een maand later zag 
ik ze in de etalage staan voor 189 
gulden. Daar was ik ziek van.' 

Bob van den Bos Kamerlid 
D66 

'Andere ministers zeggen het mini
male, Hans (van Mierlo) het maxima
le. Hij heeft de neiging alles te willen 
zeggen. Als er een stilte valt, dan 
praat hij die vol." 

WD-minister 
van Financiën 

Gerrit Zalm 
'Van die fabels over superwinsten die 
niet in banen worden omgezet, daar 
moeten we steeds weer tegen vech
ten.' 

Gijs de Vries WD, voorzitter 
liberale fractie EP 

'Wat doen we als de Amerikanen 
zich over een jaar terugtrekken uit 
Bosnië? Zonder duidelijk doel daar 
blijven, is een recept voor groot on
heli. Een herhaling van Srebrenica.' 

voorzitter MKB 
Nederland 

Jan Kamminga 
'Ondernemers zijn er niet om banen 
te scheppen.' 

Dom Helder Camara bisschop 

Brazilië 

'Toen ik voedsel gaf aan de armen, 
noemden ze me een heilige. Toen ik 
vroeg waarom de armen honger lij
den, noemden ze me een commu
nist.' 

Bronnen: Elsevier, Buitenhof, de 
Volkskrant, HP/De Tijd, NRC 
Handelsblad, Internet 
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at u vorig jaar op 
19 september 
vertelde dat er 
armoede is in 
Nederland, vond ik 
heel goed. Einde 
lijk werd het 
probleem erkend. 
Natuurlijk is het 

daarmee nog niet opgelost. Maar uw 
woorden gaven toch hoop op een serieuze 
aanpak. Daarom ben ik nu zo teleurgesteld 
als ik kijk naar de maatregelen die uw 
ministers aandragen. 

Voor veel mensen zal de erkenning van 
armoede in Nederlànd een schok zijn 
geweest. Armoede, dat was toch iets van 
vóór de oorlog? Was het maar waar! Begin 
jaren tachtig startte de ontmanteling van 
ons stelsel van-sociale verzekeringen. Ook 
gingen de uitkeringen en het minimumloon 
omlaag. Ik heb dat van nabij meegemaakt 
als ambtenaar bij een sociale dienst. Toen 
al was duidelijk dat heel veel mensen 
compleet kopje onder gingen. Dat werd 
ook bewezen in wetenschappelijke rappor
ten. Zelfheb ik in '86 meegewerkt aan het 
onderzoek Minima Zonder Marge. Ik kan 
me nog herinneren dat ik iemand 

uitgavenpost is waarop het vaakst wordt 
bezuinigd. Enkele jaren geleden was dat 
nog kleding en schoeisel. Nu wordt 
daaraan al vrijwel niets meer besteed en 
moet er toch nog verder beknibbeld 
worden. 

Ik zou u nog veel meer aan~rijpende cijfers 
kunnen noemen. Maar ik stel u liever voor 
aan enkele mensen achter die cijfers. 
Mevrouw De Jong uit Assen bijvoorbeeld, 
die de hele winter in de kou heeft gezeten. 
Ze weet dat ze van haar AAW-uitkering 
geen cent extra kan betalen aan gas. Dus 
heeft ze stipt de meter bijgehouden en niet 
méér verstookt dan vorig jaar. Het gevolg 
was dat ze wekenlang met 16 graden zat te 
rillen in huis. 
Of de zestigjarige Henk, die in een veel te 
dure flat woont in een Rotterdamse 
nieuwbouwwijk. Na betaling van de vaste 
lasten houdt Henk 45 gulden per week _ 
over. Hij eet één keer per week aardappelen 
en groente, verder meestal brood met 
basterdsui.ker. 
Of Lara Veen uit Zoetermeer. Zij ~n haar 
dochtertje delen een dure flat met haar 
broer. Geld krijgt ze plotseling niet meer. 
De nieuwe bijstandswet van uw ministers 

betaalde, zou u van uw inkomen nu veel 
méér overhouden dan pakweg tien jaar 
geleden. Voor die lagere belastingopbrengst 
van de topinkomens draaien vooral de 
mensen op met het minimumloon of een 
uitkering. 
Het gevolg is armoede. U noemde het stille 
armoede. Dat kan ik begrijpen. Door de 
muren van Huis ten Bosch komt de 
wanhoop moeilijk heen. In sommige 
straten van de wijk waar ik woon, daar 
hoor, zie, voel en ruik je de armoede 
gewoon. 

In uw Troonrede deed u een dringende 
oproep om die armoede aan te pakken. Nou 
graag, ik doe mee. Maar vindt u ook niet 
dat uw ministers en hun politieke vrienden 
daarbij het voortouw moeten nemen? Zij 
beslissen over de vele miljarden die we in 
Nederland samen verdienen. Zfj kunnen de 
uitkeringen verliogen, de huren bevriezen 
en een wet aannemen waarin staat dat we 
vanaf nu eerlijker gaan delen. 
Uw ministers zijn nu met voorstellen 
gekomen. Dat klopt. Maar- om het netjes 
te zeggen - die stellen geen ene sikkepit 
voor. Vooral omdat het allemaal niets mag 
kosten. Gemeenten moeten beter hun best 

vroeg hoe hij het fin-ancieel redt. 
Z:vijgend wees hij naar een plek op 
de muur waar het behang minder 
vergeeld Wàs. Wat bleek? Daar had 
een fraai kastje gestaan. Verkocht 
om rekeningen te betalen ... 

Eén keer per week eet hij 
aardappelen en groente, 

verder meestal 
brood met basterdsuiker 

doen met de bijzondere bijstand
maar ze krijgen daarvoor geen cent 
extra. De huursubsidie gaat voor 
sommige mensen omhoog - maar 
dat wordt betaald door verlaging 
van de subsidie voor anderen. Er 
komen banen voor langdurig 

Vánaf '86 is het allemaal nóg veel erger 
geworden. Elk ni!!UW rapport schildert de 
toestand in alarmerender bewoordingen. Ik 
weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben 
verbijsterd als ik conclusies lees zoals die 
van een onderzoek in Rotterdam. Mensen 
met een minimuminkomen houden daar 
gemiddeld per dag f 9,02 over voor alle 
dagelijkse boodschappen. Hehelfde 
onderzoek wijst uit dat eten en drinken de 
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eist dat de broer moeder én dochter 
onderhoudt. Maar de broer verdient weinig 
meer dan het minimum en beg~jpt niet 
waarom hij voor het gezin van zijn zuster 
moet zorgen. Lara is echt ten einde raad. 

Andere voorbeelden ken ik ook, meer van 
een afstandje. Van mensen die het heel 
goed hebben en het steeds beter krijgen. 
Want ook dát is Nederland. Als u belasting 
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werklozen - maar het loon daarvan 
komt niet boven het minimum uit. Enzo
voort. 

Het lijkt wel of uw ministers en veel 
kamerleden niet begrijpen wat er echt aan 
de hand is. Een schrijnend voorbeeld 
daarvan was onlangs op de televisie te zien. 
Kamerlid Hofstra van de VVD vindt het 
helemaal niet erg dat er gekort wordt op de 
huursubsidie. Want, zei hij, mensen betalen 
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ook zonder problemen 
500 gulden per maand voor 
hun auto. Volgens mij leeft die man 
echt op een andere planeet. Hij heeft er 
geen enkel idee van, wat het betekent om te 
overleven van een minimuminkomen. 

Als een kind een gat in zijn knie valt, dan 
Nou plak je een pleister. Maar als het ene kind 

zien. 

~t 

p de 
talen 

na het andere struikelt over dezelfde 
stoeptegel, dan kun je beter de tegel recht 
leggen dan pleisters blijven plakken. Wat 
uw ministers doen, is maar blijven roepen 
dat arme mensen niet uitkijken en zich 
daardoor een kapotte knie vall.yn. En 
tegelijkertijd maken ze de pleisters steeds 
kleiner, en wordt het gat in de stoep steeds 
groter. Geen echte oplossing dus. Maar dat 
zou toch onderhand wel moeten, vindt u 
ook niet? Als koningin van àlle Nederlan
ders moet het u toch aan het hart gaan, dat 
een steeds grotere groep helemaal buiten 
spel wordt gezet. Daar moeten toch 
maatregelen tegen genomen worden die 
ècht hout snijden. Bijvoorbeeld een 
verhoging van de minimumlonen- en 
uitkeringen, om te beginnen met vijf 
procent. Plus het terugbrengen van de 
woonlasten op een aanvaardbaar niveau. 
En natuurlijk een volwaardige beloning 
voor de mensen die via de overheid aan het 
werk gaan. Deze voorstellen zijn niet 
nieuw. Uw ministers kennen ze ongetwij
feld al: ze zijn nadrukkelijk aan de orde 
gesteld door Jan Marijnissen en Remi 
Poppe, kamerleden voor de SP. 

U bent geen minister en u hebt weinig te 
vertellen over het beleid van Kok en zijn 
collega's. Maar ik denk dat ze toch beter 

naar u luisteren dan 
naar mi{Daarom wil ik 
u vragen: praat eens met 
Kok en met Melkert en 
Linschoten en vraag ze op de 
man af wat ze nou doen aan de 
armoede waarover iedereen vorig 
jaar eindelijk sprak. Als u het vraagt, 
zullen ze waarschijnlijk een kleur 
krijgen en mompelen dat ze nu ècht aan 
de slag gaan. Ook dan moeten we nog maar 
zien wat ervan terechtkomt. Maar dan zijn 
we toch iets opgeschoten. 

Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat 
u op 17 september weer eerlijk vertelt hoe 
het staat met de annoede in Nederland. En 
het zou helemaal geweldig zijn als u dan 
kunt vertellen dat er een beetje vooruitgang , 
is geboekt. U en ik begrijpen dan dat mijn 
brief en uw standje aan de ministers 
geholpen hebben. 

Met vriendelijke groeten, 
Peter Verschuren 
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Waarom eigen bijdragen? Wat is er mis 
met de gezondheidszorg? 
'We hebben nu een sterk collectief systeem van ge
zondheidszorg met weinig mogelijkheden voor indivi

' ..._ duele voorkeuren van burgers en het dragen van ei
.a gen verantwoordelijkheid. Daarnaast is er het belang 

van de kostenbeheersing. Het is vrij bekend dat mensen nu 
soms onnodig naar de dokter gaan. Door de eigen betalin
gen raken mensen meer bewust van de kosten en krijgen ze 
ook een eigen verantwoordelijkheid.' 

Als er overconsumptie is in de gezondheidszorg, aan 
wie ligt dat dan, aan de patiënt of aan de arts? 

'Het is een samenspel. Artsen zijn soms erg ruimhartig in 
het voorschrijven van medicijnen en het doorverwijzen. Uit 
onderzoek blijkt dat in een kwart van de gevallen ten on
rechte is doorverwezen naar de specialist. Daar kun je iets 
aan doen door artsen die doelmatig voorschrijven en door
verwijzen, een wat hogere beloning te geven.' 

Wat zijn de gevolgen van de invoering van een stelsel 
van eigen betalingen? 

'Van een eigen risico van twee- of driehonderd gulden, met 
daarbovenop beperkte procentuele eigen bijdragen gaat de 
hoogste prikkel uit om zo beperkt mogelijk gebruik van de 
zorgvoorzieningen. Het onnodige beroep op de gezond
heidszorg zal afnemen. Daardoor zal de werkdruk onder 
artsen dalen en kunnen die zich beter concentreren op dege
ne die de zorg echt nodig hebben. De kosten zullen vermin
deren en dan kunnen de premies omlaag.' 

Is er niet het risico dat mensen met weinig geld af
zien van noodzakelijke zorg? 

' Ik denk niet dat mensen op grote schaal een noodzakelijk 
bezoek aan de huisarts zullen uitstellen omdat het ze wat 
geld kan kosten. Mensen weten wel degelijk wanneer ze 
echt naar de arts moeten en wanneer het nog wel even kan 
wachten.' 

Het specialistengeeltje en de medicijnknaak zijn eer
der geflopt. Waarom zou een nieuw systeem van ei
gen betalingen wel werken? 

'Een eigen risico is administratief veel gemakkelijker. Het 
kan gewoon door het ziekenfonds worden bijgehouden, 
mede dankzij moderne apparatuur. Een eigen risico leidt er 
ook toe dat een deel van de mensen met hun ziektekosten 
niet boven die drempel van twee-, driehonderd gulden per 
jaar uitkomt. Dat betekent dat de administratie bij zieken
fondsen aanzienlijk afneemt. Dat geld kan dan ten goede 
komen aan de gezondheidszorg.' 

Moeten we In de zorg naar meer solidariteit of naar 
meer profijtbeginsel? 

'Voorop moet staan dat gezonde mensen solidair zijn met 
zieke mensen. De balans is nu heel erg doorgeslagen naar 
inkomenssolidariteit rijk moet betalen voor arm. We moe
ten afstappen van de huidige inkomensafhankelijke zieken
fondspremie. Iedereen moet in principe een gelijke premie 
betalen, ongeacht het inkomen, waarbij de mensen die ge
bruik maken van de gezondheidszorg ietsje meer betalen
in de vorm van een eigen risico of een eigen bijdrage- dan 
degenen die minder gebruik maken van de zorg.' 

- ~ .... ' . 

is secretaris gezondheidszorg 
van de werkgeversvereniging 

VNO-NCW. De kabinetsplannen 
voor eigen bijdragen in de ge· 
zondheidszorg gaan hem niet 

ver genoeg. Hij pleit voor een 
eigen risico van 200 tot 300 

gulden per jaar met daarboven· 
op een eigen bijdrage van bij· 

voorbeeld 15 procent . Want 
mensen maken nu soms onnodig 

gebruik van de gezondheids· 
zorg. Meebetalen zal die over· 

consumptie afremmen. 
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is directeur van Azivo in Den 
Haag, het laatste ziekenfonds 
in Nederland dat zich nog 
'ziekenfonds' noemt. Van den 
Heuvel is verklaard tegen-
stander van eigen betalingen 
en commercie in de gezond-
heidszorg. Volgens Van den 
Heuvel jagen eigen betalingen 
de burger nodeloos op kosten 
en zullen mensen met weinig 
geld niet meer naar de dokter 
gaan, met alle ongezonde gevol-
gen van dien. 

Waarom eigen bijdragen? Wat Is er mis 
met de gezondheidszorg? 

'Er is nu in Nederland een soort automatisme van: we 
moeten bezuinigen. Maar gezondheid is het grootste 
goed dat we hebben; daar kan je niet op bezuinigen. 
De zorg is niet te duur. Als je het vergelijkt met ande
re landen doen wij het redelijk. Het vragen van eigen bij-
dragen is geen bezuiniging, het is puur het verschuiven van 
lasten naar de burger. ' 

Als er overconsumptie Is In de gezondheidszorg, aan 
wie ligt dat dan, aan de patiënt of aan de arts? 

'Het ligt aan de hulpverleners en aan de zorgverzekeraars. 
Stel, iemand heeft een hartinfarct gehad. De specialist zegt: 
We gaan een longfoto maken, bloedonderzoek, ECG, 
urineonderzoek.De voorstanders van eigen betalingen wil
len dan dat die man zegt: Dokter, weet u wel wat dat kost? 
Laten we dat bloedonderzoek maar even uitstellen en een 
ECG is drie maanden geleden nog gemaakt, dat kan vol
gend jaar wel. Dat is toch onzin. Die witte jas bepaalt wat 
er gaat gebeuren.' 

Wat zijn de gevolgen van de Invoering van een stelsel 
van eigen betalingen? 

'Eigen betalingen zullen geen enkel effect hebben op de 
zorgconsumptie. Ik ken een echtpaar met alleen AOW; die 
vrouw is incontinent. Op hulpmiddelen als incontinentie
materiaal moesten ze eigen bijdragen gaan betalen, om hun 
verant oordelijkheid te prikkelen. Wat moet ik me daarbij 
voorstellen, moet die luier dan omgedraaid worden?' 

Is er niet het risico dat mensen met weinig geld af
zien van noodzakelijke zorg? 

'Dat weet ik wel zeker. We hebben meegemaakt dat men
sen die door de huisarts werden doorverwezen, niet gingen 
vanwege dat specialistengeeltje. Kijk naar de tandarts. Wij 
hebben een pakket opgezet met zeg maar alle oude tand
zorg, maar daarvoor moet meer premie betaald worden. 
Een hoop mensen kunnen dat niet opbrengen. En dat bete
kent dat die groep geen gebruik maakt van de tandarts. ' 

Het specialistengeeltje en de medicijnknaak zijn eer
der geflopt. Waarom zou een nieuw systeem van ei
gen betalingen wel werken? 

'Eigen betalingen werken niet. Het enige dat gebeurt is dat 
de collectieve lasten verminderen en dat de burger meer 
gaat betalen. In het verleden hebben we allerlei eigen bij
dragen gehad, die zijn allemaal mislukt. De lasten zijn ver
schoven, meer niet. Er is geen stuiver bezuinigd, de kosten 
zijn zelfs gestegen.' 

Moeten we toe naar meer solidariteit of meer naar 
het profijtbeginsel? 

'We moeten trots zijn op wat we in honderd jaar hebben 
opgebouwd: een verzekering gebaseerd op solidariteit. Als 
we de gezondheidszorg overlaten aan particuliere verzeke
raars en het profijtbeginsel, dan hou ik mijn hart vast. 
Laatst sprak ik een mevrouw, die was al tien jaar particulier 
verzekerd. Ze moest geopereerd worden aan een knobbeltje 
in haar voet. Bekijkt die verzekeraar het oude aanmeldings
formulier en ziet dat zij dat knobbeltje toen niet gemeld 
heeft. Gaat de hele operatie niet door. Als het zo moet. .. ' 
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De politiek vindt dat er meer 

allochtonen bij de politie 
moeten. Maar in de praktijk 
blijkt die pet veel allochto
nen niet te passen. Volgens 
de directeur van de Neder• 
landse Politie Academie vol· 
doen sommige allochtonen 
niet aan de eisen. Volgens 
de allochtonen wil de acade· 
mie liever helemaal geen al· 
lochtone studenten en wor
den zij bewust weggetrei· 
terd. Chris van .Heumen gaat 
na wie de waarheid spreekt. 

26 

de eerste Turkse 
en ~arokkaanse 

studenten in 1991 
de Nederl'andse 
Politie Academie 
betreden, krijgen 
zij van docenten al
lerlei discrimine-

rende opmerkingen naar hun hoofd geslin
gerd. 'Alle Turken en ~arokkanen zijn 
dom, jullie diploma's zijn gefalsificeerd, ab
stract denken is er bij jullie niet bij.' De op
merkingen worden steeds valser. 'Alle Tur
ken zijn crimineel,' beweert een docent. En 
de recherche vakdocent zegt tijdens de les: 
'Als je straks inspecteur bent, word je bena-
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derd door alle criminele Turken. Dan wil ik 
jou niet in mijn district hebben.' ~aar het 
blijft niet bij opmerkingen. Zonder reden 
worden allochtone studenten uitgescholden 
of de klas uit gestuurd. En er wordt met twee 
maten gemeten. Een ~arokkaan heeft de 4,5 
km niet binnen de verplichte tijd hardgelo· 
pen. Hij vraagt geregeld aan de docent wan· 
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neer de herkansing mogelijk is. Op een 
maandag vraagt hij een half uur voor aan
vang van de les of hij op die dag mag her
kansen. De sportdocent antwoordt dat het 
die dag niet kan. Maar als de student later in 
de sportzaal komt, blijkt dat de docent met 
de Nederlandse studenten de 4,5 km aan het 
overdoen is ... 

erna a 

De allochtone 
Politie Academie
studenten Akat, 
Ozdemir, lsmail , 
Mezlay en Charaf 

De groep Turkse en Marokkaanse politie
officieren in spe krijgt steeds meer de indruk 
dat hun opleiding wordt gesaboteerd. Een 
docent zegt zelfs openlijk: 'Ik zal alles doen 
wat in mijn vermogen ligt om ervoor te zor
gen dat je deze school zonder diploma ver
laat.' 
'Vanaf het alleret;rste begin ging het mis,' 
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zegt de 30-jarige Abdessabar Mezlay. 'In 
plaats van ons in gemengde groepen onder 
te brengen, besloot de leiding een speciaal 
allochtonen-klasje in het leven te roepen . 
Wij hebben daartegen geprotesteerd, maar 
zonder succes. Door dat apart klasje dachten 
de Nederlandse medestudenten dat we voor
getrokken werden en dat geeft natuurlijk 
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'Wij hebben een r I I I • r . 

geschonden door problemen bij 
. de politie i 1 11, · . te brengen.' 

spanningen. Wisten zij veel dat we niet 
voorgetrokken werden, maar eerder achter
gesteld.' 
Allochtone agenten en officieren zijn vol
gens het kabinet hard nodig voor het werk in 
multi-culturele wijken. In 2010 moet een 
kwart van het po-

keimans bepleit, komt zodoende niets te
recht. 
Omdat de toestand niet verbetert en de stu
dieresultaten daaronder te lijden hebben, 
hangen de inmiddels 23 allochtone studen
ten de problemen aan de grote klok. Onder 

. - .. ' . 

Mezlay: 'Toen dachten wij: nu komt er ein- rel 

delijk een oplossing. Dat viel tegen. SAS op 
koos willekeurig negen studenten uit, terwijl ter 
alle 23 min of meer met dezelfde problemen st2 

kampten. Toen ik vroeg waarom ik geselec- op 
teerd was, wisten ze dat niet. Dat staat zwart lei 
op wit in de notulen.' Piet Reckman, de ver- de 
trouwensman van de studenten, zegt over da 
SAS: 'De commissie was bezig de selectie ne 
over te doen. En dat was helemaal hun op· 
dracht niet. Ze moesten de patstelling, de 
kortsluiting tussen studenten en opleiding, 
onderzoeken.' 
In september 1995 komt het advies van de 
commissie SAS. Zes van de negen studen-

ten moeten ontsla
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litiekorps uit al
lochtonen be
staan. Abdessa
bar Mezlay 
maakte in 1991 
deel uit van een 
eerste groep van 
elf allochtonen 
c!ie toegelaten 
werd tot de oplei
ding. Mezlay, 
geboren in Ma
rokko, werkte bij 
de gemeente 
Utrecht en stu-
deerde oosterse 
talen en rechten. 
In vloeiend Ne
derlands vertelt 
hij over de Aca
demie. 

'We hebben twee nieuwe toiletten gekregen, 
maar verder is er niets verbeterd. De sfeer is 
vijandiger, de pesterijen professioneler. Wij 

·ge onvoldoende stu
dieresultaten en om
dat ze inmiddels een 
psychische deuk 
hebben opgelopen. 
De anderen mogen 
hun studie aan de 
NPA voortzetten, 
maar onder zulke 
voorwaarden dat ze 
gegarandeerd strui
kelen als de oplei
ding niet verandert. 
Mezlay: 'Sommi
gen hebben inder
daad slechte studie· 
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moesten het vertrouwen winnen van de alloch· 
tone groepen en zorgen dat de politie deskun· 

resultaten gehaald. 
Maar hoe kun je 
goed studeren als je 
voortdurend onder 
druk staat? Een aan· 
tal studenten zit 

'In het eerste se
mester haalde ik 
vijf van de zeven 
vakken. Toch 

digheid opbouwt over deze groepen. Maar in 
plaats van gebruik te maken van onze kennis, 
ziet men ons liever vertrekken.' door alle spannin· 

gen al geruime tijd 
mocht ik niet verder. We moesten eerst in 
Deventer een taalcursus volgen, op asielzoe
kers-niveau. Die cursus was pure verspil
ling. Ik heb niks nieuws geleerd. Dat gaven 
de docenten ook toe. Ik heb er alleen maar 
studievertraging door opgelopen.' 

H alverwege het studiejaar besluit de 
NPA dat zeven van de elf allochto 
ne studenten de opleiding moeten 

overdoen, terwijl Nederlandse studenten 
met slechtere resultaten wel mogen door
gaan. De allochtone studenten tekenen be
zwaar aan en uiteindelijk besluit het minis
terie de onderzoekscommissie Brekelmans 
in te stellen. Het aparte allochtonenklasje op 
de Academie verdwijnt, maar veel meer ver
andert er niet. De NPA weigert de meeste 
aanbevelingen van de commissie op te vol
gen. Van de extra lessen Nederlandse taal en 
cultuur en de speciale begeleiders die Bre-
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de titel 'Een schreeuw om directe hulp' 
schrijven zij in 1993 een notitie over de stel
selmatige discriminatie op de Academie, de 
problemen in de lesprogramma's en het ge
brek aan Nederlandse lessen. 
Het stuk slaat in als een bom. Hals over kop 
besluit Binnenlandse Zaken opnieuw een 
commissie in de stellen: de commissie 
Boekraad. In juni 1994 komt die met een 
rapport. Geconstateerd wordt dat er geen 
sprake is van stelselmatige discriminatie, 
maar dat de opleiding nog onvoldoende 
'multicultureel' is. Boekraad schrijft dat de 
'patstelling' op de Academie moet worden 
doorbroken. Hij adviseert een bijzondere 
commissie in te stellen die per student de 
problemen en mogelijkheden in kaart 
brengt. 
Het ministerie volgt het advies op en de 
Commissie Studieverloop Allochtone Stu
denten, SAS, wordt ingesteld. 
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thuis. Zelf ben ik door een sportblessure ook 
een tijdje uit de running geweest. Toen ik 
weer wilde beginnen mocht dat niet. Ze wil· 
den eerst een psychotechnische test. Die heb 
ik met goed gevolg afgelegd. SAS zegt nu 
dat mijn resultaten onvoldoende zijn. Dat 
bestrijd ik, maar zelfs als de resultaten on
voldoende zijn, dan nog is het onterecht om 
ons weg te sturen. De slechte resultaten heb
ben immers alles te maken met de werkwij
ze en de sfeer van de NPA.' 

A Is minister Dijkstal van Binnenland 
se Zaken het advies van de commis 
sie SAS opvolgt, stappen de studen

ten naar de rechter. Begin maart '96 volgt 
een uitspraak die positief voor hen is. Vol
gens de rechter heeft SAS zich niet aan zijn 
opdracht gehouden. De commissie heeft 
zich te veel gebaseerd op de slechte studie· 
resultaten uit het verleden, en onvoldoende 
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rekening gehouden met de omstandigheden 
op de NPA. 'De onvoldoende studieresulta
ten uit het verleden zijn te wijten aan de om
standigheid dat de NPA niet was voorbereid 
op het verzorgen van een multi-culturele op
leiding.' De rechter schorst het besluit van 
de minister om de studenten te ontslaan om
dat het ministerie niet objectief kan aanto
nerr dat de studenten ongeschikt zijn om de 
opleiding te voltooien. 
Verder stelt de rechter dat er 'voldoende 
aanwijzingen zijn dat de opleiding inmid
dels de nodige aanpassingen heeft onder
gaan en dat de situatie voor allochtone stu
denten op de NPA verbeterd is.' 
Volgens één van de allochtone studenten die 
binnenkort hoopt af te studeren is er niets 
veranderd op de NPA. 'Door onze klachten 
hebben we twee nieuwe toiletten gekregen, 
maar verder is er niks verbeterd. De sfeer is 
vijandiger, de pesterijen professioneler. De 
Rotterdamse korpschef Hessing zegt dat de 
politie ons nodig heeft om in de multi-cultu
rele wijken te kunnen functioneren. Wij 
moeten het vertrouwen winnen van de al
lochtone groepen en zorgen dat de politie 
deskundigheid opbouwt over deze groepen. 
Maar in plaats van gebruik te maken van 
onze kennis, ziet men ons liever gaan.' 
Een ander vult aan: 'Alle commissarissen in 
Nederland zijn opgeleid aan de NPA. Als 
mensen die straks leiding moeten geven aan 
een.multi-culturele politie nu niet Ieren om
gaan met allochtonen, hoe kunnen ze dan de 
problemen in de grote steden te lijf te gaan. 
Sterker nog, als ze niet eens kunnen omgaan 
met hoog opgeleide, goed Nederlands spre
kende allochtonen, hoe moet dat dan in de 
praktijk met allochtonen die minder opge
leid zijn en slecht Nederlands spreken?' 

G edwongen door de uitspraak van de 
rechter heft het ministerie inmid 
deis een bezwaarschriftencommis

sie ingesteld, onder leiding van rechter Lub
berding. Een aantal studenten is al gehoord. 
Vertrouwensman Piet Reckman: 'De stu
denten hebben een positieve indruk van de 
commissie. Er is goed en scherp onder
vraagd op de hoorzitting, met name in de 
richting van het ministerie en de NP A. Enige 
hoop op een positief advies hebben we dus 
wel, maar dat zegt nog niks over de uitein
delijke beslissing van de minister.' 
Niet alle studenten zijn gerust op een goede 
afloop. 'Zelfs als wij de studie af kunnen 
maken, zijn de problemen niet ten einde,' 
zegt een van· hen. 'In feite hebben we geen 
kans meer bij de politie. Wij hebben een 
hoofdregel van de gesloten politie-cultuur 
geschonden: problemen bij de politie moe
ten intern blijven.' 

Kamerleden-salarissen 
Met stijgende verbazing las ik het artikel 
over het salaris van de Kamerleden. Remi 
Poppe heeft groot gelijk hoor, maar het 
verhaal laat ook een diepe treurnis na. 
Mensen als Remkes en Zijlstra denken 
alleen aan hun eigen hachje en zo zijn er 
méér in de Tweede kamer. Het is hard 
nodig dat de SP bij de volgende verkiezin
gen een grotere fractie krijgt. 

A.I. Haan 
Amsterdam 

Linschoten 1 
Ik heb mij mateloos geërgerd aan het optre
den van R. Linschoten in de Tweede kamer. 
Iemand die de Kamer onjuist inlichtingen 
verstrekt is mijns inziens onbetrouwbaar en 
mag nooit staatssecretaris zijn. 

J. Mulder, 
Helmond 

Linschoten 2 
Het paradepaardje van de VVD is aange
schoten. 
Het beestje staat te tollen op zijn poteri. 
Het schuim staat op z'n bekje. 
De schuld heeft één of andere lekje. 
148 Dure klanten 
weten niet van wanten. 
Als zij het kunnen helpen, 
zullen ze zijn bloed wel stelpen. 

A.M. Jansen 
Apeldoorn 

Stiekem gekonkel 
In de Tribune van maart las ik over de ge
heimhoudingsplicht in Nijmegen. In de Ge
meentewet staat dat raadsvergaderingen in 
principe openbaar zijn. Als het gaat om de 
vaststelling van de begroting màg er zelfs 
niet in beslotenheid vergaderd worden. 
Het gekonkel in besloten vergaderingen is 
funest voor de democratie in Nijmegen. Zou 
de raad zo gesteld zijn op stiekeme subsidie, 
dan moet dat via begratingswijzigingen 
openbaar gemaakt worden. Of... de raad 
lapt de Gemeentewet aan haar laars. 
Bij het grote publiek brokkelt het vertrou-
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wen in de raadsleden af. Bijna niemand ge
looft meer dat ze er zitten in het belang van 
de burgers. De SP' ers in de Nijmeegse raad 
hebben een betere kijk op het openbaar be
lang en het besteden van het gemeente-geld. 
Dat is alleen maar toe te juichen. 

Europa 

H. Fransen 
Kruiningen 

Als reactie op het artikel Nieuw Deens 'Nej' 
tegen Europese Unie een korte mening over 
een groot probleem. 
Denemarken is o.a. door zijn geografische 
ligging en zijn historie sterk nationalistisch 
getint. Zijn Europese politiek is soms ego
centrisch. Er is bijvoorbeeld weinig of geen 
solidariteit met de arme regio 's van de E.U. 
Een hernieuwd 'Nej ' plaatst Denemarken in 
een onmogelijke positie, het is nu eenmaal 
onhoudbaar een beetje lid te zijn. Zo'n 'En
gels' lidmaatschap is ronduit asociaal en zou 
niet getolereerd worden mogen worden van 
welk land dan ook. 
Wat mij betreft moet de Europese munt er 
snel komen. Wat echter nog belangrijker is, 
is een goede sociale paragraaf die voor alle 
lidstaten geldt en die uitgevoerd wordt. De 
koppeling ligt voor de hand. Geen Euro zon
der goede sociale paragraaf. Een socialis
tisch streven in een kapitalistische wereld. 

Fokker 

J. Pellinkhof 
Groningen 

Veel is al geschreven over Fokker. Wat mij 
echter verbaast is dat de oud-werknemers 
van Fokker worden voorgetrokken bij het 
vinden van vervangende arbeid en scholing. 
Ik wens iedereen een goed leven toe. Maar 
ik zie niet in dat de Fokker-mensen voorrang 
moeten hebben. Vergeleken met werklozen 
hebben zij een bevoorrechte positie gehad. 
Laat het dan zo zijn dat iedereen op zijn 
beurt gaat. Hoewel ik niet populair zal wor
den met deze woorden, wou ik ze toch ge
zegd hebben. Al was het maar als remmer 
van het ach en wee-effect dat nogal eens 
doorslaat in ons land. 

R.R.P. Heijermans 
Kampen 
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Ik verbaas me nergens over. Dat is natuurlijk 
niet waar, want Ik ga een hele column schrij
ven over mijn verbazing, althans, het st aat 
erboven. 600 Woorden mag ik vullen in deze 
Tribune, en ' ik verbaas me nergens over' wa
ren daar de eerste vijf van. De eerste vijf woor
den van deze column betekenden het tegen
overgestelde van wat er staat. Dat komt vaker 
voor: als de voetbalcoach zegt 'We gaan aan
vallen waar dat mogelijk is' , staan er zeven 
man in de verdediging; als de reclameman 
zegt 'NIEUW! Nu nog lekkerder!' bedoelt-ie: 
het smaakt hetzelfde, behalve als je het an
dersgekleurde etiketje erbij opvreet; als Robin 
Llnschoten zegt 'nee' bedoelt-ie ••• afijn, u 
heeft het plaatje. 
Inderdaad, ik verbaas me over van alles. Dat 
gristenen elkaars kinderen misbruiken. Dat 
mensen een cd-winkel binnenstappen en de 
nieuwe André Rleux aanschaffen zonder eerst 
een zak over hun hoofd te trekken. Dat de 
Elfstedentocht nog steeds niet gehouden is. 
Dat Lebbis en Jansen uitgerekend In de Lieve
kamp In Oss volle zalen scoren. Dat poëzie 
niet rijmt. Dat reeën bang zijn voor mensen
haar en skinheads toch niet gaan jagen. Dat 
een vrouw tegelijkertijd een figuur kan hebben 
alsof ze zeven maanden zwanger Is en een 
humeur alsof ze ongesteld Is. Dat dat voor 
mannen net zo hard geldt, en dat dat nog veel 
enger Is - als je erover nadenkt. Dat 70 pro
cent van de mensen gelukkig Is en slechts 30 
procent met zijn uiterlijk. Dat elk STER-blok 
geteisterd wordt door Rocko de klote-chim
pansee. 

U begint wellicht een indruk van mij te krijgen, 
ik sta mldden in het leven, zie veel, mis wei
nig, begrijp eigenlijk niks en verbaas me over 
ongeveer alles. Een normaal mens kortom. 
Met nog ruim 250 woorden. 
Goed, laat ik onderaan beginnen: Rocko. 
Rocko verschijnt, begeleid door een irritant 
tinnef-muziekje elk STER-blok twee maal in 
beeld, met een bord met twee letters en met 
die letters kan je een woord vormen en een 
prijs winnen, als je althans naar het volgende 
STER-blok kijkt. Zoiets. ledereen met een IQ 
hoger dan Rocko ergert zich aan dat muziekje 
en die aap en dat stomme spelletje, maar nie
mand doet wat. De oppositie is stil, de rege
ring Is paars, dus niemand doet wat. Marljnls
sen heeft geen Idee, Bolkesteln heeft geen 
ideetje, dus niemand doet wat. 
De ziektewet wordt afgeschaft, de WAO krijgt 
klappen, de tweedeling in de Nederlandse 
samenleving neemt toe, armoede kan je ge
woon om de hoek van de straat bekijken en Ik 
heb nog maar 70 woorden. Nederland kijkt 
naar het STER-blok en ziet produkten die nie
mand nodig heeft, afgewisseld met letters op 
het bordje van de aap. Voor een spelletje. En 
niemand doet wat, behalve wellicht dat spelle
tje. 
Tegen de tijd dat het joumaal begint, waarin 
we zouden kunnen zien hoe slecht het gaat 
met de Nederlandse economie en hoe slecht 
het gaat met de mensen, zijn we geïnfantili
seerd tot het niveau van Rocko. En dus doet 
niemand wat. 
Echt hoor, Ik verbaas me nergens meer over! 
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De SP wéér een 
nieuwe fase in 

Van Het 
TEGENGELUID respect 

• v1a van 
TEGENWIC-HT Frits naar 
TEGENMACHT Spits 

I . 



Bestel ook 
het rapport 'Stop 
uitverkoop thuiszorg' 
door overmaking van 
f 5,- op gironummer 
369611 ten name van 
SP-Bestellingen te 
Rotterdam onder Twee miljoen mensen maken in ons land gebruik 

van de thuiszorg. 

U kunt 
de actie 

financieel 
steunen door 

een bedrag over 
te maken op giro 
683683 ten name 

van Steunfonds 
te Rotterdam vermelding van 

'rapport thuis
zorg' Ouderen, mensen met een handicap of een chronische ziekte, 

kinderen en jonge moeders krijgen thuis vakkundige zorg van 
140.000 verpleegkundigen, verzorgsters en helpsters. Het Nederlandse 

thuiszorg-stelsel is uniek, van hoge kwaliteit en gebaseerd op solidariteit: 
van jong met oud, van gezond met ziek, van hoog inkomen met laag inkomen. 

2 

Goede zorg is geld waard. De overheid moet daarvoor zorgen, in plaats van de thuiszorg 
in de uitverkoop doen. 

Protesteer mee. Onderteken de petitie 'Stop uitverkoop thuiszorg'. 
Bel gratis 06-022.5005 voor een nieuwe handtekeningenlijst, folders, posters en stickers. 
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DEZE TRIBUNE 
Verrassend 

oms kun je raar verrast 
worden. Voor 'De Kwestie' 
(pagina 24-25) vroegeri 
we twee gedoodverfde 
tegenstanders hun mening 
over de huurverhoging. 

Van Velzen, directeur van de groot
ste koepel van verhuurders, de 
Nationale Woningraad. En Rottler, 
directeur van de grootste koepel 
van huurdersorganisaties: de 
Woonbond. En wat blijkt? Van Vel
zen zegt dat een huurverhoging 
gelijk aan de inflatie (2 procent) 
genoeg is. Verbazingwekkend. 
Waarom verhogen zijn corporaties 

de huren dan toch 
met gemiddeld 4 
procent? 
Rottier op zijn 
beurt stemt ook In 
met een verhoging 
gelijk aan de Infla
tie. Ook dat Is ver-
bazingwekkend, 

want als woordvoerder van de 
Woonbond riep hij op de grote huur
dersmanifestatle van 10 februari 
luidkeels dat de maat vol was. 
Maar het meest verbazingwekkend 
is dat - terwijl huurders- èn verhuur
dersorganisaties zeggen dat twee 
procent huurverhoging genoeg is -
staatssecretaris Tommei een verho
ging van 6,5 procent toestaat. 
Gelukkig Is er In Nederland ook een 
club die met talloze huurders zegt: 
Nul Is genoeg, we stoppen die huur
verhoging nu! 

n i euwsblad van de Social l stlche PartiJ, jaargang 31 nr . 10 mei 1996 

6 Paarse bezuinigingen, commer
cie en toenemende vraag veroor
zaken een noodtoestand in de 

thuiszorg. Duizen
den patiënten èn 
werkers worden de 
dupe. De Tribune 
maakt een rond
gang over het 

slagveld. 

14 Ëi~i:~ 
Spits een 

verademing. Als radiopresen
tator zet hij die prettige tradi
tie voort. De Tribune sprak 
met hem over zijn hartstoch
ten en afkeren. 

16 Aan de 
vooravond 
van het 
Zesde 

SP-congres blikt partij
secretaris Tiny Kox 
vooruit. Naar zaterdag 
8 juni, maar ook naar 
de volgende eeuw. 
Want de SP heeft 
ambitieuze plannen. 

Op de Vinex-locaties 
moeten een half miljoen 
woningen verriJzen. Die 
worden tiend "z nde 
guldens te duur door 
grondspecul tie. De 
Tweede Kamer stond 
erbij en keek emaar. 

26 Tweehonderdduizend 
mensen per jaar worden 
Europa uitgezet. Oprot
ten en wegwezen is het 

enige antwoord van de overheid op het 
illegalen-vraagstuk. Chris de Stoop vertelt 
hoe het eraan toegaat bij deze massa
deportaties. Een schokkend relaas. 
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11 Help/SP-Hulpdienst 
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SP-senator Jan de Wit keurt 
scherpere sancties WW af 

S chuld aan je eigen 
werkloosheid? Dat zul 
je voelen! Zo zijn de 

nieuwe strafregels in de sociale 
zekerheid samen te vatten. Bij 
verwijtbaar ontslag geldt vanaf 
nu in de meeste gevallen geen 
WW-uitkering, in plaats van 
minder uitkering. In de Eerste 
Kamer stemden alleen SP en 
GroenLinks tegen. SP-senator 
Jan de Wit spreekt van een 
'botte bezuiniging die los staat 
van elke realiteit'. De Wit: 'De 
regels betekenen een verminde
ring van het aantal WW' ers 
met 20.000 tot 40.000. Boven
dien werkt de WW-uitsluiting 
door in de Bijstandswet. Socia
le diensten moeten in dat geval 

de eerste maand bijstand volle
dig weigeren. Al met al kunnen 
de straffen oplopen tot vele 
tienduizenden guldens. Waar 
hebben die mensen dat aan 
verdiend? Als je kijkt naar een 
verwijtbaar ontslag, zie je bijna 
altijd dat er problemen zijn 
tussen werkgever en werkne
mer, waarbij de werknemer aan 
het kortste eind trekt. Of beter 
gezegd, alleen de lagere werk
nemer. Want bij topfuncties 
gaat het heel anders. Kijk naar 
Van Randwijck, of het Cts v
bestuur. Daar is duidelijk spra
ke van verwijtbaar ontslag. 
Toch krijgen ze een gouden 
handdruk of minimaal volledi
ge doorbetaling van het loon.' 

Ritzen geeft 46.000 gulden uit 
voor wijziging één woordje 

M inister Ritzen van 
Onderwijs moest 
het beschaamd 

erkennen. 'Ja, de onthulling 
van de SP klopt. Ik heb 
persoonlijk opdracht gege
ven om 225.000 informatie
kranten over de studie-

Wie liegt? 

N ijmegen zegt dat de 
gift van 2 miljoen aan 

Philips (die de SP onthulde) 
geheim moest blijven van 
het ministerie van Economi
sche Zaken. Maar minister 
Wijers zegt op SP-vragen 
daarvan niets te weten. 

financiering te vernietigen 
omdat één woord mij niet 
aanstond.' 
Wekenlang hadden Rltzens 
ministerie en de Informatie 
Beheer Groep (die de stu
diefinanciering uitvoert) 
overlegd over de tekst van 
de krant. Toch greep Ritzen 
achteraf alsnog in. In plaats 
van 'prestatielening' had hij 
toch liever de term 'presta
tiebeurs'. En dus moesten 
er nieuwe kranten komen, 
waarin studenten de onbe
grijpelijke zin aantreffen dat 
'een prestatiebeurs wordt 
omgezet in beurs'. Extra 
kosten van Ritzens be
moeienis: 46.000 gulden. 

Poppe: 'Duivesteijn is een schaduwbokser' 

Kamerlid Remi Poppe 
(SP) daagt kamerlid 
Adri Duivesteijn 

(PvdA) uit om te zeggen 
waar hij staat. Duivesteijn 
roept ach en wee over het 
volkshuisvestingsbeleid van 
D66-staatssecretaris Tom
mei. Maar elke keer als de 

4 

SP verbeteringsvoorstellen 
indient, stemt 'het sociale 
gezicht van de PvdA' braaf 
met zijn fractie tégen de 
voorstellen van Poppe c.s. 
Of het nu gaat om het vast
stellen van een lagere huur
verhoging, meer bescher
ming van huurders in groei-

TRIBUNE 

kernen of een betere huur
subsidieregeling. 'Je wordt 
graag een straatvechter 
genoemd, maar dit heeft 
meer weg van schaduwbok
sen. Aardige show, maar 
huurders hebben er niks 
aan,' aldus Rem i Poppe in 
de Volkskrant. 
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Remi Poppe 

Geheimen 
verkocht 

M isdaadverslaggever 
Peter R. de Vries 
liet op RTL4 een 

archiefkast boordevol geheime 
stukken zien die het ministerie 
van Financiën had verkocht aan 
een opkoper. SP-kamerlid Pop· 
pe vroeg daarop aan minister 
Zalm of de voorjaarsschoon
maak nog meer geheime dos
siers had getroffen. Dat is vol
gens Zalm niet zo. De kast was 
per ongeluk op de verkeerde 
afdeling terechtgekomen. Hij 
had helemaal niet verkocht 
mogen worden. Poppe: 'Ik 
dacht al, zo'n degelijke kast: 
als Zalm die verkoopt, dan 
komt de opkoper er niet met 
honderd gulden.' 

g 
V 

V 

e 
E 
k 
r 

h 
g 
b 
V 

d 
s 

" 

I 

1 
I 



ait 

gen 
1iet 

zens 
1atie 
;tu-
t) 
van 

litzen 
•)laats 
ad hij 
esta
;ten 
1en, 
rtbe
m dat 
lrdt 
ra 

en. 

lever 

ks 
:en 
1eime 
sterie 
:ht aan 
i Pop
.ster 
•on
dos-
; vol
st was 
rde 
. Hij 
ht 
k 
ast: 
1n 
net 

Extraatje van 
vijftig procent 

H ebben de topambtenaren van de 
ministeries niks beter te doen dan 
praten over een fantastische verho

ging van hun eigen salaris? wil SP-fractie
voorzitter Marijnissen van minister Dijkstal 
weten. De directeur-generaal management 
en personeelsbeleid van zijn ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft per vertrouwelij
ke brief suggesties gedaan aan de secreta
rissen-generaal van de 13 ministeries (de 
hoogste ambtenaren) hen een toeslag te 
geven van maar liefst zo' n 50 procent, zo 
berichtte de Volkskrant. Marijnissen is 
woedend: 'Terwijl de ernst en de omvang 
van de armoede steeds groter wordt, praten 
deze topambtenaren over marktconforme 
salarissen, waardoor ze nog meer zouden 
verdienen dan de minister-president.' 

WD-staatssecretaris Erica 
.".~_,. Terpstra over opkomst van 

sky-boxen in de stadions 
(in De Telegraaf): 

'Het feit dat er een 
vip-cultuur ontstaat, 

maakt het mogelijk dat 
de kaartjes voor het 

'gewone' publiek 
betaalbaar bijven. En in 
die boxen lopen heel 
gewone mensen rond, 

zoals u en ik.' 

Het asperge-ritueel 

J aarlijks terugkerend ritueel: de asper
geboeren klagen dat ze niet aan ste
kers kunnen komen. Zelfs niet als 

werklozen 600 gulden beloning krijgen. 
Goed voor een debatje in Den Haag Van
daag. 
VVD-kamerlid Jos van Rey: 'Dat is natuur
lijk vreselijk. Ik zeg niet dat de uitkeringen 
te hoog zijn . . . Dat ligt niet alleen aan dat 
onaangenaam werk. ' 
Wouke van Scherrenburg: 'Waaraan dan?' 
Van Rey: ' Ik denk dus in ieder geval dat de 
uitkeringen in dit land te hoog zijn, dat 
men het niet nodig heeft. ' 
SP' er Jan Marijnissen: 'Hier komt de aap 
uit de mouw, dat is elke keer. Ik word hier 
echt een beetje onpasselijk van.' 
Van Rey: 'Dat is niet de bedoeling.' 
Marijnissen: 'Nee, maar ik vind het stem
mingmakerij . Want de uitkeringen zijn niet 
te hoog. Een oplossing van het probleem is 
dat we vraag en aanbod bij elkaar moeten 
brengen. Dat kan door arbeidspools in te 
stellen waarin mensen kunnen werken 
volgens CAO-bepalingen, fatsoen lijke 
betaling, fatsoenlijke arbeidsomstandighe
den, dan zal je zien dat het probleem als 
sneeuw voor de zon verdwijnt. Daar moe
ten die telers nu eindelijk eens aan willen.' 

Ecotax Soos eist 
voor te laat 

800m3 geld op 

N """''" M oowo 
800 kuub ook 
gas ge- sociale 

bruiken en toch diensten zich aan 
ecotax moeten de wet houden? Dat 
betalen. Dat over- wil SP-kamerlid 
kwam een aantal Marijnissen weten 
klanten van ener- van minister Mei-
giebedrijf EDON. kert. Sociale dien-
De ecotax is al een sten eisen vaak 
slechte uitvinding. geld terug van hun 
Maar als energiebe- klanten terwijl de 
drijven niet eens termijn hiervoor al 
rekening houden is verstreken. Veel-
met het belasting- al betalen de men-
vrije verbruik, is de sen toch, onder 
waanzin compleet. dreiging van een 
De schuld ligt bij deurwaarder of 
Den Haag, zei beslag op de uitke-
EDON. Voor SP- ring. Marijnissen is 
kamerlid Poppe fel tegen deze han-
reden om ophelde- delwijze. Aan Mei-
ring te vragen aan kert heeft hij ge-
PvdA-staatssecreta- vraagd er snel een 
ris Vermeend. einde aan te maken. 

TRIBUNE 10 MEI 1996 

MARIJNISSEN 
Smijten met taar

ten en kogels 

D efensie heeft jaarlijks maar 
liefst zesduizend nieuwe 
jonge mensen nodig. Maar 

de werving van deze jongeren loopt 
niet zo goed. De meesten zijn wel 
wijzer. 
Zong vroeger Tom Manders nog dat 
we allemaal bij de Marine moesten 
komen, tegenwoordig gaat alles 
veel professioneler. Nu worden 
marketing- en reclamebureaus 
ingehuurd om jonge mensen te 
bestoken met de propaganda van 
Defensie. Er kwa
men spotjes op TV. 
Daarin werd de 
jongeren voorge
spiegeld dat ze 'de 
tijd van hun leven' 
zouden hebben in 
het leger. Niets over 
doden en gewon-

Jan Marijnissen, 
fractievoorzitter SP 

den, niets over risi-
co's en angsten. De SP stapte naar 
de reclamecodecommissie en sprak 
van bedrieglijke spotjes die een 
totaal verkeerde voorstelling van 
zaken gaven. Zoals u hebt gezien: 
de spotjes zijn gebleven, maar zeg
gen dat je bij het leger 'de tijd van 
je leven hebt' durven ze niet meer. 
De adviseurs van Voorhoeve hebben 
nu weer iets nieuws bedacht. Een 
heuse soap-serie over het leven van 
vier rekruten die er alles voor over 
hebben 'de rode baret' te halen. Dat 
is net zo iets als de 'zwarte dan' bij 
judo, maar dan voor militairen. Heb 
je zo'n rode baret, dan ben je licha
melijk en geestelijk 'klaar' om zon
der eigen opvatting of mening uit te 
voeren wat politiek Den Haag be
denkt. En als je vragen stelt of be
zwaren maakt, dan zal steevast de 
reactie zijn: Je hebt toch getekend? 
Charlie Compagnie gaat de serie 
heten, geïnspireerd op Charlie 
Chaplin. Vast niet zo leuk, maar óók 
verzonnen en gespeeld. Of dacht u 
dat ze in het New Vork van de jaren 
twintig elkaar echt steeds met taar
ten te lijf gingen? 
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Méér hulpvragen en minder 
geld, dat betekent minder 
zorg en langere wachtlijsten 

thuiszorg - gezinsverzorging, 

ning'. Dat laatste betekent een andere verde
ling van het geld over de thuiszorginsteil in
gen. De ene krijgt méér, de andere minder. 
De Zorggroep Oost-Gelderland is een van 
de gedupeerden. Als oplossing wilde de 
Zorggroep 700 gezinsverzorgers ontslaan, 
waarvan er 589 konden terugkomen als 
alpha-hulp. (In dienst van de cliënt zonder 
ontslagbescherming, sociale zekerheid en 
pensioenopbouw en tegen een nog kariger 
beloning.) Na felle protesten is het plan in
getrokken. Maar de Zorggroep wil de ko
mende twee jaar wel 200 mensen ontslaan. 
En ze is niet de enige: uit een enquête onder 
haar leden concludeert de Landelijke Vere
niging Thuiszorg (LVT) dat in 1996 en 1997 
bij de reguliere thuiszorgorganisaties min
stens vierduizend banen verdwijnen. Onge
veer een-derde komt elders in het land terug. 
Twee-derde verdwijnt geheel. 

ging, consultatiebureaus en kraamzorg -
groeit. Door de vergrijzing neemt het aantal 
patiënten met een chronische ziekte toe. Bo
vendien blijven mensen korter in het zieken
huis en worden ze langer thuis verzorgd. Dat 
is een uitstekende 
ontwikkeling, want 
vrijwel iedereen 
geeft de voorkeur 
aan de eigen huise
lijke omgeving bo
ven het ziekenhuis
bed, dat ook nog 
eens veel duurder 
is. Toch geeft de re
gering aan de thuis
zorg niet de midde
len die nodig zijn 
om mee te groeien. 
In 1992 heeft het 
kabinet-Lubbers/ 
Kok er juist 100 
miljoen aan ontrok
ken. Daarvan werd 
twee jaar later wel
iswaar weer 60 mil
joen teruggegeven, 
maar van een 
broodnodige bud
get-uitbreiding is 
geen sprake. Vol
gens Den Haag kan 
volstaan worden 
met efficiency-ver
betering, eigen bij
dragen en 'vereve-

8 

Edith Snoey, 
bestuurder Thuiszorg 

AbvaKabo: 

'De particuliere 
bureaus ontduiken 
allemaal de CAO' 

'Geen enkele particuliere thuiszorg
instelling leeft de CAO volledig na,' 
is de ervaring van Edith Snoey, be
stuurder thuiszorg van vakbond 

AbvaKabo. De bond 
heeft op 1 april een 
meldpunt geïnstal
leerd voor klachten 
over particuliere 
bureaus. 'Daarmee 
willen we informatie 

verzamelen voor processen om nale
ving van de CAO af te dwingen. En 
we willen ook breder de ontwikke
lingen in de thuiszorg in kaart bren
gen.' Het telefoonnummer- (079) 
353 61 76 - is buiten de bonds
leden nog nauwelijks bekend, maar 
toch stromen de klachten al binnen. 

TRIBUNE 

'Is het wel 
zo 

vertrouwd 
om getroost 
te worden 

door iemand 
die haar jas 

al aan 
heeft?' 

Méér hulpvragen 
en minder geld, dat 
betekent minder 
zorg en langere 
wachtlijsten. Het 
aantal uren zorgver
lening per week per 
cliënt daalde tussen 
1988 en 1992 al met 
bijna twintig pro
cent. Door de sterke 
verhoging van de 
eigen bijdragen op 
1 juni 1994 (gemid
deld een verdubbe
ling) heeft elf pro
cent van de cliënten 
de hulp verminderd 
of gestopt. In de 
gezinszorg en de 
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Rita Muntendam, 
gezinsverzorgster: 

'Voor nummer 700 
aan de beurt is, is 

ie allang dood' 
Net als 219 collega's kreeg gezins
verzorgster Rita Muntendam op 4 
april bericht dat thuiszorg Enschede 
haar kwijt wil. 'Ze willen ontslag 
aanvragen voor alle 
gezlnsverzorgenden
A die na '861n 
dienst zijn gekomen. 
Maar wel hebben ze 
26 mensen vla de 
Melkertbaan aange
nomen die preeles hetzelfde werk 
doen,' vertelt Rlta. 
'Voor ons Is het erg, maar voor de 
cliënten Is het nog veel erger. Ze
venhonderd mensen verliezen hun 
hulp. Ze krijgen· een her-Indieatle en 
komen dan op een wachtlijst. Voor
dat nummer 700 aan de beurt Is, Is 
Ie al lang dood. Veel cliënten zijn 
echt op ons aangewezen voor hun 
sociale contacten. Die komen nu In 
een Isolement terecht.' 

wijkverpleging is de 'stopwatch' -zorg geïn
troduceerd. Voor de o zo belangrijke sociale 
contacten is geen enkele ruimte meer. 'Is het 
wel zo vertrouwd om getroost te worden 
door iemand die haar jas al aanheeft omdat 
hiervoor geen tijd voor ingeroosterd is?' 
schreef een gezinsverzorgster aan minister 
Borst van Volksgezondheid. Uit een andere 
brief: 'Staatssecretaris Terpstra heeft on
langs een uurtje per week vrijwillig trimmen 
voor kamerleden ingesteld. Het is voor u 

misschien leuk om te horen dat er bij ons 
hele dagen getrimd wordt, echter niet vrij
willig maar omdat de hoeveelheid hulpvra
gen dat van ons eist.' 
Werken in de thuiszorg wordt, kortom, 
steeds zwaarder. Niet alleen in lichamelijke, 
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maar ook in psychi

sche zin. Dat erva
ren de hulpverle
ners zelf en dat is 
onlangs ook erkend 
in een rapport van 
het ministerie van 
Sociale Zaken. Het 
ziekteverzuim is 
veruit het hoogste 
van de hele gezond
heidszorg. En het 
stijgt nog steeds, 
dwars tegen de 
algemene dalende 
trend in. 
Ondanks de hoge 
werkbelasting 
groeien de wacht-
lijsten. In 1992 had
den 12.500 huis
houdens daarop een 
plaats gevonden. In 
1994 waren het er 
naar schatting 
13.000. 
Een ander kwalijk 
gevolg van het geld
gebrek is de ver
mindering van pre
ventieve activitei-

Peter Lathouwers, 
zoon van een 

hulpbehoevende vader: 

'In feite zeggen 
ze: Je zoekt het 

zelf maar uit' 
'Op 20 februari kreeg mijn vader 
bericht van thuiszorg Peelland dat 
de avond- en weekendverzorging op 
1 maart zou vervallen. Tien dagen 
had hij dus om wat anders te rege
len.' Peter Lathouwers is er zowel 
verbaasd als woedend over. ' In feite 
zeggen ze daarmee: je zoekt het 
maar ult. Mijn vader krijgt 's och
tends en 's avonds hulp van een 
ziekenverzorgster. Professionele 
hulp Is echt nodig. Maar hoe ver
vang je die In tien dagen? HIJ kon 
een persoonsgebonden budget aan
vragen. Maar die procedure duurt 
vijf maanden en het Is maar de 
vraag of er dan geld beschikbaar Is. 
Wat In de tussentijd? Elk weekend 
In bed blijven?' 

rk ten. Zo signaleren de consultatiebureau-
artsen dat instellingen vanwege de concur-

Ie rentie preventie-geld overhevelen naar de 
e- thuiszorg. De LVT constateerde dat de pre-
In ventie-activiteiten van de wijkverpleegkun-
e en digen tussen 1988 en 1992 gedaald zijn met 

•or- meer dan de helft. 

;, is 
Wat de minister niet 

m geregeld heeft is eerlijke 
11 In concurrentie 

~ geïn
lociale 
'Is het 
torden 
:omdat 
;d is?' 

~ nister 
andere 
;ft on-
,mmen 
~oor u 
Jij ons 
tt vrij
llpvra-

ortom, 
lelijke, 

Geldgebrek is één bedreiging van de kwali
teit van de zorg. De commercie is de tweede. 
Volgens minister Borst zijn particuliere bu
reaus goed 'om de boel lekker op te schud
den '. De thuiszorg werkt volgens haar te 
veel volgens een vast schema. Particuliere 
bureaus leveren beter 'zorg op maat'. Het 
kabinet wil daarom 35 procent van het bud
get voor het kruiswerk (o.a. wijkverpleging) 
inzetten in een concurrentiestrijd. De eerste 
stap is al gezet: in 1996 is 40 miljoen van de 
vaste budgetten overgeheveld naar de con
currentie-pot. Voor de gezinszorg bestaan 
vergelijkbare plannen. Gaan ze door, dan 
knokken particuliere bureaus en de reguliere 
thuiszorg in het jaar 2000 om meer dan een 
miljard gulden gemeenschapsgeld. 
Wat Borst echter niet geregeld heeft, is eer
lijke concurrentie. Particuliere bureaus pik-

TRIBUNE 

ken de krenten uit 

de pap met diensten 
die commercieel in
teressant zijn . Wat 
financieel minder 
aantrekkelijk is, la
ten ze over aan de 
reguliere instellin
gen. Zoals de kort
durende verpleeg
contacten: iemand 
uit bed halen, of 
steunkousen aan
doen. Particuliere 
bureaus 
daarnaast 

werken 
veelal 

met tijdelijke con
tracten en ontdui-

10 MEI 1996 

ken vaak de CAO. Ook doen ze nauwelijks 

aan bijscholing en begeleiding van perso
neel. De Geneeskundige Inspectie in Noord
Brabant onderzocht de kwaliteit van parti
culiere bureaus en oordeelde zeer kritisch. 

Bij geen enkel onderzocht bureau vonden 
systematisch werkbesprekingen plaats. Ook 
scholing en deskundigheidsbevordering 

werden nergens verplicht gesteld. 

'Het persoonsgebonden 
budget leidt tot een 

tweederangs rechtspositie' 

Een variant van de marktwerking is het per
soonsgebonden budget (pgb). Daarbij krijgt 
de thuisszorgcliënt geld in plaats van hulp. 
Vervolgens regelt en betaalt hij zelf zijn 
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'Als Paars zijn zin 
krijgt is de hele sector 
over vijf jaar verziekt' 
eigen hulp. Dat kan professionele verzor
ging zijn, maar even goed de helpende hand 
van een kennis of familielid. 

komt, zijn de onvermijdelijke gevolgen dat 
de wachtlijsten groeien en de zorg vermin
dert. Maria Hornman: 'Een van onze leden 

In 1996 is voor het pgb 85 miljoen beschik
baar, grotendeels gehaald uit het reguliere 
thuiszorg-budget. 

schreef onlangs dat de instelling waar zij 
werkt 60 pgb-cliënten heeft. Daarvan kre-

Na 1998 wil het ka
binet bet pgb op 
grote schaal invoe
ren. Maar ook dan 
ten koste van het 
overige thuiszorg
geld. 
STING, beroeps
vereniging voor 
werknemers in de 
gezinsverzorging, 
volgt de ontwikke
lingen rond het pgb 
nauwlettend. Vro
lijk worden ze er 
niet van. Beleids
medewerker Maria 
Homman: 'Het pgb 
leidt tot een tweede
rangs rechtspositie. 
Tienduizenden re-
guliere arbeids-
plaatsen worden 
vervangen door 
alpha-hu lpachtige 
constructies, zonder 
ontslagbescherming 
en sociale zeker
heid.' 
STING is niet tegen 
de gedachte achter 
het pgb. Wèl tegen 
de manier waarop 
het wordt uitge-

Peer Meesters, 
regio-voorzitter NU'91: 

'Eén uur zorg 
per dag voor een 

terminale patiënt' 
'Ik spreek mensen die ontslagen 
zijn biJ een reguliere instelling en 
meteen In dienst kunnen bij de par
tlculiere nevenstichtlng. Maar dan 
krijgen ze wel te horen dat de CAO 
niet nageleefd kan worden vanwege 
de concurrentie.' Peer Meesters Is 
voorzitter van het regiobestuur 
Noord-Brabant van NU'91, beroeps
organisatie voor de verpleging. Voor
beelden van de verloedering van de 
thuiszorg kent hij genoeg. 'In Hel
mond willen ze het hele avond-, 
nacht- en weekendteam ontslaan. 
Een deel van de werkzaamheden 
wordt overgenomen door anderen, 
maar lang niet alles. Ik ken de si
tuatie van een terminale patiënt die 
thuis wilde sterven. Dat kon niet 
omdat de instelling maar één uur 
zorg per dag kon leveren. Dus bleef 
de man In het ziekenhuis. Tegen zijn 
zin en met veel hogere kosten.' 

voerd. Hornman: 'Voor sommige groepen is 
het pgb een uitkomst. Maar wij vinden datje 
wel voorwaarden moet stellen. Alle zorgver
leners moeten onder de CAO vallen en dus 
een reguliere arbeidsplaats hebben. En pgb
cliënten moeten kiezen uit gekwalificeerde 
krachten.' 
Een ander gevaar van het pgb schuilt in de 
aanzuigende werking. Veel hulp wordt van
ouds onbetaald gegeven door familie, buren 
of kennissen. Voor die hulp kan nu een per
soonsgebonden budget aangevraagd wor
den. Maar als daarvoor geen extra geld 

gen er voorheen 
maar 30 hulp van de 
reguliere thuiszorg. 
De andere 30 zijn 
nieuwe cliënten.' 

Stop 
Uitverkoop 
Thuiszorg 

'Er heerst een nood
toestand in de thuis
zorg. En de rege
ringsplannen ma
ken die toestand 
nog erger. Ze zijn 
ronduit desastreus 
voor de thuiszorg,' 
stelt huisarts Henk 
van Gerven van SP
Gezondheidsdienst. 
'Als Paars zijn zin 
krijgt is de hele 
sector over vijf jaar 
verregaand verziekt 
en ontmanteld. Van 

het sociale aspect blijft weinig over.' Van 
Gerven ziet de commercie in de thuiszorg 
als een grote bedreiging. 'Het is te opper
vlakkig om te zeggen: concurrentie is goed, 
als het maar gebeurt onder gelijke voor· 
waarden. Concurreren in de thuiszorg kan 
alleen met de arbeidskosten. Dus wordt de 
concurrentie uitgevochten over de rug van 
het personeel. Dat leidt onherroepelijk tot 
minder deskundigheid, minder motivatie en 
dus slechtere kwaliteit van de zorg. Boven
dien zorgt de combinatie van marktwerking 
en schaarse middelen altijd voor een twee
deling. Mensen met genoeg geld krijgen al 
hun wensen vervuld. Voor de anderen wor· 
den het wachtlijsten en overbelaste verzor
gers.' 
Het recente SP-rapport Stop Uitverkoop 
Thuiszorg geeft aan hoe het wèl moet in de 
thuiszorg. Van Gerven is een van de opstel
lers. ' In de eerste plaats moet er geld bij. 
Uitgangspunt moet zijn dat de zorg geleverd 
wordt die de sarnenlev.ing vraagt. Volgens 
allerlei onderzoeken betekent dat een jaar
lijkse budgetverhoging met zo'n vijf pro
cent. Verder moet de commercie sterk terug
gedrongen worden. Voor particuliere bu
reaus moeten strenge erkenningseisen gel
den, en er mag geen gemeenschapsgeld naar 
het particuliere circuit. Ook willen wij de ei
gen bijdragen afschaffen. Thuiszorg moet 
een verzekerd recht zijn. Een eigen bijdrage 
is een straf op ziekte of een handicap.' 
Voor de financiering komt de SP met ver
schillende voorstellen. Van Gerven: 'In de 
bureaucratie van de particuliere verzekerin
gen is genoeg te·snijden. Bovendien, slechte 
thuiszorg is helemaal duur, want dan raken 
de zieken- en verpleeghuizen verstopt. 
En dat kost veel meer.' • 
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Geert Ronner, 
directeur Thuiszorg 

Zuid-West Overijssel: 

'Versplintering, 
afbraak netwerken 

en tweedeling' 
'Versplintering van de zorg, afbraak 
van de netwerken die met veel 
moeite zijn opgebouwd tussen de 
thuiszorg en de zieken- en verpleeg-

huizen, en een twee
deling,' zo vat direc
teur Geert Ronnar 
van Thuiszorg Zuid
West Overijssel kern
achtig samen wat de 
commercie betekent 

voor de .sector. 'In ptaats van met 
één thuiszorg-organisatie moet een 
ziekenhuls in de toekomst In zee 
gaan met een wirwar van Instellin
gen en bureaus. Op de langere ter
mijn kost dat alleen maar geld. Ook 
komen er grote problemen bij de 
onrendabele zorg. Je zult een scherp 
verschil zien tussen mensen die 
moeten wachten tot ze aan de 
beurt zijn, en mensen die het geld 
hebben om direct hulp In te kopen.' 

Redt de 
thuiszorg, 
stop de 
uitverkoop 
'Als het zo doorgaat is de 
thuiszorg over vijf jaar ver· 
regaand verziekt en ontman
teld.' Dus moeten we nu het 
roer omgooien. De SP neemt 
daarbij het voortouw. Op 1 
mei, de dag van de solidari· 
teit, is de SP een massale 
landelijke campagne ge
start onder, het motto 'Stop 
Uitverkoop Thuiszorg• . Hel·p 
mee de thuiszorg te redden. 
Op pagina 2 van deze Tribu· 
ne leest u wat u kunt doen. 

I ;acohbese; 

wordt In 
1 9 9 1 
het treu-

rige slachtoffer 
van een auto
ongeval. Een 
'whiplash' 
(zweepslag) is 
het gevolg. 
Vooral de psy
chische klachten spelen Ja
cobse op. Hij belandt na een 
jaar ziekte In de WAO, met 
een arbeidsongeschiktheld 
van 80 tot 100 procent. 

De zaak gaat in 
hoger beroep. 
Voorop staat 
volgens de 
Centrale Raad 
dat de bedrijfs· 
vereniging, die 
een besluit 
heeft genomen 
dat later door 
de rechter ver
nietigd wordt, 

Bob Ruers Toch is deze arbeidsonge
schiktheld volgens de be
drijfsvereniging maar van tijdelijke 
duur, want op 1 mei 1993 trekt ze de 
AAW/WAO-uitkering geheel In. Om
dat Jacobse nu 'werkloos' heet krijgt 
hij een WW-uitkering. 

een 'onrechtmatige daad' 
heeft gepleegd. Daaruit 
vloeit voort dat de bedrijfs
vereniging de schade tenge
volge van dat onrechtmatige 
besluit moet vergoeden. Vol-

Jacobse is het met de beslissing niet 

gens het Burgerlijk Wetboek 
bestaat de schadevergoeding In zul
ke gevallen uit de wettelijke rente 
over de bedragen die niet uitbetaald 
zijn. Ook Jacobse heeft dus recht op 
rentevergoeding vanaf 1 mei 1993, 
zo besliste de Centrale Raad. 

Bovendien moet die eens en komt bij mij om 
zijn recht te halen. We 
gaan In beroep tegen 
de Intrekking van de 
AAW /WAO.ultkerlng. 
Na een lange medische 
en juridische lijdens
weg stelt de rechtbank 
hem In februari 1995 In 
het gelijk. Volgens de 
rechtbank Is Jacobse 
op psychische gronden 
volledig arbeidsonge
schikt. Dus wordt de 
beslissing van de be
drijfsvereniging vernie
tigd en krijgt Jacobse 
alsnog zijn arbelds
ongeschlktheldsultke
ring. 
Maar we hebben de 
rechtbank nog een 

Als blijkt 
dat de 
WAOten 
onrechte 
is inge
trokken, 
heb ik 
dan geen 
recht op 
rente? 

wettelijke rente bere
kend worden niet over 
het netto, maar over 
het bruto bedrag van 
de AAW /WAO.ultke
r~ng waarop Jacobse 
alsnog recht heeft ver
kregen. Voor de be
rekening van de ver
schuldigde rente moet 
in dit geval wel de ont
vangen WW-uitkering 
eerst In mindering 
worden gebracht op 
de gemiste AAW I 
WAo-uitkering. 
Tot slot merkt de 
Centrale Raad van Be
roep over de rentebe
rekening op: 'Daarbij 

vraag voorgelegd: als de uitkering 
ten onrechte jarenlang Is Ingetrok
ken, heeft Jacobse dan geen recht 
op rente over dat geld? Ja, oordeelt 
de rechtbank, de bedrijfsvereniging 
moet rente betalen over de uitkering 
en wel 'vanaf de tijdstippen waarop 
de uitkering anders zou hebben 
plaatsgevonden'. 
De bedrijfsvereniging, legt zich neer 
bij de uitspraak over de arbeidsonge
schiktheid, maar met de rentever
plichting gaat ze niet akkoord. 

T R I BUN E 1 0 M E I 1996 

dient telkens na af
loop van een jaar het bedrag, waar
over de wettelijke rente aldus Is bere
kend, te worden vermeerderd met de 
over dat jaar verschuldigde rente'. 
Rente op rente dus, hetgeen aansluit 
bij de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek. 
Met deze uitspraak heeft de Centrale 
Raad duidelijkheid geschapen over 
een kwestie die al jarenlang speelde. 
Het Is een goede zaak dat het recht 
op rentevergoeding nu ook in het ad
ministratieve recht is erkend. • 
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Vuilstort in de Lickebaert definitief van de baan 

E r komt geen vuilstort 
in de Lickebaert , het 
natuurgebied nabij 

Vlaardingen, zo maakte de 
Zuidhollandse milieugedepu
teerde Brouwer onlangs 
bekend. In Vlaardingen werd 

deze mededeling met ge
juich ontvangen. De bevol
king heeft zich jarenlang 
verzet tegen de dreigende 
komst van een vuilstort. Op 
12 december 1992 plantten 
inwoners van Vlaardingen 

en Maassluis duizenden 
bomen om de stortplaats 
tegen te houden. Remi Pop
pe en Niko Koffeman van 
'Groeiend Verzet', dat de 
boomplantdag organiseerde, 
zijn 'ontzettend blij' . 

Asbestfonds komt snel dichterbij 

S P-advocaat Bob Ruers 
straalt tevredenheid uit. 
Met groeiend succes 

strijdt hij samen met het Comi
té Asbestslachtoffers voor de 
instell ing van een asbestfonds. 
Slachtoffers en hun nabestaan
den moeten daaruit financiële 
genoegdoening krijgen, zonder 
de extra lijdensweg van juridi
sche procedures. 
Een delegatie van het comité 
kreeg op 22 april van staatsse
cretaris Linschoten te horen dat 
deze op korte termijn alle be
trokkenen om tafel roept voor 
een gesprek over het fonds. 
Daarnaast vertelden de verze
keraars onlangs aan het comité 
dat zij niet afwijzend staan 
tegenover een fonds . Wel vin
den ze dat het Rijk moet mee
betalen. Ruers is het daarmee 
eens: 'Als er geen aansprakelij
ke werkgever is, moet de over
heid haar verantwoordelijkheid 
nemen. Oud-minister Boersma 
heeft zelf toegegeven dat de 
overheid te Iaat een asbestver
bod heeft ingesteld.' 
Nog een doorbraak is de rege
ling met scheepswerf De Schel
de in Vlissingen. Ruers: 'Aan 
een asbestslachtoffer betaalt De 
Schelde 150.000 gulden plus de 
kosten. We hebben dit binnen
gehaald zonder tussenkomst 

SP op ruim 
18.500 leden 

E n de SP groeit maar 
keihard door dankzij 
de landelijke 'Van 

Rechts Naar Links'-campag
ne. Konden wij u een maand 
geleden melden dat de 
18.000-grens gepasseerd 
was, op 1 mei telde de SP 
al meer dan 18.500 leden! 
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van de rechter. Dat biedt hoop 
voor de bijna 40 andere oud
Schelde-werkers die zich aan
gemeld hebben bij het comité.' 
Ruers illustreert het belang van 
een asbestfonds met een schrij
nend voorbeeld. Meneer Van 
Gestel zaagde voor houthandel 
Jongeneet jarenlang asbestpla
ten. Pas na zijn overlijden eind 
'94 kwam zijn weduwe in 

contact met het Comité Asbest
slachtoffers. Ruers: 'Daardoor 
vervalt de wettelijke mogelijk
heid om smartegeld te eisen. 
Maar Jongeneel wil niet eens 
de materiële schade vergoe
den.' 
Ruers eiste in een kort geding 
een voorschot van 50.000 gul
den. De uitspraak komt binnen
kort. 

FC Tribune kampioen in Oss 

FC Tribune, het zaal
voetbalteam dat al 
twaalf jaar gespon

sord wordt door dit blad, is 

B ert lanssen was de 
snelste SP-loper in de 

Marathon van Rotterdam. 
De Molenhoeker klokte de 
mooie tijd van 2.37 .20. 
Dertig lopers verschenen op 
28 april in SP-outfit aan de 
start. Het was de zesde keer 
dat de SP een grote groep 
lopers sponsorde, die onder
weg opvaiJend veel aange
moedigd worden door het 
publiek. Drie SP-deelnemers 
haalden door een valpartij 
en blessures de streep niet. 

TRIB U N E 

kampioen geworden in de 
eerste klasse van het zaal
voetbal in Oss, waaraan 36 
teams meedoen. De compe
titie kreeg een spannende 
ontknoping. De laatste wed
strijd van FC Tribune moest 
gewonnen worden. Tegen
stander was een team van 
het bedrijf Dlosynth. De 
multinational werd met 5-1 
verslagen. 
SP-fractievoorzitter Jan 
Marijnissen was een van de 
eerste die de spelers felici
teerde. Er waren bloemen 
en in de kleedkamer spoot 
de champagne in het rond. 
De coaches van het eerste 
uur Henk en Mietsie van 
Schijndel waren dolblij met 
het behaalde resultaat. 

l. O M EI 1996 

Nood onder 
Amsterdamse 
huurders hoog 

H oe hoog de nood onder 
huurders is, blijkt in de 
Walvisbuurt in Am

sterdam-Noord. In deze nieuw
bouwwijk met 240 woningen 
dreigde het Woningbedrijf 
Amsterdam liefst vijftien ge
zinnen vanwege huurschuld 
hun huis uit te zetten. Na felle 
protesten van Initiatieven Voor 
Betaalbaar Wonen, een samen
werkingsverband van bewo
nersorganisaties, bleef het 
aantal huisuitzettingen beperkt 
tot één; met de overige huur
ders werd op het nippertje een 
betalingsregeling getroffen. 
Direct daarop maakte het wo
ningbedrijf bekend dat 47 ge
zinnen in de kleine wijk huur
schulden hebben. 
Wil van Zijl van Betaalbaar 
Wonen Amsterdam wijst erop 
dat ook mensen met een mo
daal inkomen steeds vaker in 
de problemen komen. 'Eén op 
de zes huurders in de Walvis
buurt heeft betalingsmoeilijk
heden. Dat zijn heus niet alle
maal mensen die niet met geld 
kunnen omgaan, zoals de poli
tiek -vaak beweert,' zegt Van 
Zijl fel. 'Het zijn ook niet alle
maal mensen met een uitkering, 
integendeel , de meesten hebben 
gewoon een baan.' 
Van Zijl vreest dat veel meer 
mensen in moeilijkheden ko
men door de almaar stijgende 
huren. 'Het is schandalig dat 
het Woningbedrijf Amsterdam 
tussen de 5 en 6,5 procent 
huurverhoging vraagt, zelfs 
voor woningen die gesloopt 
moeten worden. We gaan het 
Woningbedrijf dan ook hard 
aanpakken. ' 
Op 25 mei organiseert Betaal
baar Wonen samen met de 
Arme kant van Nederland en 
Amsterdam tegen Verarming 
een grote manifestatie op de 
Dam. Van Zijl: 'We hebben een 
tent, muziek, en een groot 
dozenkamp. Waarschijnlijk 
zullen mensen er een week lang 
in dozen gaan kamperen.' 
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Tommei ontvangt de eerste actieposter van René Roovers 

Nationale Huurstaking '96 
breidt zich uit als een olievlek 

0 p 11 april is de Natio
nale Huurstaking '96 
van start gegaan. 

Leden van de Huurdersbond 
Dongen overhandigden de 
eerste actieposter aan staats
secretaris Tommei van Volks

huisvesting, die natuurlijk niets 
zag in nul procent huurverho
ging. 'Het kan niet elke dag 

Sinterklaas zijn,' liet hij weten. 
Maar in het hele land maken 
huurders duidelijk dat het al 
jaren te lang Sinterklaas is voor 
de verhuurders. 'Nul is genoeg' 
klinkt het overal. De Nationale 
Huurstaking '96, een initiatief 
van de SP, verspreidt zich dan 
ook als een olievlek door Ne
derland, meldt actiecoördinator 
Ger Wouters. 'De actie is sim
pel en doeltreffend,' zegt hij . 
'Met een speciale stopkaart 
laten huurders hun verhuurder 
weten dat de huurverhoging 
van 1 juli niet automatisch mag 

worden afgeschreven. Daarmee 
hebben ze meteen bezwaar 

gemaakt tegen de verhoging.' 
Verhuurders reageren furieus. 
Zoals de directeur van de Hen
gelose bouwvereniging Ons 
Belang. Hij noemde de huur
staking 'zinloos, onwettig en 
ondemocratisch.' Actievoerder 
Peter Leeuwerink: 'Ja, het is 
een extra drukmiddel. Maar 
overleg leverde weer niks op.' 
De directeur van de Dongense 
woningbouwvereniging noem
de nul procent 'een idiote eis'. 
Huurders moeten maar kiezen 
tussen de auto, vakantie of 
wonen in een mooi huis, zei hij 
tegen René Roovers, die 300 
Dongense stopkaarten kwam 
overhandigen. Roovers is woe

dend over die uitspraak: 
'Schandalig dat een zogenaam
de sociale verhuurder zulke a

sociale uitspraken doet. Maar 
het motiveert ons om nog har
der actie te voeren. Ik ben pas 

tevreden als.alle 3000 huurders 
in Dongen meedoen aan de 
huurstaking.' 

TRIBUNE 

Enthousiaste actieverslagen 

komen bijvoorbeeld uit het 
Limburgse Brunssum. 'Het 
gaat fantastisch , de hele buurt 
hangt vol met blauwe huur
stakingsposters, ' zegt SP' er 
Mieke van de Weijer, lid van 
het comité Leefbaar Betaalbaar 
Wonen . 'In de wijk Treebeek 
doet de helft van de huurders 
mee.' De eerste 350 stopkaar
ten zijn al overhandigd aan de 
Bouwvereniging Heerlen. 
In Leiden hebben een aantal 
huurdersverenigingen zich 
achter de huurstaking in de 
Slaaghwijk geschaard. 
Vanuit Lelystad meldt Edwin 
Klomp: 'In Wold doet 65 pro
cent van de huurders mee. 
Maar ook in Griend, Waterwijk 
en Schouw loopt het fantas
tisch. De mensen hier zijn 
woest. Vooral op woningstich
ting De Opdracht. Die vraagt 
6,5 procent huurverhoging voor 
slecht onderhbuden woningen . 
De huurders moeten opdraaien 
voor de schulden van de corpo
ratie.' 
In Nijmegen loopt de actie 
volgens Hans van Hooft sr. 'als 
een trein ' . Hetzelfde geldt voor 

drie Alkmaarse wijken. 
In Rotterdam doen di verse 
huurdersorganisaties mee aan 
de huurstaking. 'Met een ge
luidswagen en een speciaal Nul 
is Genoeg-lied hebben we in 
verschillende wijken al honder
den stopkaarten ingezameld,' 
vertelt Chris van Heumen. 
De komende weken houdt SP
kamerlid Remi Poppe een grote 
tour door Nederland. Hij zal 
spreken op een reeks lokale 
bijeenkomsten in het kader van 

de Nationale Huurstaking ' 96. 

10 MEI 1996 

telex 
!1!111 wilde tien maanden 
lang de energienota ver
hogen met twintig pro
cent en de maandelijkse 
incasso vervroegen met 
twee weken, om rente
verliezen te bestrijden. 
Op aandringen van de SP
fracties hebben Delft en 
Zoetermeer in de aan
deelhoudersvergadering 
van Delfland tegen dat 
plan gestemd. Onder 
druk van het protest be
sloot Delfland uiteindelijk 
de termijnbetaling met 
een lager percentage te 
verhogen, gedurende 
twee jaar. 
~E 1REI GEr:E UI TZET -
gJE van duizenden per
manente bewoners van 
vakantiehuisjes in Ermelo 
gaat niet door. Op 25 
april besloot de Ermelose 
gemeenteraad de blijven
de bewoning te gedogen. 
Een klinkende overwin
ning-voor de SP en de 
EVZ, de Ermelose Vereni
ging van Zomerhuisjes
en Caravanbewoners. 
SP' er Jaap Zwaai, voor
zitter van de EVZ: 'De 
mensen weten nu dat ze 
hun dak boven het hoofd 
niet verliezen. Vergis je 
niet: wonen In een vakan
tiehuisje is geen luxe, 
maar een gevolg van de 
grote woningnood hier. ' 

fléèiMij ontwierp de SP 
in Alphen aan den Rijn 
een alternatief voor het 
stadshartplan van B&W. 
Het SP-plan omvat onder 
meer bloscoopzalen en 
een ondergrondse disco. 
Toch is het 14 tot 20 
miljoen goedkoper dan 
het gemeenteplan. Ook 
laat de SP meer histori
sche panden staan. De 
partij wil nu een referen
dum over het stadshart. 

13 
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Frits 

'Ik denk 
dat de mens een 

sociaal dier is' 
Frlts Spits (48) speelde al vanaf 
zijn twaalfde 'radiootje'. In 1973 
maakte hij een beroep van die 
hobby: Spits verwisselde zijn baan 
als leraar Nederlands voor die van 
discjockey op Hilversum 3. Daar 
zou hij radiogeschiedenis schrij
ven met 'De Avondspits'. Momen
teel presenteert Frits Spits dage
lijks tussen 12 en 2 uur KRO's 
'Tijd voor twee'. 

U bent lang discjockey geweest. Dat 
vak heeft nogal een blaaskaken-imago. 
Waaraan ligt dat? 
'Er zijn heel goede dj's en er zijn er die de 
kantjes ervan af Jopen. Punt twee is dat een 
heleboel mensen oordelen over dat vak, 
terwijl ze er geen verstand van hebben. Die 
twee factoren versterken elkaar. Dat is jam
mer. Want ik hou heel erg van dat vak. Een 
goede dj hééft iets met de muziek die hij 
uitzendt, behandelt muziek met respect. 
Hij heeft een eigenzinnige muziekkeuze en 
kan goed beargumenteren waarom hij be
paalde platen draait. Als ik zo iemand 
hoor .. . Prachtig! Radio met hartstocht. Ge
niet ik enorm van.' 

T R IBUNE 5 10 MEI 1996 

'De manier van radio maken van. bijvoor
beeld commerciële zenders als Radio Ten 
Gold en Sky Radio, daaraan is hetmenselijk 
hart ontstolen. Dergelijke stations hebben 
één doel: geld verdienen. De meest mooie, 
de meest revolutionaire platen verworden 
bij zulke zenders tot een soort grijs streepje 
dat bij andere streepjes hoort. En al die 
streepjes bij elkaar maken dan een passie
loos programma. En dan draaien we nu nog 
even een plaatje ... Verschrikkelijk vind ik 
dat. Moet je nagaan. Iemand heeft met veel 
moeite een nummer bedacht en zit vervol
gens uren in de studio; doet enorm z'n best. 
Als je die muziek uitzendt, doe dat dan niet 
af met nog effe 'n pláátje. Maar behandel 
zo'n muzikant met respect. Zoals je alles in 

het leven met respect moet behan
delen.' 
Een blauwe maandag heeft u 
bij Joop van den Ende ge
werkt. U zou er programma's 
gaan bedenken en ontwerpen. 
Waarom was u daar zo snel 
weer weg? 
'Bij Van den Ende was de sfeer 
heel Jeuk en gezellig. Maar je kon 
niet kritisch zijn. Je moest gewoon 
meegaan en voortdurend zeggen 
hoe mooi en leuk je alles vond. Ik 
had het idee dat mijn eigen me

ning hoe langer hoe meer verschrompelde. 
Tot niets. Want àls je af en toe een kritisch 
geluid liet horen, dan werd er niet naar ge
luisterd. In zo'n omgeving kan ik niet wer
ken. Want ik moet een binding hebben met 
datgene waar ik mee bezig ben. Heb ik dat 
niet, dan wordt het ook niks.' 
Eerst DJ, toen in '88 het jongerenpro
gramma Nieuwsspits op TV. U heeft wat 
met jongeren? 
'Dat is overdreven gesteld. Ik heb wat met 
mensen. Wat ik wel zo aardig vind aan jonge 
mensen is dat ze nog zoveel willen, dromen 
en hopen. Nog zoveel idealen hebben. En er
gens hoop ik altijd dat die wilde en soms wat 
naïeve jongeren iets van die dromen kunnen 
realiseren.' 
De jongeren zijn juist vooral negatief In 
het nieuws: drugs, wapens op school .. .' 
'Er zijn ook een heleboel jongeren die 
zonder wapens naar school gaan. Maar die 
zijn journalistiek niet interessant. Want 
joumalisten schrijven per definitie over mis
standen. Volgens mij is het wel zo dat het 
materieel bij een heleboel jongeren wel 
goed zit, maar emotioneel niet. Omdat veel 
jongeren te maken hebben met gebroken ge
zinnen en misschien daardoor het vertrou-
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wen in mensen een beetje zijn kwijtgeraakt 
In plaats van die verhalen over drugs en wa

pens op school is het wellicht veel interes
santer om eens stil te staan bij het feit dat er 
voor jongeren bijzonder weinig tijd over
blijft voor beschouwing en bezinning. Ze 
worden door de school en universiteit heen 
geknuppeld. Staan onder een enorme druk. 
Ik vind echter dat jongeren onbezorgd jong 
moeten kunnen zijn. Als ze volwassen zijn, 
krijgen ze nog genoeg problemen te verstou
wen . Werkloosheid, huisvestingsproble
men, het verlies van dierbaren, noem maar 
op. Gun ze dan in ieder geval een on
bezorgde jeugd.' 
In KRO's 'Tijd voor twee' brengt u naast 
muziek ook actualiteiten en Interviews. 
Wordt Frits Spits steeds meer van pre
sentator tot journalist? 
'Op de eerste plaats voel ik mij nog steeds 
presentator en programmamaker. Maar de 
journalistiek heeft mij toch meer en meer in 
zijn greep gekregen. Dat begon toen men 
mij vroeg om eens het programma Met het 
oog op morgen te presenteren. In eerste in
stantie wees ik dat af; durfde het niet Uit
eindelijk heb ik het toch gedaan. En ont
dekte dat ik bijzonder weinig wist van wat 
er te koop was in de wereld. Ik had de grote 
boze buitenwereld een beetje buitengeslo
ten met het draaien van Jouter muziek. Van
af die eerste Met het oog ... is hetjournalis
tieke in mij in een rap tempo gegroeid.' 
Wat vindt u van de nieuwe trends in de 
TV-journalistiek: reality-TV, verborgen 
camera's ... ? 
'Journalistiek moet zich bezighouden met 
de feiten. Pas als er gerede aanleiding is 
moet je undercover gaan werken. Neem het 
boek Ik Al i van Günter Wallraf. Die man had 
alle reden om te denken: Het gaat helemaal 
fout met die Thrkse werknemers. Laat ik 
nou eens net doen alsof ik er ook een ben. 
Dan vind ik die werkwijze heel goed. Want 
dan onthul je daadwerkelijk een misstand. 
Dan heeft het betekenis. Maar als je under
cover gaat of je werkt met verborgen came
ra's alleen tot meerdere eer en glorie van 
jezelf, je programma en je kijkcijfers, dan 
vind ik dat ronduit verwerpelijk.' 
Aanvankelijk leek u huiverig voor een 
interview met een politiek blad ... 
'lk ben politiek dakloos. Er is geen partij 
waarbij ik me echt helemaal thuisvoeL Dus 
dan zwerf je van het ene politieke huis naar 
het andere.' 
Wat zoekt u dan? 
'Duidelijkheid. En belangstelling voor de 
mensen zelf. Ik vind het de hoogste tijd voor 

een kentering. Meer aan
dacht voor elkaar dan 

voor de · geldstromen 
die rondgaan. Aan
dacht voor de waar
den van mensen in 
plaats van din
gen. Elkaar hel
pen, steunen. Er 
zijn natuurlijk 
wel politie-
ke partijen 
die deze ele
menten heb
ben, maar die 
hebben dan weer 
andere dingen 
die ik dan toch 
weer nfet goed 
vind.' 
Veel partijen zullen 
u antwoorden dat de 
mensen veranderd 
zijn, calculerende bur
gers zijn geworden. 
'Door zaken als druk 
vanuit het werk, of door 
verbroken gezinsver-
banden, is een soort een
zaamheid ontstaan, waar
bij men een toevlucht 
zoekt in het calculerende 
burgerschap. Volgens mij 
is dat vluchtgedrag. Vluch
ten voor het niet kunnen 
slagen, het geen goede ban
den kunnen hebben met an
dere mensen, je kan daar zo
véél bij bedenken ... Ik denk 
dat de mens in principe een so
ciaal dier is.' 
Hoe staat Frits Spits zelf in het 
bestaan? 
'Ik doe mijn best om het zo goed moge
lijk te doen in het leven. Hoop dat 
daardoor de mensen die dicht bij 
me staan, gestimuleerd worden 
om zich eveneens in te span
nen voor de samenleving. Om 
die samenleving voor iedereen 
zo goed mogelijk te laten zijn. 
Ik vind dat je je daarvoor hon
derd procent moet inzetten. En 
als de mensen die mij na 
staan bij mijn dood zeg
gen: Nou, hij heeft wel 
zijn best gedaan, 
dan ben ik al heel 
tevreden.' e 

TRIBUNE 
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* 'We komen maar eens in de 
Cl. 

~ vijf jaar bij elkaar, maar dan 
~ 
~ schudden we wèl de hele 
J partij op.' Op zaterdag 8 juni 
! is het weer zo ver. In de RAl 
~ 

.!! buigen de èchte socialisten 
zich voor de zesde keer over 
de vraag waar het heen moet 
met hun SP en met dit land. 
Samen met partij-secretaris 
Tiny Kox neemt de Tribune 
alvast een voorschot op het 
komende congres. 
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Tiny Kox: 'Meer 
dan ooit richten 

progressieve 
mensen en 

organisaties hun 
hoop op de SP' 

' 
chter ons ligt de fase van 
het tegengeluid. De ko
mende jaren worden de 
periode van het tegen
wicht. We gaan tegengas 
geven en we gaan aan ge

wicht winnen.' Zo geeft SP-secretaris Tiny 
Kox de positie van zijn partij weer. Kox is 
de afgelopen maanden nauw betrokken ge
weest bij de intensieve discussies die een 
SP-congres traditiegetrouw voorafgaan. 
'We komen tot nu maar eens in de vijf jaar 
bij elkaar. Maar dan schudden we wel met
een de hele partij op.' 
Terugkijkend op de voorbereidingen die al 
in oktober '95 begonnen, zegt Kox tevre
den: 'Duizenden leden hebben meegedaan. 
Ze hebben stevig gepraat, maar van de diep
gaande meningsverschillen was geen spra
ke. Bij de bespreking van het verslag over 
de ontwikkelingen sinds het vorige congres 
overheerste de verwondering over wat we 
allemaal bereikt hebben: de doorbraak in de 
grote steden, de entree in de Kamer, de groei 
in raads- en statenzetels. Bij de discussies 
over de huidige politieke situatie bleek het 
ongeduld van veel van onze leden. Veel ge
sprekken gingen al snel over de vraag: wat 
gaan we doen aan al die misstanden.' 
Daarover handelt het laatste congresstuk dat 
net als het congres zelf de titel kreeg 'De 
eerste weg links'. Kox: 'Dat geeft precies 
aan wat we willen. Niet meedrijven en een 
beetje bijsturen. Geen sluiproute, maar di
rect kiezen voor een duidelijk alternatief. In 
de politiek gaat niet op wat de PvdA blijk
baar denkt: drie keer rechtsaf is ook links.' 

'Buiten ons stelt de linkse 
oppositie weinig voor. Dat 

schept verplichtingen' 

e eerste weg links', dat 
betekent afscheid ne
men van het neo-libera
Lisme. Dat lijkt nog ver 
weg, want van georga
niseerd verzet is nog 

weinig te bespeurenr Kox: 'Het neo-libera
lisme propageert de mens als egoïst. Het is 
de ideologie van het recht van de sterkste. 
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Een tijdje is dat modem geweest. Zelfs men
sen die er niets bij te winnen hebben, voel
den zich erdoor aangetrokken. Maar de 
glans begint er gaandeweg af te raken. De 
omslag is nog niet bereikt, maar je ziet bij 

steeds meer mensen een ongenoegen van: 
Dit kali het toch ook niet zijn. Ze denken na 
en zeggen: Hoe het precies moet, weet ik 
niet. Maar zó in ieder geval niet. Wat wij 
moeten aantonen is dat wij een beter en rea
listisch hebben. De eerste weg links, dat zul
len we op veel terreinen moeten uitwerken. 
Een perspectief toevoegen aan het tegenge
luid en er ook wat aan dóen. Ik denk dat de 
behoefte groeit aan zo'n partij. Bovendien, 
als wij het niet doen, wie dan wel? Meer dan 
ooit richten progressieve mensen en organi

jaar zo ' n campagne te voeren en daarbij 
steeds alle leden te betrekken. Dan is de 
groei naar 25.000 haalbaar. En die groei is 
ook heel belangrijk. Wij zien niets in een 
kaderpartij die gerund wordt door een kleine 
groep professionals en waar de rest alleen 
goed is voor de contributie. Zo' n ontwikke
ling zie je momenteel onder andere bij de 

beste ondersteuning die we kunnen bieden. 
We gaan extra investeren in de middelen van 
de afdelingen, geven de spreekuren van de 
SP-Hulpdienst een injectie en komen met 
een groot aanbod aan cursussen . Die varië
ren van 'hoe kijken wij tegen de wereld 
aan' , tot 'omgaan met de media ' of 'hoe leid 
ik nieuwe raadsleden op' . Voor de betere be

saties hun hoop op de SP. Dat 
schept verplichtingen.' 
Het congresvoorstel beplei t 
een ' actieve, creatieve en 
non-conformistische' opstel
ling. Kox verduidelijkt: 'Ac
tief zijn hoort onlosmakelijk 
bij de SP. Wij mogen nooit 
een partij worden die van ach
ter het bureau wel weet wat 

De eerste weg links betekent: 
geleiding moet de professio
naliteit van het landelijke par
tij-bureau toenemen. Dat zal 

• 25.000 SP-leden in 1999 
• minstens 100 SP-afdelingen in 1999 
• SP-districten in Friesland, Zeeland en Flevoland 
• SP-kamerleden nog vaker het land in 

ook gebeuren. Maar het pro
fessionele apparaat moet al
tijd iets toevoegen. Het mag 

• meer rendement van de SP-Aiarmlljn in de Tweede Kamer 
nooit in de plaats komen van 
de vrijwilligers.' 

• kijken waar de tijd rijp is voor SP-wethouders 
• een nög professioneler werkend partij-apparaat 

goed is voor de mensen. Wij 
gaan continu de strijd aan te
gen allerlei maatschappelijk 
onrecht, samen met zoveel 
mogelijk medestanders. Crea
tief wil zeggen dat we steeds 
moeten zoeken naar nieuwe 
wegen om problemen aan te 
pakken. Binnen de SP moet 
volop ruimte zijn voor nieuwe 
ideeen en nieuwe middelen. 
En met non-conformistisch 
bedoelen we dat we ons niet 

• meer activiteiten van het wetenschappelijk bureau van de SP 
'De PvdA is nu 

tegenstander van 
zelfs de meest 

gematigde 
vakbond' 

• een landelijk scholingsteam dat volop cursussen aanbiedt 
• meer spreekuren van de SP Hulpdienst 
• meer rapporten en procedures die duidelijk maken hoe krom 

ons recht soms is 
• congressen in de toekomst om de drie in plaats van vijf jaar n de congresvoor

stellen staat ook de 
verkenning van mo
gelijkheden om wet
houders te leveren. 
Echt nieuw is dat 

• een nationale huurstaking tegen het automatisme van de 
huurverhoging 

• oprichting en instandhouding van actieve bewonerscomités 
• samenwerking met organisaties die verwante doelen 

nastreven 
• een nieuwe jongerenorganisatie verbonden aan de SP niet. Kox: 'Waar wij de groot

ste partij werden, namen we 
na de vorige verkiezingen al 
het voortouw in de college-

onnodig aanpassen aan regels 

• Initiatieven voor een Europees netwerk van progressieve 
organisaties 

en gebruiken van het politieke • 
en maatschappelijke wereld-

acties tegen één gelijkgeschakeld neo-liberaal Europa 

je. Niet de waardering van andere partijen 
telt voor ons, maar die van onze achterban 
en van de mensen mèt en vóór wie wij ons 
inspannen.' 

'Meer leden betekent meer 
leven in de brouwerij en 

meer slagkracht' 

e voorstellen voor het 
congres zijn ambitieus. 
Een sprekend voorbeeld 
is de ledengroei: in drie 
jaar tijd van 18.000 naar 
25.000. Kox noemt dat 

een reali stisch doel: 'Met steun van alle 
SP' ers en een intensieve campagne hebben 
we sinds januari een winst geboekt van ruim 
1500 leden. We stellen het congres voor elk 

PvdA. Wij willen dat beslist niet. Onze le
den vormen ons werkelijke kapitaal. Méér 
leden betekent meer leven in de brouwerij 
en meer slagkracht. Veel SP' ers zijn al actief 
binnen de partij en dat gaan we de komende 
tijd verder stimuleren. We roepen onze men
sen vaker bij elkaar en we betrekken ze meer 
bij het kiezen van functionarissen.' 
Naast méér (meer leden, afdelingen en dis
tricten) is ook béter een belangrijk begrip in 
'de eerste weg links'. Bijvoorbeeld als het 
gaat om betere, scherpere analyses van de 
maatschappij en een betere begeleiding van 
de actieve leden. Kox legt uit: 'Willen we 
serieus tegenwicht bieden, dan moeten we 
beschikken over een visie op èlk terrein, hoe 
moeilijk dat soms ook zal zij n. Betere bege
leiding is nodig omdat we veel vragen van 
onze mensen. Ze hebben daarom recht op de 

besprekingen. Dat we het nu 
duidelijk noemen, is vooral een signaal naar 
de andere partijen. Niet dat we ten koste van 
alles wethouders willen leveren, maar om 
duidelijk te maken dat het een fabeltje is dat 
de SP niet wil. Wij willen zaken bereiken 
voor de mensen. Zijn er goede afspraken te 
maken die een ander beleid garanderen, dan 
sluiten wij een akkoord en maken we deel 
ui t van het dagelijks bestuur van een ge
meente. Niet als versiering, maar als aanja
ger van veranderingen. Want de mensen zul
len wel het verschil moeten merken dat de 
SP in het college zit.' 
Samenwerking ook met organisaties die ver
wante doelen nastreven. Kox denkt daarbij 
onder andere aan de vakbeweging en huur
ders- en milieu-organisaties. 'In het verle
den hebben we veel zaken zelf opgepakt die 
organisaties als bijvoorbeeld de vakbewe-
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ging lieten liggen. Dat is lang een beletsel 
geweest bij de samenwerking. Maar in het 
huidige tijdsgewricht ligt het anders. De po
litiek is op één hoop gekropen. Veel organi
saties verzettenzich daartegen en ontdekken 
dat ze alleen in de SP een medestander vin
den. De PvdA staat nu tegenover zelfs de 
meest gematigde vakbond. Daarom zeggen 
wij: Kijk waar jullie staan, waar de politiek 
staat en waar de SP staat. Actieve organisa
ties die verwante doelen nastreven kunnen 
op ons rekenen als een betrouwbare bondge
noot.' 
De Europese Unie dwingt de SP om ook 
buiten Nederland naar gelijkgestemde orga
nisaties te zoeken. 'De druk om een Europe
se, neo-liberale superstaat te realiseren is 
enorm,' stelt Kox. 'Het is onze taak om te
genwicht te bieden, samen met progressieve 
bewegingen in en buiten Nederland. Wij 
denken dat de tijd rijp is. Steeds meer men
sen zien dat de Europese Unie er alleen is 
voor het gewin van de grote ondernemin
gen. Ook het besef dat er wat moet gebeuren 
neemt toe. Volgend jaar is Nederland gast
heer van een grote conferentie over Europa. 
Wij organiseren dan een alternatieve confe
rentie, samen met veel progressieve organi
saties uit heel Europa.' 

'Wij worden een 
middelgrote partij. Eentje 

waar niemand omheen kan' 

et eerstvolgende con
gres wordt gehouden in 
1999. Daarmee breekt 
de SP met het schema 
van een congres per vijf 
jaar. Kox: 'De discus

sies in de aanloop naar het congres zorgen 
voor leven in de brouwerij . Dat bevalt uit
stekend. Aan de andere kant leggen ze een 
grote claim op de organisatie en wij kunnen 
niet even het werk stilleggen. Door vaker 
een congres te houden, halen we de druk er 
iets van af en profiteren we vaker van de 
voordelen van een congresvoorbereiding. 
Vlak voor de eeuwwisseling is het ook een 
uitstekend moment om opnieuw de balans 
op te maken. We hebben de raadsverkiezin
gen achter de rug en we weten of er een ka
binet-Kok ll is, Bolkestein I of nog wat an
ders. Waar wij staan in 1999? Ik denk dat we 
hard op weg zijn naar de status van een mid
delgrote partij , eentje waar niemand omheen 
kan. Het klinkt pretentieus, maar ik ver
wacht dat we dan weer een nieuwe fase in
gaan. Na het tegengeluid van de afgelopen 
jaren en het tegenwicht van de eerstkomen
de jaren, is het vanaf 1999 tijd voor de fase 
van de opbouw van de tegenmacht.' • 

N ~~e~db: 
I in gen 

fysiot~e

r a p 1 e 
mag het zie
kenfonds . nog 
slechts vergoe
den, maar die 
maatregel zou 
wel eens meer 
kunnen kosten 

steld. Volgens 
fysiotherapeu
ten heeft het 
gros van de 
klachten be
trekking op het 
ontbreken van 
artrose (ge
wrichtsontste
klng), fibromy
algle (aandoe
ning van spie

dan zij oplevert. Regelmatig 
bellen mensen de SP-Alarm
lijn (06-022.5005) over de 
gevolgen. Zoals een fysio
therapeut die zich zorgen 
maakte over twee van zijn 
patiënten, oudere vrouwen. 

Ineke Palm 

ren en pezen}, whiplash en 
rugaandoeningen. Ook oude
ren met botontkalking ko
men In de problemen. Even
als mensen met vaatziekte, 
waarbij uit onderzoek blijkt 
dat 70 procent niet geope-

De een heeft vaatziekte, lichte CARA 
en artrose. Ze is sinds anderhalf jaar 
uit het verpleeghuis en met twee 
maal in de week fysiotherapie redt ze 
het. De ander is licht dement en heeft 
botontkalking met een wervelbreuk, 
waardoor ze slecht ter 

reerd hoeft te worden als ze behan
deld worden door een fysiotherapeut. 
Een vaatoperatie kost zo'n 16.000 
gulden; een jaar lang twee keer in de 
week fysiotherapie nog geen 4000. 
Andere groepen die in de problemen 

been is. Zij krijgt sinds 
ze uit het verpleeghuis 
is twee maal in de 
week training bij de fy
siotherapeut. Voor bei
de dames zou die thera
pie door de maatregel 
van minister Borst na 
viereneenhalve week 
afgelopen zijn. Via de 
aanvullende verzeke
ring worden nog eens 
negen behandelingen 
vergoed, maar dan 
moeten de dames zelf 
gaan betalen: 66 gul
den per week. En dat 

Moeten 
die 
dames 

komen zijn mensen 
met meervoudig let
sel, met een amputa-
tie of met brandwon-
den. 
Minister Borst zegt 
dat ze mensen uit het 
ziekenhuis en ver
pleeghuis wil houden 
en minder snel naar de 
specialist. Dan zou ze 
er verstandiger aan 
doen te zorgen dat die 
mensen ook thuis 
goed opgevangen kun
nen worden, bijvoor
beeld met fysiothera-

nu maar 
terug 
naar het 
verpleeg
huis? 

kunnen ze niet. Moeten ze nu maar 
terug naar het verpleeghuis? 
Bij ouderenbonden en patiëntenorga
nisaties zijn honderden klachten bin
nengekomen over de maatregel. Fy
siotherapeuten merken dat huisart
sen minder snel doorverwijzen en dat 
patiënten de behandeling voortijdig 
stoppen. Klachten verergeren waar
door mensen eerder bij een specialist 
terechtkomen. 
Chronisch zieken hebben wel recht 
op vergoeding van langdurige fysio
therapie, maar het probleem is dat de 
lijst met chronische aandoeningen 
onvolledig is. Zij Is meer op financiële 
dan op medische gronden samenge-
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pie. Door hierop te be
zuinigen, wordt de kans op terugkeer 
naar het medische circuit juist groter. 
En dat was niet de bedoeling. 
Het is te hopen dat de minister snel 
haar dwaling inziet en de maatregel 
terechtkomt in het museum van mis
sers, bij medicijnenknaak ('83), spe
cialistengeeltje ('88) en eigen bijdra
ge voor hulpmiddelen ('94). Maatre
gelen die eerst voor een hoop ellende 
zorgden, en toen geruisloos werden 
afgevoerd, omdat de opbrengst zwaar 
tegenviel. Het enige effect van zulke 
maatregelen is dat mensen om finan
ciële redenen afzien van noodzakelij
ke gezondheidszorg. De SP ziet daar 
de winst niet van in. • 
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'Limburg heeft nu zelf ereschuld' 

N a jarenlange strijd 
van het Actiecomité 
Ereschuld Mijnwer

kers hebben veel silicose
slachtoffers onder de Lim
burgse ex-koempels een 
vergoeding gekregen voor 
het leed dat hen is aange
daan. Een probleem is nog 
dat de weduwen van mijn
werkers die overleden zijn 
vóór 16 december '92, geen 
uitkering krijgen. De SP· 
fractie in de Limburgse Sta· 
ten onthulde onlangs de 
dubleuze rol die Gedeputeer· 
de Staten hierbij heeft ge
speeld. Die heeft de Stich· 
ting Silicose Oud-Mijnwer· 
kers (die de uitkeringen 
regelt) onder druk gezet om 
in beroep te gaan tegen een 
uitspraak die gunstig was 
voor de weduwen. Daarbij 
werd zelfs de hulp aangebo
den van de provinciale juridi
sche dienst. 

De SP is van mening dat het 
provinciaal bestuur nu zelf 
een ereschuld heeft aan de 
weduwen. SP·statenlid 
Peter van Zutphen: 'In de 
eerste plaats moet de pro
vincie in de slag met de 
regering om de regeling 
verruimd te krijgen. Lukt 
dat niet, dan moet ze zelf de 
portemonnee trekken. Eer· 
der is dat ook gebeurd voor 
een bijzondere groep oud· 
mijnwerkers.' 
Het SP-voorstel wordt op 24 
mei door provinciale staten 
behandeld. 

Wachten op de volgende ramp 

N a de ramp in Tsjerno
byl die tien jaar gele
leden een gebied zo 

groot als Nederland zwaar 
radio-actief besmette, riepen 
zelfs voorstanders van kern
energie, zoals het internationale 
atoomagentschap IAEA, dat de 
resterende twee reactors in 
Tsjernobyl èn de dertien andere 
reactors van hetzelfde type zo 
onveilig zijn dat ze zo snel 
mogelijk dicht moesten. Tien 
jaar later blijken de gevolgen 
voor mens en milieu veel ern
stiger dan zich liet aanzien. Het 
aantal mutaties bij mensen en 
dieren is verdubbeld. Schild
klierkanker bij kinderen komt 
circa 20 keer zoveel voor. Maar 
van de toegezegde miljarden-

steun voor sluiting van de cen
trales is niets terechtgekomen. 
Er is alleen wat geld besteed 
aan 'verbeteringen', een dank
bare klus voor de bijna werk
loos geworden westerse kern
energie-industrie. (Bron: WISE) 

Puzzelwinnaars 

De oplettende lezer 
heeft van ons nog 
puueluitslagen te 

goed. Hier komen ze. 
Oplossing puuel 2: Parle
mentaire enquêtecommis
sie. Winnaar: H.R. Schoe
vaart te Amsterdam. 
Puuel 3: De handdoek In de 
ring werpen. Winnaar: A. 
v.d. Bogaart te Odiliapeel. 

Creatief met energieheffingen 

E rg creatief zijn overheid 
en energiebedrijven niet 
als het gaat om het 

terugdringen van het gebruik 
van fossiele brandstoffen en het 
ontwikkelen van schone ener
gie. Wel als het gaat om de 
vraag hoe u daarvoor moet 
betalen. Eerst kwam de MAP
heffing, toen de ecotax, en nu 
vragen elektriciteitsbedrijven 
of u niet wilt bijbetalen voor 
'Groene Stroom'. 
Sinds 1 januari betaalt de klein
gebruiker ecotax: een forse 
belasting voor het verbruik 
boven 800 kuub gas en 800 
kWh elektriciteit. Argument: de 
kleingebruiker verspilt nog te 
veel energie en moet geprik
keld worden tot zuinigheid. 
Tegenstanders zoals 'SP-kamer
lid Poppe stelden dat de rek er 
al uit is: het verbruik van de 
huishoudens is tussen 1980 en 
1990 al gedaald van 21 naar 15 
procent van het totaal. 'Pak de 
grote stroomslokkers maar aan, 
die nog niet een derde betalen 
van het kleinverbruikerstarief,' 
zei Poppe. 
Dat de rek bij de huishoudens 
eruit is, wordt nu bevestigd 
door de gang van zaken rond 
de MAP-heffing. Met die toe
slag van zo'n 1,5 procent op de 
gas- en lichtrekening- inge
voerd in 1991 -moeten ener
giebedrijven hun Milieu Actie
Plannen financieren . Bijvoor
beeld HR-ketels subsidiëren. 
Het Brabantse elektriciteits
bedrijf PNEM besloot onlangs 
op eigen houtje de MAP-hef
fing deze zomer te stoppen. De 
PNEM heeft nog 35 miljoen 
MAP-geld in kas en weet nau
welijks wat daarmee te doen. 
Directiesecretaris J. Cubben: 
'De mogelijkheden van ener
giebesparing zijn vrijwel uitge-

put. En wij mogen de MAP
gelden alleen daarvoor inzet
ten.' 
De PNEM wil het verbruik van 
fossiele brandstoffen verder 
terugdringen door te werken 
aan duurzame energie-opwek
king. Omdat het MAP-geld 
daarvoor dus niet aangewend 
mag worden, vraagt het ener
giebedrijf de huishoudens nu 
vrijwillig zo'n twee tientjes per 
maand extra te betalen voor 
'Groene Stroom'. Ook andere 
energiebedrijven leuren in dure 
folders vol pandaberen met 
'Groene Stroom' of 'Natuur
stroom'. Wie meedoet betrekt 
precies dezelfde energie als de 
buurman, maar de energiebe
drijven beloven de extra in
komsten in te zetten voor wind
molens, zonnepanelen en der
gelijke. J. Cubben benadrukt 
dat de PNEM daarvoor het 
Groene Stroom-geld 'hard 
nodig' heeft. 
Storm loopt het niet met men
sen die vrijwillig meer betalen. 
Van de 900.000 PNEM-klanten 
doen er pas 4000 mee. 
Drie keer betalen voor zuinig
heid en schone energie - door 
MAP-heffing, ecotax en Groe
ne Stroom, is dan ook van de 
gekke. Te meer daar ook in de 
gewone energienota investerin
gen van het energiebedrijf 
verrekend zijn. Het is gewoon 
hun taak om op de meest mi
lieuvriendelijke èn goedkope 
manier stroom te leveren. 

~a. 13 mei 09.05 N2 
Di. 21 mei 22.54 N2 
Di. 28 mei 09.05 N2 
Vr. 7 juni 21.52 N3 
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Euro-baan lucratief 

0 pschudding in Finland: een net 
aangestelde Finse topambte
naar in Brussel blijkt een netto 

jaarsalaris te hebben van 336.000 
gulden, royaal meer dan de Finse pre
mier. Werken bij 'Europa' In Brussel is 
lucratief. Een uitstekend salaris, bijna 
geen belastingverplichting en opvallen
de extraatjes. Zo mag elke Euro-amb
tenaar maandelijks 100 liter benzine 
tanken voor slechts 50 cent per liter. 
Bij de woninginrichting wordt ook ge
holpen: het eerste jaar mag de ambte
naar belastingvrij huisraad kopen. (En 
doorverkopen aan vrienden en familie.) 
Cor Groeneweg onthulde onlangs in 
Binnenlands Bestuur dat de salarissen 
toch nog te laag zijn. In de top-tien 
van Brusselse creditcard-wanbetalers 
staan Euro-topambtenaren onbedreigd 
aan kop. Op de tweede plaats staan 
de hoge diplomaten. 

Clinton versus Cuba 

C uba-hysterie doet het altijd goed 
bij presidentsverkiezingen in de 
Verenigde Staten. Dat is ook dit 

jaar weer te merken. Een nieuwe wet heeft 
de absurde handelsblokkade van Cuba nog 
verder verscherpt. Ook buitenlandse bedrij
ven kunnen nu voor een Amerikaanse 
rechtbank gesleept worden als ze handelen 
met Cuba. En onlangs heeft de Amerikaan
se overheid 400 computers in beslag geno
men die de organisatie Pastors for Peace 
(Priesters voor de Vrede) naar Cuba wilde 
sturen als onderdeel van een gezondheicts
programma van de Verenigde Naties. Uit 
protest hiertegen zijn vijf leden van de 
organisatie al acht weken in hongerstaking 
en neemt de druk op de regering toe om de 
computers terug te geven. In een fax aan 
president Clinton heeft de SP de actie van 
Pastors for Peace ondersteund. Clinton is 
gevraagd de computers door te laten en de 
handelsblokkade op te heffen. 

Rechter kapittelt Politie Academie 

D e rechtbank in Amsterdam heeft 
bepaald dat een Surinaams-Neder
landse student ten onrechte van de 

Nederlandse Politie Academie (NP A) is 
ontslagen. Dat gebeurde daags na de ver
schijning van de vorige Tribune, waarin de 
problemen op de academie aan de orde 
werden gesteld. De student, Earl Femand, 
werd in 1994 ontslagen, officieel op grond 
van onvoldoende studieresultaten. Femand 
zelf zegt slachtoffer te zijn geworden van 
racisme. In 1993 maakte hij deel uit van de 
groep allochtone studenten die een zwart
boek uitbracht over de discriminerende 
praktijken op de NPA. 

De rechter oordeelde dat het ministerie de 
student onvoldoende hulp had aangeboden. 
De rechterlijke uitspraak is ook van belang 
voor een zestal allochtone studenten die 
nog met ontslag bedreigd worden. 
SP-kamerlid Remi Poppe heeft naar aanlei
ding van de uitspraak en het Tribune-artikel 
minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) 
opheldering gevraagd over de omstandig
heden op de NP A. Hij wil weten of de 
aanbevelingen van twee commissies om 
het vermeende racisme op de academie aan 
te pakken voldoende zijn opgevolgd en of 
Dijkstal bereid is de getroffen studenten 
alsnog een kans te geven. 
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Jos Staatsen oud-PvdA-burge
meester Groningen 

'Ik was ooft op een vergadering van 
de Groningse PvdA, waar de helft 
van de aanwezigen ambtenaar van 
de gemeente Groningen was.' 

Wim Kok Minister-president 
(PvdA) 

'De mensen die mij In 1994 hun ver
trouwen gaven, herkennen zich In dit 
kabinet en mijn inbreng daarin. Dat 
zit wel goed.' 

Schelto Patijn burgemeester 
van Amsterdam 

'Misschien wordt mijn opvolger wel 
opgevolgd door een Marokkaanse 
burgemeester. Waarom niet?' 

Belgisch komiek Urbanus 
'De thema's die mij het meeste 
boeien zijn nog altijd konijnen en 
pastoors. Onderwerpen die over der
tig jaar nog herkenbaar zijn.' 

Jaap van de Scheur ex-Abva

Kabo 

'Wat voor verschrikkelijke kerel 
staat daar op TV te brullen? vroeg Ik 
aan mijn vrouw. Dat ben jij, zei ze.' 

Burgemeester 
Tilburg (CDA) 

Gerrit Brokx 
'Hier In Tilburg zegt de SP dat Ik de 
baas speel. Maar dat klopt niet. Ik 
bèn de baas.' 

Padraig Flynn EU-commissaris 
Sociale Zaken 

'Geen enkel land met een slechte 
sociale zekerheld Is werkelijk concur
rerend' 

Martin Luther King 
'lt's not the repression by the bad 
people that hurts, lt's the sllence of 
the good.' 

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Elsevier, 
Tros Kamerbreed, Haagse Courant, NRC 
Handelsblad, HP/De Tijd, Internet 
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uizenden boeren zijn 
de laatste jaren sla
pend rijk geworden. 
\fer, vijf, zelfs zes 
keer zo hoog werd de 
waarde van hun 

landbouwgrond plotseling. Eén vierkante 
meter die voorheen een gulden of zeven 
waard was, wisselt nu van eigenaar voor 
veertig, vijftig gulden. 
Vanwaar deze plotselinge waardestijging? 
In 1990 presenteerde het kabinet-Lubbers 
ill de Vierde Nota over de Ruimtelijke Or
dening Extra, kortweg Vinex. Daarin stelde 
de regering voor om aan de randen van 27 
steden tot het jaar 2005 in totaal 465.000 
woningen te bouwen. Maar het kabinet
Lubbers maakte een kostbare blunder. In 
de Vinex worden alle woningbouwlocaties 
nauwkeurig vastgelegd. Speculanten hoef
den slechts de nota te lezen om te weten 
welke stukken grond de gemeentebesturen 
moeten aankopen voor de bouw van de zo 
broodnodige woningen. 
En zo geschiedde. Speculanten, beleggers 
en bouwbedrijven sloegen vrijwel direct na 
het uitkomen van de Vinex massaal aan het 
opkopen van grond op de aangewezen loca
ties. De boeren, die eerst nog blij verrast rea
geerden op een bod van een paar gulden 
extra per vierkante meter, kregen snel door 
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dat ze nog tientallen guldens meer konden 
vragen. En de prijs werd nog verder opge
dreven doordat de opkopers tegen elkaar 
gingen opbieden. 
Waarom hebben de gemeenten de grond niet 
meteen zelf gekocht? Simpel, omdat ze de 
daarvoor benodigde miljarden niet zomaar 
op tafel konden leggen. 

'Ik schat dat dit geintje 
landelijk meer dan vier 

miljard gaat kosten' 

G emeenten moeten nu dus diep in de 
buidel tasten om de grond aan te 
kopen. De betrokken wethouders 

schreeuwen moord en brand. De Rotterdam
se wethouder van Ruimtelijke Ordening en 
Grondzaken Hans Kombrink (PvdA) heeft 
meermalen openlijk harde woorden gespro
ken over de kwestie, vooral in de richting 
van het kabinet. Kom brink: 'Het is schanda
lig dat de rijksoverheid de gemeenten niet 
het recht heeft gegeven om de grond als eer
ste te mogen kopen. Ik schat dat dit geintje 
landelijk meer dan vier miljard gulden gaat 
kosten.' 
Uiteindelijk zullen veel van die extra kosten 
betaald moeten worden door de kopers en 
huurders van de Vinex-woningen. Experts 
schatten dat de huizen op de Vinex-locaties 
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door de grondspeculatie minstens twintig
duizend gulden duurder worden dan voor
zien, en dat betekent minstens honderd gul
den meer huur per maand. In zijn column in 
NRC Handelsblad schrijft professor Eduard 
Bomhoff hierover: 'Het wordt van tweeën 
een: of de huizen zijn zo duur dat de vraag 
inzakt, met slechte gevolgen voor de werk
gelegenheid in de bouw en de kwaliteit van 
het woningbestand. Of de belastingbetalers 
moeten almaar meer bijdragen aan de indi
viduele huursubsidie omdat anders niemand 
in de peperdure woningen van Wateringen, 
Smitshoek of Amersfoort wil wonen.' 

De bouwbedrijven beseffen 
goed dat de gemeenten 

geen kant op kunnen 

B ijna alle gemeenten denken de prijs 
alsnog te drukken door veel meer 
woningen per hectare te bouwen. 

Dat kan door kleinere tuinen aan te leggen, 
minder groen, minder speelplaatsen, nauwe
re straten en smallere stoepen, 'verdichten' 
heet dat in de terminologie van de wethou
ders. Tegelijkertijd lopen de bouwplannen 
van de gemeenten forse vertraging op. Ar
chitecten moeten immers nieuwe tekenin
gen maken vanwege de verdichting. 
En dat is nog niet alles. Slechts weinig Vi-
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ulanten drijft grond· en woningprijzen op 
nex-grond werd opgekocht met de bedoe
ling snel met forse· winst door te verkopen 

aan de gemeente. Meer dan negentig pro
cent van de opgekochte grond kwam in han
den van gerenommeerde bouwbedrijven en 
beleggers als Aegon, Amev, Arnstelland, 
Wilma en BNG. Zij willen niet alleen ver
dienen aan de grond, maar hebben nog veel 
winstgevender bedoelingen: zij willen die 
ook zelf bebouwen. 
De bouwbedrijven zijn alleen bereid de 

grond te verkopen aan de gemeente, als die 
hen toestaat ·om er ook de geplande wonin
gen op te bouwen, tegen hun prijs en voor
waarden. Gaat het gemeentebestuur niet ak
koord, dan wordt de grond niet verkocht. De 
bedrijven beseffen goed dat de gemeenten 
geen kant op kunnen. De Vinex-locaties zijn 
immers per wet vastgelegd. Vroeg of laat 
moeten er woningen gebouwd worden. 
Door. de slepende onderhandelingen tussen 
gemeenten en bouwbedrijven lopen de 
bouwplannen nog meer vertraging op. 
Waarom konden de gemeenten niet gewoon 
de grond van de boeren onteigenen, tegen de 
normale prijs van landbouwgrond? Het ant
woord is eenvoudig: omdat CDA en VVD 
die mogelijkheid al tientallen jaren tegen
houden. 

CDA en WD beschermen 
de speculanten 

al tientallen jaren 

C 
DA en VVD vinden het 'particulie
re eigendomsrecht', ofwel de vrij
heid van de speculant, een veel ho

ger goed dan betaalbare volkshuisvesting. 
Daardoor kennen we in Nederland nog 
steeds een grondpolitiek waarvan het libera
le gehalte uniek is in Europa. 
Dertig jaar geleden al wilden PvdA-minis-

tersin het rooms-rode kabinet-Cals een be
tere onteigeningswet en een speculatie
winstbelasting. Het PvdA-plan stuitte op 
felle tegenstand van de christen-democrati
sche coalitiepartners (KVP en ARP, voor
lopers van het CDA). Uiteindelijk viel het 
kabinet-Cals in de 'nacht van Schmelzer' op 
14 oktober 1966. Ruim tien jaar later, op 22 
maart 1977, vond een herhaling van zetten 
plaats. De PvdA stelde opnieuw voor een 
einde te maken aan de verrijkingspraktijken 

·van een kleine groep projectontwikkelaars 
en boeren. En opnieuw staken KVP en ARP 
daar een stokje voor. Het kabinet-Den Uyl 
viel over de grondpolitiek. 

Voorkeursrecht 
gemeenten: 

te slap en te laat 

W e schrijven 1996. Opnieuw buigt 
de Tweede Kamer zich over een 
regeringsvoorstel betreffende de 

grondpolitiek, en weer is dat afkomstig van 
een PvdA-minister: Margreet de Boer. Zij 
stelt een wijziging voor van de Wet voor
keursrecht gemeenten, die grondeigenaren 
verplicht bij verkoop hun grond eerst aan te 
bieden aan de gemeente. Het voorkeursrecht 
gold al voor stadsvernieuwingsgebieden; 
nieuw is de uitbreiding tot alle grond in Ne
derland. Op dit moment is meer dan 80 pro
cent van de Vinex-grond al van eigenaar ge
wisseld, dus het voorstel is rijkelijk 'mos
terd na de maaltijd'. De vorige PvdA-minis
ter op VROM, Hans Alders, zette de wets
wijziging in gang. Hij besefte immers al 
waartoe de Vinex zou leiden. Maar terwijl 
zaken als de afschaffing van de Ziektewet in 
enkele maanden door beide Kamers gejast 
worden, is aan deze kwestie twee jaar lang 
'heel zorgvuldig gewerkt' volgens De Boer, 
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gezien de 'traumatische ervaringen' in het 
verleden als het gaat om grondpolitiek. Re
sultaat van de 'heel zorgvuldige' voorberei
ding is een slappe wet die alle gemeenten 
weliswaar een voorkeursrecht geeft grond 
aan te kopen, maar wel tegen de geldende 
marktprijzen, dat wil zeggen evenveel als de 
speculant zou bieden. De enige die dit mil
jarden-aspect in het kamerdebat benadrukt, 
is SP' er Remi Poppe. 'Die prijs ligt nu vaak 
vijf tot zes keer hoger dan eerder. Waarom 

niet de prijs van het land 
toen er nog spruitjes op 
stonden?' vraagt hij aan de 
minister. 'Nee, dan gaan wij 
terug naar de tijd van de 
heer Den Uyl,' antwoordt 
De Boer. 'De maatschappe
lijke verhoudingen zijn vol
strekt veranderd. Nu heb
ben wij het alleen over de 
reële martkwaarde.' 
Voor het wetsvoorstel Lijkt 
ditmaal niet de steun vereist 
van het CDA, dat nu im
mers in de oppositiebanken 
zit. Maar de nieuwe coali-
tiepartner VVD gaat net zo 

dwarsliggen voor de geplande 'aantasting 
van het eigendomsrecht' . Zowel CDA als 
VVD dienen amendementen in om het aan
tal gemeenten dat voorkeursrecht krijgt, te 
beperken, waarbij de VVD het verst gaat. 
Minister De Boer besluit akkoord te gaan 
met het amendement van het CDA, zodat er 
toch een meerderheid voor de wetswijziging 
is, al is die nu van vrijwel alle tanden ont
daan . 

Rem i Poppe: 'Alle grond 
moet gewoon in 

gemeenschapsbezit' 

P oppe: 'De wijziging van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten kwam 
veel te laat en gaat absoluut niet ver 

genoeg. Overal waar de Vinex-grond al in 
handen van speculanten en bouwbedrijven 
is gevallen, heeft de gemeenschap het nakij
ken. En ook in nieuwe gevallen zal er een 
veelvoud van de landbouwprijs betaald 
moeten worden. De SP is voor een heel an
dere aanpak. Er is te veel macht verbonden 
aan het bezit van grond. De eigenaar heeft 
een veel te sterke positie, terwijl het gebruik 
van de grond, voor woningbouw, wegen en
zovoort, een zaak is van het algemeen be
lang. Daarom zou gewoon alle grond in ge
meenschapsbezit moeten komen.' • 
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Als u het voor het zeggen had, met 
hoeveel zou u dan de huur verhogen? 
'Met het inflatiepercentage. Veel huurders waar wij 
voor werken hebben een smalle beurs en met hogere 
huurverhogingen komt de huursector in een ongun
stiger positie ten opzichte van de koopsector. ' 

De overheld trekt zich terug uit de volkshuisvesting. 
Wat vindt u ervan dat corporaties zich moeten opstel-
len als commerciële verhuurbedrijven? 

'De corporaties zijn terecht verzelfstandigd. Het is goed dat 
er zakelijker en commerciëler gewerkt wordt. Corporaties 
kunnen beter maatwerk leveren, kennen de mensen, kun
nen afspraken maken met de gemeente. Veertig jaar lang is 
alles in Den Haag geregeld en ik ben niet kapot van de re
sultaten. Maar zonder actieve rol van de overheid is het on
mogelijk iedereen passend en betaalbaar te huisvesten .' 

Hoeveel kunnen huurders met een laag Inkomen re
delijkerwijs aan huur uitgeven? 

' Ik vind dat we moeten mikken op 18 tot 20 procent. Als we 
vaststellen hoeveel mensen redelijkerwijs mogen verwo
nen, kunnen we de individuele huursubsidie en de uitkerin
gen zodanig aanpassen dat mensen in de buurt komen van 
dat gewenste percentage.' 

Vindt u dat de individuele huursubsidie als vangnet 
afdoende functioneert? 

'Nee, op onderdelen niet. Voor groepen als alleenstaanden 
en sommige categorieën laagstbetaalden, die uitsluitend 
een uitkering of een pensioen hebben, moet meer aandacht 
komen. Die moeten in koopkracht worden versterkt.' 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen groeit. Wat 
moet daaraan volgens u gebeuren? 

'Uw stelling is niet waar. Er zijn genoeg betaalbare wonin
gen. Ons probleem is dat in sommige gebieden mensen met 
een smalle beurs lang moeten wachten. Betaalbare wonin
gen die vrijkomen moeten bij voorrang aan die mensen 
worden toegewezen. Wel is het zo dat we sinds de oorlog 
geen goedkope nieuwbouw meer hebben kunnen bouwen. 
Nieuwbouw was voornamelijk voor mensen rond modaal.' 

Wat vindt u van staatssecretaris Tommel? 
'Tommel is een betrokken mens, die af en toe wel wat 
krachtdadiger mag optreden. Hij moet in het kabinet meer 
ruimte vragen voor maatregelen zoals ik net noemde. En hij 
moet in de Kamer duidelijk maken dat een groot deel van 
de bevolking behoorlijk woont en dat nu vooral de mensen 
met minder kansen voor moeten gaan, er wordt nu in de 
Kamer te veel in de marge gediscussieerd.' 

De SP Is samen met bewonerscomités de Nationale 
Huurstaking '96 gestart. Wat vindt u daarvan? 

'Ik begrijp het ongenoegen van grote groepen over de huur
prijsontwikkeling, maar deze actie leidt tot niets. We heb
ben in dit land maar twee soorten guldens: huurguldens en 
subsidieguldens. Het kabinet wil het aantal subsidieguldens 
drastisch verminderen en dat houdt in dat er meer huurgul
dens op tafel moeten komen. Dus als een actie niet tot doel 
heefteen ander rijksbeleid op het gebied van inkomensver
sterkende maatregelen, dan denk ik: dat leidt tot niets.' 

Wat moet het worden: meer markt of meer overheid? 
'Beide. De overheid is ervoor verantwoordelijkheid dat ie
dereen kans heeft op passende en betaalbare huisvesting. 
Maar de burger moet ook de ruimte krijgen om een woning 
te zoeken die echt bij hem past. Dat kan alleen maar bij 
marktwerking. ' 

is directeur van de Nationale 
Woningraad en vertegenwoor· 
digt daarmee 700 corporaties 

met 1,6 miljoen huurwoningen. 
Ook Van Velzen ervaart de pro

blemen waarin veel huurders 
terechtkomen door de steeds 

hogere huren. Meer marktwer· 
king is prettig voor zowel huur
ders als verhuurders, maar zon· 
der actieve rol van de overheid 

is het volgens Van Velzen on· 
mogelijk iedereen passend en 

betaalbaar te huisvesten. 
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is directeur van de Nederlandse 
Woon bond, met 210.000 ·leden 
de grootste belangenbehartiger 
van de Nederlandse huurders. 
Rottier vindt dat de huur wel 
iets omhoog mag, maar dat de 
huursubsidie veel ruimer 
ingezet moet worden om ervoor 
te zorgen dat wonen voor ieder 
betaalbaar blijft. Voor een 
landelijke oproep tot actie 
tegen de huurverhoging voelt 
hij niets, maar 'het is goed dat 
het gist, bruist en borrelt'. 

TRIBUNE 

Als u het voor het zeggen had, met hoe

veel zou u dan de huur verhogen? 
'Met het inflatieniveau, want dat is de lijn van de 
kostenontwikkeling. Als woningen echter te duur 
zijn in verhouding tot hun kwaliteit, dan vind ik dat de 
huur onmiddellijk verlaagd dan wel bevroren moet wor
den. Maar als woningen ver onder een gemiddeld redelijke 
huur zitten voor dat type woning dan vind ik het wel accep-
tabel dat men wel gewoon de prijsstijging blijft betalen.' 

De overheid trekt zich terug uit de volkshuisvesting. 
Wat vindt u ervan dat corporaties zich moeten opstel
len als commerciële verhuurbedrijven? 

'We lopen het risico dat corporaties zich als vrije onder
nemer gaan opstellen, winsten nastreven en hun sociale 
taak uit het oog verliezen. De beslissing om corporaties als 
vrije ondernemers te laten werken, was slecht.' 

Hoeveel kunnen huurders met een laag inkomen re
delijkerwijs aan huur uitgeven? 

'Dat wordt bepaald door wat er overblijft om normaal van 
te kunnen leven. Dat kan per huishoudtype verschillen, 
maar wij denken aan 20 procent voor modaal. We moeten 
in Nederland afspraken maken welk deel van het inkomen, 
bij een bepaalde huishoudgrootte en bij een bepaalde wo
ning, men maximaal kwijt mag zijn aan wonen.' 

Vindt u dat de Individuele huursubsidie als vangnet 
afdoende functioneert? 

'Nee, het is helemaal geen vangnet. Het komt sommige 
mensen iets tegemoet in hun nood. Het zou wel een vangnet 
moeten zijn. Huursubsidie dient het verschil te overbrug
gen tussen wat een woning zou moeten opbrengen en wat 
mensen kunnen betalen.' 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen groeit. Wat 
moet daaraan volgens u gebeuren? 

' In de nieuwbouw moet meer gebouwd worden voor men
sen met lage inkomens. Kan dat niet vanwege hoge grond
of bouwkosten, dan moeten de overheid of de financieel 
draagkrachtige corporaties er maar geld bij leggen.' 

Wat vindt u van staatssecretaris Tommel? 
'Iedereen vindt dat het beleid-Heerma tot grote problemen 
heeft geleid. Tommei voelt zich te veel verantwoordelijk 
dat beleid voort te zetten. Hij zou er goed aan doen nieuwe 
keuzes te maken. Ook moet hij zich niet laten gebruiken als 
loopjongen van het kabinet. Dat geeft hem een bepaalde 
geldbuidel mee voor de huursubsidie en die gaat hij verde
digen in de Kamer, terwijl iedereen zegt dat het veel te wei
nig is.' 

De SP is samen met bewonerscomités de Nationale 
Huurstaking '96 gestart. Wat vindt u daarvan? 

'Als lokale groepen huurverhoging weigeren, dan wel een 
procedurele actie voeren, dan wel niks doen, dan vind ik dat 
prima. Maar wij zijn niet voor een landelijke oproep tot een 
bepaalde actie. Er moet gekeken worden: waar levert welk 
middel het meeste op? Het is goed dat het gist, bruist en 
borrelt. Want uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelf-
de doel, iedereen op zijn eigen manier.' 

Wat moet het worden: meer markt of meer overheid? 
'In het algemeen meer overheid, want je kunt niet alles 
overlaten aan de markt. Maar dat je een aantal zaken decen
traliseert en overlaat aan de markt, vind ik op zich geen 
slechte zaak. Mits er een gelijkwaardigheid van partijen is. 
Zoals een goede rechtspositie voor huurdersorganisaties en 
wezenlijke invloed op het huurbeleid.' 
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anuit heel Europa,' 
zegt de onderzoe
ker/schrijver, 'wor
den per jaar twee
honderdduizend 
mensen terugge
stuurd naar het land 

van herkomst. En of het nu gaat om hoog
zwangere vrouwen, kinderen zonder bege
leiding, ouden van dagen, zieken, of mensen 
die nota bene hier zijn geboren, oprotten en 
wegwezen is het devies. Die mensen hebben 
niets meer te verliezen. Dus wordt er aan 
boord van vliegtuigen heel wat afgeknakt 
met de begeleiders. Vooral tijdens het 
taxiën, voor de start. Ook proberen ze uit het 
toestel te springen. Of ze slikken scheermes
jes en snijden hun polsen door. Allemaal om 
maar niet terug te hoeven.' 
Voor Chris de Stoop begon de onthutsende 
kennismaking met deportaties in 1992. In dat 
jaar schokte hij Lage Landen met het boek 

Ze zijn zo lief, meneer, waarin De Stoop de 
vrouwenhandel blootlegde. 'Die publikatie 
had een enorme hoeveelheid razzia's en ge
rechtelijke acties tot gevolg. Maar op een 
gegeven moment kreeg ik door, dat de strijd 
tegen de vrouwenhandel misbruikt werd om 
de jacht op illegalen te openen. Daardoor 
rijpte het idee om daar ook een boek over te 
schrijven. Vooral omdat ik er zeker van was, 
dat dit hèt probleem van het eind van deze 
eeuw zal worden. Er zijn nu al enkele mil
joenen illegalen, die afgesneden zijn van de 
maatschappij. Dat probleem zal zich, hoe 
dan ook, naar de oppervlakte dwingen.' 

België reageerde als door 
een slang gebeten 

A nderhalf jaar deed Chris de Stoop er
over alle misstanden in kaart te bren
gen. Nadat zijn bevindingen en ont
dekkingen in januari van dit jaar de 

lezers hadden bereikt, reageerden de Belgi
sche beleidsmakers als door een slang gebe
ten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
stelde een honderd pagina's tellend rapport 
samen, dat probeerde aan te tonen dat De 
Stoop de plank volledig had misgeslagen. 
Tevergeefs. Haal de was maar binnen (de 
titel van het boek) bleek van een waterdicht 
gehalte. 
Chris de Stoop: 'Blijkbaar kon een aantal 
praktijken het daglicht niet verdragen. Zoals 
het verhaal, dat België een groep Somaliërs 
met een militair transportvliegtuig terug
bracht naar een land in oorlog. Of het feit, 
dat de Belgische overheid haar deportatie
activiteiten uitbesteedt aan een Afrikaanse 
privé-onderneming. Zonder enige controle 
uit te oefenen.' 
Enkele weken na de publikatie volgden 
nieuwe tegenslagen voor de Belgische re
gering. 'Juist toen zou een wetsontwerp 
worden gepresenteerd om de asielprocedu-
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re nog veel strenger te maken. Nu is het 
nog zo, dat illegalen slechts twee maanden 
mogen worden opgesloten. Is justitie er dan 
niet in geslaagd de zaak af te handelen, dan 
moeten ze worden vrijgelaten. De bedoe
ling was, dat artikel te veranderen in 'een 
onbeperkte detentie ' . Onbeperkt! Zelfs le
venslange opsluiting zou dan mogelijk 
worden. Let wel, we praten dan nog steeds 
over mensen die niets crimineels op hun 
kerfstok hebben. Dat wetsontwerp zou 
door mijn boek doorkruist kunnen worden. 
En wat gebeurde er vervolgens? Op het 
toppunt van al die rellen met de regering, 
vroeg de koning mij officieel op audiëntie. 
Het is duidelijk dat die audiëntie een steun
betuiging was aan mij en mijn boek. Dat 
gaf dus wéér een rel in het parlement. Om
dat het koningshuis zich niet politiek mag 
uitspreken. Het resultaat van dit alles was, 
dat de situatie van de illegalen in België da
gelijks in de media aan de orde kwam. ' 

Duitsland laat deportaties 
regelen door een reisagent 

mdat driekwart van de problematiek 
rond de illegalen zich afspeelt in 
Duitsland, speurde De Stoop ook 
daar langdurig naar materiaal voor 

zijn boek. Dit ontdekte hij er onder meer. 
'Een van de figuren die voor de Duitse over
heid deportaties regelt is 'reisagent' Roland 
Dietrich. Twaalfduizend mensen per jaar 
'verwerkt' hij met zijn reisagentschap 
Manager Travel Service. Dietrich heeft al 
vijftienjaar ervaring in deze 'branche'. In de 
jaren ' 80 regelde hij de deportaties van Joe
goslavische en Turkse illegalen. Overigens 
allemaal via gewone lijnvluchten. Op alle 
tickets zet hij 'deportee', zoals de internatio
nale luchtvaartorganisatie IATA dat vr-aagt. 
In 1990 werden er uit Duitsland 15.000 
vreemdelingen gedeporteerd. Drie jaar later 
lag dat aantal al op 99.349.' 
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Teneinde al die gedeporteerden onderweg in 
bedwang te kunnen houden, wordt er heel 
wat geëxperimenteerd in het 'deportatiewe~ 
reldje '. In België bijvoorbeeld huurden de 
Antwerpse waterschout en de Rijkswacht 
het obscure bodyguard-firmaatje Sias in. De 
reclameslogan van dit bedrijfje luidt: 'Geen 
Woorden maar Daden' . Spierballen in over
vloed dus, maar geen erkenning zoals ver
eist is voor dergelijke ondernemingen. 
Waardoor chaos en ellende alsnog troef 
werd aan boord van sommige Sabena
vluchten. 

Nederland liet een speciale · 
muilkorf ontwikkelen 

ederland gaat trouwens ook niet be
paald zachtzinnig te werk bij het uit
zetten van illegalen. Geruchtma
kend was het ' incident' met de Roe

meen Rudaru . Omdat de Oosteuropeaan 
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Is een rode draad 
door het boek 
van Chris de 
Stoop loopt de 
lange vluchttocht 
door Duitsland en 
Nederland van 

het Macedonische zigeunergezin 
Mandova - vader Rajko, moeder 
Aziza en de twee jonge kinderen 
Dina en Jojo. Hun trieste relaas be
gint aan het eind van de jaren tach
tig, wanneer de politie van Macedo
nië Rajko Mandova arresteert, om
dat hij er ten onrechte van wordt 
verdacht politieke (Albanese) leuzen 
op muren te hebben gekalkt. Tijdens 
de verhoren wordt hij zo zwaar mis
handeld, dat zijn nieren nog altijd 
niet naar behoren functioneren. Een
maal op vrije voeten, krijgt Mandova 
te maken met de Albanese moslim
minderheid, die hem prest zich bij 
hen aan te sluiten. 

'Opsporing verzocht' 
Ten einde raad vlucht het gezin naar 
Duitsland, waar ze onderdak vinden 
in een kerkkelder. Kort daarop wordt 
Aziza Mandova opgepakt en - na een 
kort verblijf in de gevangenis - als 
ongewenste vreemdeling per vlieg
tuig gedeporteerd naar Skopje (Ma
cedonië) . Te voet en liftend belandt 
ze uiteindelijk in haar geboortestad 
Prilanovo, waar van haar vroegere 
huis niets meer over blijkt dan een 
geplunderde ruïne. Met behulp van 
een Joegoslavische smokkelaar en 
enkele vrienden slaagt ze erin met 
man en kinderen (in Keulen) here
nigd te worden. De vreugde van het 
weerzien wordt echter weldra over
schaduwd, als zij - kijkend naar de 
televisie - naar haar eigen gezicht 

zich verzette tegen zijn uitzetting, werd 
zijn mond dichtgeplakt met tape. Het ge
volg was dat de hersenen van Rudaru door 
zuurstofgebrek beschadigd raakten en hij 
nu blijvend invalide is. Sindsdien is het ge
bruik van 'plakband' verboden. Het alter
natief is een door TNO ontworpen mensen
muilkorf Dat zou tevens een afdoend mid-

staart. Aziza Mandova wordt ge
zocht. Met name de extreem-rechtse 
Duitse Liga zweert, dat zij 'deze 
landloopster zeker zal vinden ' . 
Opgejaagd duikt het gezin onder in 
het flatje van ene Walter, een be
hulpzame handelsreiziger. Contact 
met de bultenwereld blijft groten
deels beperkt tot het af en toe voor
zichtig gluren door een spleet in de 
gordijnen. Zelfs het trappenhuis is 
verboden gebied. Als er gebeld 
wordt, ook al is het volgens een 
afgesproken code, verstopt Aziza 
Mandova zich op het toilet. 

Bestemming gevonden? 
Na talloze omzwervingen, en voort
durend in angst opgepakt en terug
gestuurd te worden, komen de 
Mandova's ten slotte terecht in de 
Groningse Ommelanden. Daar krij
gen ze, via de regeling 'opvang asiel
zoekers' in september 1993 een 
huis toegewezen. Opgelucht haalt 
het gezin adem. Ze hebben hun be
stemming gevonden. Een jaar later 
echter, op 12 oktober 1994, wordt 
er een lelijke streep door hun reke
ning getrokken. Het asielverzoek 
van de inmiddels volop integrerende 
familie is afgewezen. 'U moet Neder
land onmiddellijk verlaten, ' laat een 
brief van de overheid weten. lever-

. geefs tekenen ze beroep aan. Ook 
het beroep op 'humanitaire gronden' 
vindt geen genade. Ze moeten weg. 
Terug naar een land dat de kinderen 
alleen van de televisie kennen. Een 
land van tanks, bommen en vijandig
held. Het zal nog een jaar duren 
voordat de deportatie plaatsvindt en 
het volgende hoofdstuk wordt ge
schreven in het Exodus-verhaal van 
Rajko en Aziza Mandova. 

del moeten zijn tegen Afrikanen die roepen 
dat ze met Aids besmet zijn en dreigen in 
de armen van begeleiders te bijten. In 1995 
was een proefmodel van de muilkorf klaar. 
In afwachting van de ingebruikname, be
dient Nederland zich vooralsnog van 
dwangbuizen, hand- en voetboeien en ver
dovende injecties . 

'Door te zwijgen speel j e 
extreem rechts in de kaart' 

V aak is Chris de Stoop gevraagd of hij 
niet bang is met zijn onthullingen 
extreem rechts in de kaart te spelen. 
Zijn antwoord: 'Ik denk het niet. 

Door het in de taboesfeer te houden en er 
I 

geen debat over te voeren, geef je extreem 
rechts juist carte blanche. En stel je overhe
den in staat op zulke verwerkelijke wijze 
met mensen om te gaan. Omdat er zo weinig 
over bekend, hebben die massa-deportaties 
jarenlang in alle stilte kunnen plaatsvinden. 
Als je nog maar vijf jaar geleden had geroe
pen, dat er razzia's werden gehouden en spe
ciale gevangenissen bestonden voor illega
len, dat er massa-deportaties plaatsvonden, 
zou je voor gek zijn verklaard. Dat was on
denkbaar. Laat staan bespreekbaar. Dat is 
ook de meest schokkende conclusie in mijn 
boek, dat dit alles zich in zo 'n korte tijd en 
op zo'n grote schaal heeft kunnen voltrek
ken .' 

'En wat doet Nederland? 
Helemaal niets!' 

W at De Stoop eveneens in hoge 
mate heeft verbaasd en geërgerd, 
is dat de politiek (in andere landen 
dan België) amper heeft gerea

geerd op een toestand die toch op zijn minst 
'zorgwekkend' genoemd mag worden. 'Ook 
Nederland niet. Ik weet niet waaraan dat 
ligt. Maar als iedereen het erover eens is, dat 
illegalen hoe dan ook uitgewezen moeten 



BRIEVE~I 
Parkeertarieven of het beschikbare maatschappelijk kapi-

taal op de meest nuttige wijze wordt 
R egelmatig staan in de Tribune ver- aangewend, etc. 

worden, dan mag je toch verwachten dat zo- slagen van acties tegen parkeerta- Ik ben tegen een SP die een gezonde 
iets eerst gedetailleerd in een sluitende re- rieven. Als sympathisant van de SP word bedrijfsvoering probeert de nek om te 
gelgeving wordt vastgelegd. Uiteenlopende ik daar een beetje droevig van. Waarom draaien. Ik ben voor een SP clie erop 
groepen mensen kennen een conventie die opkomen voor de kortzichtige belangen wijst dat duurzame economische groei 
hun rechten beschermt. Zelfs voor allerlei van de automobilist? De SP staat op de alleen mogelijk is als de vruchten van 
soorten diersoorten gaat dat op. De repatrië- bres voor een schoner milieu. Een be- aller inspanningen gelijk verdeeld wor-
ring van een illegaal ingevoerde schildpad is langrijk deel van de luchtvervuiling is nu den en blijven. 
omgeven van de conventies. Er bestaan net afkomstig van het autoverkeer. Om Groningen, 
zelfs actiegroepen en speciale douanedien- nog niet te spreken van de herrie en de MaxKok 
sten. Waarom dan niet voor gedeporteer- onveiligheid op straat. 
den? Mensen voor wie .het vaak een zaak De centra van de steden zijn niet ge- Herdenking van leven en dood is.' bouwd op autoverkeer. Gratis parkeren 
En wat doet Nederland, vraagt De Stoop voor bewoners plus nog eens voor bezoe- o ok clitjaar weer kregen de vereni-
zich af? 'Op 18 april sprak ik tijdens een de- kers is een onrealistische eis. Daar is gingen het verzoek van de gemeen-

t' bat met VVD' er Rijpstra. Hij wilde een slui- gewoon geen plek voor. Bovendien is in te om op 4 mei tussen half 8 en half 9 
tende regelgeving maken voor kooigevech- de stadscentra vaak redelijk openbaar geen muziek e.d. te maken, in verband 

11 hij ten (jreefighting waarbij geen spelregels vervoer. Zo niet, dan moet het worden met de herdenking van de mensen die 

sen gelden en mensen elkaar volstrekt legaal verbeterd. tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn I 

.en. naar het leven mogen staan - red.). Maar We zouden blij moeten zijn met flinke gevallen. Dan schieten mij allerlei din-

iet. voor illegalen vond hij het niet nodig om parkeertarieven. Als die er niet waren gen door het hoofd. Wat betekent die 

1 er ook maar één regel in het leven te roepen. zouden de binnensteden al lang hopeloos herdenking nog met de doelstelling van 

:em Merkwaardig toch? Het gaat om mènsen en zijn verstopt. Voor mij als binnenstad- dit kabinet? We hebben één Europa- het 

he- er gebeurt niets. Helemaal niets.' bewoners kunnen de parkeertarieven niet Derde Rijk. We krijgen één betaalmiddel 

Ij ze hoog genoeg zijn. - idee van de Führer. Paars wil de men-

nig 'Als dat het enige beleid is, Haarlem, sen die nog werken voorrang geven bij 

ties snijdt men zich uiteindelijk Hans Metz de specialist en ziekenhuisopname- wil 

.en. ongelooflijk in de vingers' dit kabinet dan ook alleen gezonde Edel-

oe- Extreme winst? germanen met van die mooie blauwe 

pe- D • Euro~""' owhodon, w 'telt De ogen? 

ga- Stoop vast, voeren nog steeds een A an uw artikel over de winsten van Nee, afgezien van de doden die op 4 mei 

.en, ontkennend beleid. 'Erg dom, want enkele grote Nederlandse onder- herdacht worden, is er niet veel verschil 

on- ze zullen er nooit in slagen om meer nemingen heb ik me groen en geel meer tussen de ideeën van dit kabinet en 

t is dan een fractie van de illegalen het land uit geërgerd. Ik vind het tragisch dat in mijn de Führer. 

Lijn te zetten. Die regeringen weigeren gewoon partijblad met zo weinig kennis van Finsterwolde, 

en te erkennen dat we op clit moment te maken zaken geschreven wordt. H. Hofman 

ek- hebben met een van de meest ingrijpende Het gemiddelde rendement van de beke-
processen van deze eeuw in onze maat- ken bedrijven wijkt nauwelijks af van dat Beatrix schappij. Een probleem dat alleen kan wor- van de beste vastrentende spaarvormen. 
den opgelost met een maximale begeleiding De beurskoers van Koninklijke Olie had H eel veel lof voor de open brief van 
en bestudering. En niet door je grenzen te voor verdubbelen ongeveer tien jaar Peter Verschuren aan Beatrix. Als er 
sluiten ·om vervolgens diegenen die toch nodig. Als je daarbij bedenkt dat de dit jaar in de Troonrede niets gezegd 

Jge binnen weten te komen, er weer uit te beurswaarde van Koninklijke Olie de wordt over het feit dat de armoede nog 

:rd, gooien. Want als dat het enige beleid is, dan helft is van de totale beurswaarde van het steeds toeneemt, zou iedereen een brief 

fen snijdt men zichzelf uiteindelijk ongelooflijk Nederlandse bedrijfsleven, dan is de moeten schrijven naar koningin Beatrix. 

ea- in de vingers ... ' • kwalificatie 'bedroevend' meer op zijn Den Haag geeft toch geen gehoor, die 

. nst plaats dan uw 'extreme winst' . zijn veel te bang om iets weg te halen bij 

lok Chris de Stoop, 'Haal de was maar Winst maken is op zich uitstekend. Het de rijkere. 

dat binnen. Aziza of een verhaal van gaat erom hoe die winst gemaakt wordt, Goor, 

dat deportatle in Europa'. De Bezige Bij , of de winst gelijkmatig verdeeld wordt, mevr. J. Runskoek 
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DE .AFKEER V .A~I 

U denkt mischien dat ik u nu alles zal ver
tellen. 

Dat ik u zal vertellen hoe het is in de gemeente 
Amsterdam. Wat waar i&en wat niet. Over de 
ruzies. En de roddels en de achterklap. En de 
onmacht. 

Dat ik u zal vertellen over al die rapporten en 
onderzoeken. Over het laatste, vierde kunst
raadrapport bijvoorbeeld. Het vierde bestelde. 
Er waren er nog reeksen onbestelde. Het ene 
rapport zei dit, het andere dat. Het derde weer 
dit. En dit weer dat. Het beste dat je over deze 
rapporten van de kunstraad kunt zeggen is dat 
ze geen geld gekost hebben. 
Vandaar dat ze altijd zeggen wat Ik moet doen 
zonder te zeggen van welk geld Ik dat moet 
doen. Waar we het geld vandaan moeten halen. 

Dat Ik u zal vertellen van al die andere rappor
ten die wèl geld gekost hebben. Meestal be
taald door een van de wethouders kunstzaken 
die ik overleefd heb. Betaald uit de kunsten
begroting. De altijd lege en o zo rekbare •.• 

Dat ik u zal vertellen over jaar In jaar uit dezelf
de politieke spelletjes door al die verschillende 
wethouders. Het spel der herhalingen. Over het 
telkens weer opnieuw uitgevonden wiel. 

Dat Ik u zal vertellen dat Ik - tussen die 
eeuwige herhalingsrapporten, die herkauw
rapporten, het steeds overgedane hulswerk
rapporten - denk dat u en Ik toch ook niet In 
het café zouden gaan zitten beslulten om de 
Fokker-problemen even op te lossen. Omdat we 
daar niet voor doorgeleerd hebben. Omdat we 
niet zó zeker zouden weten dat wij het beter 
zouden doen. 

Dat ik u zal vertellen over het achterstallig 
onderhoud van de schouwburg waardoor Ajax 
van het balkon zou kunnen vallen. En over de 
eeuwige vraag 'of ik nou wel een Ajax-fan ben'. 
.En mijn eeuwig beleefde antwoord: Fan van 
Ajax? Of van de aardige fans van Ajax? Of van 
degenen die jaar voor jaar het Leidseplein in 
een slagveld veranderen. 
Of over de politici die zo graag komen naar 
Ajax en zo zelden naar het theater. 

D.at ik u ga vertellen over mijn heren collega's, 
d1e vaak zo goed weten ho.e alles moet. Over 
de toneelgezelschappen met veel geld maar 
weinig eerbied voor het publiek. Over die met 
weinig geld die er soms zo veel mee doen. Of 
die velen die niets hebben of hun geld verdie
nen en zich daarvoor nog mogen laten mlnach
ten door hun rijk gesubsidieerde collega's. 

Dat Ik u ga vertellen over de gemeentelijke 
regels, de wetjes, de bestemmingsplannen, de 
bemoeizucht. De deelraadbrieven met een toon 
van 'wat hebben we fout gedaan'. Het open
baar vervoer en de parkeermogelijkheden. En 
onze - ook daardoor - moeilijke publleksbedle
nlng In deze stad. 

Dat Ik u ga vertellen over het ons kent ons, de 
ene hand wast de andere, doe jij wat voor mij 
doe Ik wat voor jou, de vriendjes. 

Dat denkt u niet echt, toch niet werkelijk dat 
Ik het met u daarover ga hebben. Alsof er geen 
belangrijker dingen In de wereld zijn. Dingen 
die werkelijk serleus genomen moeten worden. 

Laten we het daarover hebben. 

Cox Habbema is directeur van 
de Stadsschouwburg in Amsterdam 
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Alexander 
Claus Georg 

Ferdinand, 
Prins der 

Nederlanden, 
geboren 27 april 

1967. Weet al 
wat hij worden 

wil, later als hij 
groot is. Zeurders 
vinden dat hij nog 

veel moet leren. 
Maar volgens 
deskundigen 

was hij bij 
de geboorte 

al knap 
genoeg. 
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• Stop Uitverkoop Thuiszorg 
Over de crisis in de gezinsverzorging en 
wijkverpleging, april 1996, Wetenschappelijk 
Bureau SP. 

• De paarse armoede 
Kritiek op en alternatief voor de regeringsnota 
De andere kant van Nederland, maart 1996, 
Tweede-Kamerfractie SP. 

• Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 
huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerfractie 
SP. 

• Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest
fonds, 27. oktober 1995, uitgave maart 1996, Co
mité Asbestslachtoffers. 

• Op weg naar een collectieve schaderegeling 
voor asbestslachtoffers? 
Verslag van gesprekken over de mogelijkheden 
en de moeilijkheden van een asbestfonds, sep
tember 1995, Comité Asbestslachtoffers. 

• Asbest: De dubbele lijdensweg 
of: Waarom er een asbestfonds moet komen ja
nuari 1995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

• Te veel en te weinig 
de balans van een jaar WVG, augustus 1995, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

• Door de wet gehandicapt 
De klachten over de wet voorzieningen gehandi
capten in beeld, november 1994, Wetenschappe
lijk Bureau SP. 

• WVG, een wet vol handicaps 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

• Flitstrein? Over bestaand spoor! 
Inspraakreactie van de Socialistische Partij , au
gustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

• Klein afval, groot bedrog 
De verwerking van klein chemisch afval, april 
1993, MilieuAlarmteam SP. 

• Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 1993, 
MilieuAlarmteam SP. 

• TGV op verkeerd spoor 
Vergelijking met andere investeringen in het 
openbaar vervoer, juni 1991, MilieuAlarmteam 
SP. 
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DEZE TRIBUNE 
Misleidend? 

ond de jaarwisseling stel
den wij tot twee maal toe 
de praktijken aan de kaak 
van Verscholen Dorp Bun
galowparken BV en aanver
wante firma's van de heren 

Vos en Bergervoet. Zij kopen cam
pings op, verdrijven de bewoners 
met absurde tariefsverhoging en 
reglementen, en maken er bunga
lowparken van, vol met eigen fabri
kaat bouwsels. Eind januari stuur
den de advocaten van de heren ons 
een brief: De Tribune heeft 'de gren
zen van het toelaatbare duidelijk 
overschreden'. Er is sprake van 

Herman Beekers, 
hoofdredacteur 

'tal van feitelijke 
onjuistheden' en 
'op misleidende en 
suggestieve wijze 
in een onjuist en 
kwaad daglicht' 
stellen van de he-
ren ondernemers. 
Ons blad heeft hen 

'aangetast In hun eer en goede 
naam', hetgeen 'uiteraard moet 
worden vergoed.' Ze eisen rectifica
tie en schadevergoeding. Die scha
de zal niet gering zijn, bedacht ik, 
want onze onthullingen leidden tot 
een golf van landelijke publiciteit. 
SP-advocaat Bob Ruers stuurde 
meteen een korte brief terug. Of de 
heren even precies wilden aangeven 
wat er onjuist, misleidend en sug
gestief In de Tribune stond. 
We zijn nu vier maanden verder en 
we hebben niets meer gehoord ..• !! 

... V~i~&v~W~rlBRBi(AN~ ... . Nle~w~ 
5PD?~~~tN ... gp..w1jL Dt 'SïAO ftl... 

Op HM(2....1t~O\te;TEN STAAfT~ 
~HIADPeN ·" .. 0Ai I'A:N TCK~ NiéTL. 

nieuwsblad van de Soclallstlche Partij, jaargang 32 nr 7 juni 19 9 6 • 

6 
Terwijl gemeenten bezweren dat 
zij vooral geen extra inkomsten 
willen overhouden aan de her
taxatie van woningen, zijn de 

gevolgen in werkelijkheid enorm. Vooral 
de bewoners van eenvoudige huizen beta
Jen tientallen procenten meer onroerende
zaakbelasting. 

14 
Geef Jack Spijkerman 
een voorzet en hij maakt 
er humor van. Logisch, 
want 'dat is het sterkste 

wapen dat er bestaat.' 
In het gesprek met de 
cabaretier werd dus heel 
wat afgelachen. Over de 
importeren van IJslands 
water, bescheidenheid 
versus arrogantie en 
de vergevingsgezind
heid van God. 

16 
Uit vrees voor politieke 
inmenging deed justitie 
haar onderzoek naar 
TCR in het diepste ge

heim. De eigenaars van het knoeiende 
scheepschoonmaakbedrijf zitten nu einde
lijk achter slot en grendel. Maar wie ver
schafte hen jarenlang po)jtieke rugdekking 
en zorgde ervoor dat de ene na de andere 
overtreding de doofpot in ging? 

SP-kamerlid Remi 
Poppe noemde h~m 
'een stoffige diplo-22 maat'. Anderen zijn 

'diep teleurgesteld', of 'maken zich grote 
zorgen.' Onderwerp van gesprek: het men
senrechtenbeleid van Hans van Mierlo. 

26 
Honderden kinderen die 
speciaal onderwijs 
nodig hebben, 
staan onno

dig op een wacht)jjst. Tiental-
len zitten zelfs noodge
dwongen thuis. De Tribune 
dook in de trieste geschie
denis van Steven Brown (11) . 

RUBRIEKEN 
4 Het Binnenhof 
5 Ma rijnissen 

11 Help/Ons Medisch Centrum 
12 Aktie 
19 Help/SP-Hulpdienst 
20 Bulletin Board 
21 De woorden uit de mond 
24 De Kwestie: HSL 
29 Brieven 
30 Gastcolumn: Cees Grimbergen 
31 Theo de buurtconciërge 
32 Portret: Hans van Mierlo 
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Eigen bijdragen leveren niks op 

V
anaf 1 januari '97 geldt 
een eigen-bijdragen
systeem voor de ge

zondheidszorg. Twintig procent 
moeten de gebruikers zelf gaan 
betalen, en 8 gulden per ligdag 
in het ziekenhuis. Alleen voor 
huisarts- en tandartsbezoek 
geldt geen eigen bijdrage. Per 
hoofdverzekerde is het maxi
mum 200 gulden per jaar; voor 
mensen in de bijstand is dat 
100 gulden. De eigen bijdragen 
worden gecompenseerd door 
verlaging van de nominale 
premie met 110 gulden per 
volwassene. Chronisch zieken 
krijgen nog eens 90 gulden 
terug. De bestaande eigen bij
dragen (ziekenvervoer, thuis
zorg, geneesmiddelen, verblijf 
in verpleeghuis) blijven ge
woon bestaan. 
Artsen- en patiëntenorganisa
ties, vakbonden èn de zorgver
zekeraars waren tegen het ei
gen-bijdragensysteem. Alom is 
men van mening dat het veel te 
ingewikkeld is en tot admini
stratief rompslomp leidt. 
Met de eigen bijdragen is vol
gens de SP de bijl gezet aan de 
wortels van de solidariteit. De 

4 

bijdragen zijn bedoeld om 
mensen zorgvuldiger gebruik te 
laten maken van zorg. Maar elk 
onderzoek toont aan dat er van 
grote ove~;consumptie geen 
sprake is. Jan Marijnissen be
toogde in de Kamer dat de 
eigen bijdragen er alleen maar 
toe leiden dat mensen met 
weinig geld afzien van zorg die 
wel nodig is. Marijnissen had 
stevige kritiek op de PvdA
fractie, die bij monde van Rob 
Oudkerk eerst allerlei voor
waarden had gesteld aan een 
eigen-bijdragensysteem, maar 
die liet vervallen toen puntje bij 
paaltje kwam. 
De hele operatie zal op termijn 
een besparing opleveren van 47 
miljoen per jaar. Dat is slechts 
één duizendste van de kosten 
van de gezondheidszorg. In het 
eerste jaar is dat de besparing 
zelfs maar 7 miljoen. 
Marijnissen diende moties in 
om de eigen bijdragen niet door 
te laten gaan, om de opeen
hoping van allerlei eigen bij
dragen tegen de gaan, en om -
als er na 1998 een IZA-achtig 
systeem komt- de huisarts 
ook daar buiten te houden: 
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Uitzonderlijk: de kamer
vergadering van 20 juni 
is verzet naar 19 juni. 
De hele PvdA-fractie wil 
namelijk op de 20ste 
naar het EK voetbal. 

Genderkliniek 
liegt weer 

J an Marijnlssen onthul
de in de Kamer dat de 
Utrechtse 'Genderkli-

niek', waar ouders zelf het 
geslacht van hun wenskind 
zouden kunnen bepalen, nog 
steeds valse voorlichting -
geeft. Een jaar geleden 
stelde minister Borst dat de 
privékliniek niet mag wer
ven met cijfers die In strijd 
zijn met de werkelijkheid. 
Marijnissen toonde zwart op 
wit aan dat de kliniek nog 
steeds folders verspreidt 
waarin sprake Is van een 
succeskans van circa 80 

procent. 
Minister Borst 
reageerde ge
schrokken en 
laat de zaak 
uitzoeken. 
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Paarse partijen 
verdelen de 

Brabantse koek 

D e g~meentelijke her~n
deling :van Brabant IS 

door de Kamer. Van 
een debat was nauwelijks 
sprake, want PvdA, VVD en 
D66 hielden vast aan het com
promis dat zij tevoren gesloten 
hadden. Argumenten van de 
oppositie vonden dan ook geen 
enkel gehoor. 'Achterkamer
tjespolitiek,' zei een boze 
Remi Poppe. Het aantal van 74 
gemeenten wordt gehalveerd. 
De grootste tegenvaller voor 
staatssecretaris Van de Vonder
voort is dat Goirle in het com
promis zelfstandig blijft. Een 
opsteker voor de SP in Goirle, 
die zich fel verzet heeft tegen 
samenvoeging met Tilburg. 
Het landjepik-spelletje van de 
drie paarse partijen heeft ertoe 
geleid dat er toch enkele piep
kleine gemeenten overblijven 
(zoals Galder/Strijbeek en 
Cbaarn/Alphen) die 'nauwe
lijks levensvatbaar' genoemd 
worden. Zelfs PvdA-woord
voerder Van Heemst noemde 
dit 'prutswerk'. 

Poppe weet 
nog veel te 
bezuinigen 

A
nderen spraken over 
de parkeerplaatsen 
rond het Binnenhof, 

over de koffiekopjes of over 
een kopietje van het Twee
de-Kamergebouw In Maduro
dam. Maar Reml Poppe 
greep het debat over de 
eigen begroting van de Ka
mer aan voor wezenlijker 
punten. Zoals de verhoging 
van de post wachtgeld voor 
ex-kamerleden met een 
miljoen. Waarom geen solli
citatieplicht voor deze 
groeiende groep? vroeg 
Poppe. En waarom kunnen 
kamerleden op buitenlandse 
reizen niet zelf hun eten 
betalen? Ze sparen toch de 
maaltijden thuis uit? 
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Voorlopig geen 
verhoging eigen 

bijdragen thuiszorg 

De enorme verhoging van de 
eigen bijdragen voor de thuis
zorg die minister Borst en 

staatssecretaris Terpstra per 1 juli 
wilden doorvoeren, is voorlopig in de 
ijskast gegaan. Het' kabinet merkte 
dat de verhoging zowel buiten als bin
nen de Tweede Kamer niet te verko
pen was. Volgens de voorgestelde 
tabellen zouden de meeste cliënten 
vele honderden guldens per jaar extra 
moeten betalen. Het kabinet verwacht
te vorig jaar 450 miljoen aan eigen 
bijdragen binnen te halen, maar dat 
bleek 140 miljoen minder te zijn. 

PvdA -fractievoorzitter 
Jacques Wallage op 1 
mei tot zijn achterban: 

'Het vraagt van onze 

parlij enige discipline te 

beseffen d·at we Wim Kok 

aan het land hebben 

uitgeleend. Maar als we 

die discipline opbrengen, 

beloof ik jullie: we krijgen 

hem terug met rente.' 

Medicijnprijzen aan 
banden na stijlloos 

gesteggel 

Eindelijk heeft de regering maatrege
len genomen om de medicijnprijzen 
te verlagen. Al jaren is duidelijk dat 

geneesmiddelen in ons land tientallen pro
centen duurder zijn dan gemiddeld in Euro
pa. De extra winst voor de farmaceutische 
industrie bedroeg minstens een miljard per 
paar, oftewel bijna tweehonderd gulden per 
Nederlands huishouden. Al jaren heeft de 
SP aangedrongen op een prijzenwet medi
cijnen. Eind vorig jaar stelde minister Borst 
eindelijk zo'n wet voor. Maar voordat zij 
zelf ingreep op grond van die prijzenwet, 
gaf zij de industrie nog een laatste kans zelf 
maatregelen te nemen die tot 700 miljoen 
besparing zouden leiden. De farmaceuten 
kwamen daarop met een plan dat vooral ten 
koste ging van de apothekers. Toen die truc 
niet bleek te werken, presenteerden ze op 
het nippertje een fraai pakket maatregelen 
die exact 700 miljoen zouden opleveren. 
De Ziekenfondsraad rekende het echter na 
en concludeerde dat het pakket hooguit 390 
miljoen zou besparen. 'Ik had meer stij l 
verwacht,' zei Borst netjes over de handel
wijze van de farmaceutische industrie. 
Per 1 juni is nu de prijzenwet in werking 
getreden. Hoewel iedereen verwachtte dat 
de medicijnprijzen onmiddellijk met 20 
procent verlaagd zouden worden, gaat 
minister Borst kalm aan van start met een 
verlaging van gemiddeld I 0 procent. 

Veel geknoei bij 
verwijdering asbest 
D olo.poc- werd het werk 

tiedienst in direct sti lgelegd. 
de regio De SP heeft min is-

Noord van het ter Melkert ophel-
ministerie van dering gevraagd. 
Sociale Zaken Jan Marijnissen wil 
controleerde in weten of de situatie 
1995 2 16 van de in de andere regio's 
1752 aangemelde even erg is. Ook 
asbestsaneringen. vraagt hij hoe het 
Bij ruim een derde zit met de uitbrei-
van de projecten ding van de inspec-
bleek dat de regels 
niet werden nage-
leefd. In 18 geval-
Jen 
werd 
proees 
verbaal 
op ge-
maakt en 14 keer 

MARIJNISSEN 
Twee zielen 
in één Borst 

H et ene moment denk je: 'Ja, 
dit is Iemand die weet waar
over ze het heeft.' Maar het 

andere moment denk je weer: 'Hoe 
is het mogelijk dat zo iemand zich 
ervoor leent het vernietigende be
leid van paars uit te voeren?' Haar 
staatssecretaris, Erica Terpstra, 
werd altijd beschouwd als 'moeder 
van de ouderen' en als 'bescherm
vrouwe van de thuiszorg'. Maar hoe 
anders Is dat nu ze In het centrum 
van de macht zit. De ouderen en de 
thuiszorg krijgen op 
z'n best een stief
moederlijke behan
deling. 
Omdat ons land 
vergrijst, omdat 
ouderen steeds 
langer thuis blijven 
wonen, omdat men
sen steeds vroeger 
na een operatie naar huis worden 
gestuurd, wordt er steeds vaker een 
beroep gedaan op de thuiszorg. En 
dat Is goed; goed voor de mensen, 
die immers eerder of langer in de 
eigen omgeving zijn, en goed omdat 
het voor de gemeenschap uiteinde
lijk goedkoper Is. 
Toch weigert het kabinet meer geld 
uit te trekken voor de thuiszorg en 
wil het steeds meer overlaten aan 
de particuliere markt. Het gevolg: 
lange wachtlijsten (12.500 men
sen); slechtere zorg omdat het alle
maal snel, sneller, snelst moet (men 
spreekt al van stopwatch-zorg); en 
steeds slechtere arbeidsomstandig
heden voor de mensen die het werk 
doen. Maar er dreigt ook een twee
deling: goede, dure thuiszorg voor 
de rijken, en slechte armenzorg 
voor wie particuliere zorg niet kan 
betalen. 
Onder de paarse hemel rukt de com
mercie steeds verder op in de ge
zondheidszorg en daarmee de mis
kenning van de gelijkwaardigheid 
van alle mensen. 
Hoog tijd voor actie. Doet u mee? 
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Wat steeg 
waar en 
hoeveel? 

V oorbeelden uit zeven ste
den van de gemiddelde 
waarde-ontwikkeling van 

onroerend goed en de gevolgen 
daarvan voor de OZB-aanslagen. 

BRUHSSUiü: 
Waarde woningen: 
Waarde bedrijfspanden: 

ERiüELO: 

+77% 
+30% 

De hertaxatie Is al verwerkt in de 
aanslagen van 1995. De gemeente 
ontving 8, 75% extra OZB. Voor 
rijtjeswoningen stegen de aansla
gen 16%, vrijstaande woningen 
gingen 13% omhoog en bij winkel
panden was de stijging 5%. Voor 
andere bedrijfspanden daalde de 
aanslag echter met 5%. 

LEIDEN: 
BIJ een opbrengsttoename van 
2, 7% stijgen de aanslagen voor de 
goedkope woningen met 20%. De 
dure woningen krijgen geen verho
ging en de bedrijfspanden zien de 
aanslag 30% dalen. 

I~lA.A.STRICHT : 
Waarde sociale 
huurwoningen: +65% 
Waarde koopwoningen van 
I 250.000 tot 350.000: +25% 
Waarde bedrijfspanden: +43% 
Bij gelijke OZB-opbrengst 
daalt de aanslag voor koopwonin
gen 4 ,6% en voor bedrijfspanden 
1 ,3%. De huurders in de sociale 
sector betalen de rekening. Hun 
aanslag stijgt gemiddeld 10%. 

en nieuwe 
wet, WOZ 
(Waardering 
Onroerende 
Zaken), re
gelt dat ge
meenten de 
waarde van 
alle wonin
gen en be
drijfspanden 
regelmatig 

opnieuw moeten vaststellen. In 1997 mag er 
geen waarde meer gehanteerd worden die 
vóór 1992 bepaald is. Bovendien dient die 
taxatie nauwkeuriger te gebeuren dan in het 
verleden. Uit politieke overwegingen tegen 
de taxateur zeggen 'maak ze niet te duur, 
want dan komen we te veel bezwaren' mag 
niet meer. Veel gemeenten werken nu nog 
met de 'oude' bedragen en zijn daarom druk 
bezig met hertaxeren om volgend jaar de 
nieuwe rekening te kunnen presenteren. 
De vastgestelde (verkoop)waarde van pan
den wordt vanaf 1997 overigens niet alleen 
gebruikt voor de aanslagen onroerende
zaakbelasting (OZB, vroeger onroerend
goedbelasting). Huisbezitters krijgen er ook 
mee te maken bij het vaststellen van de in
komstenbelasting (huurwaardeforfait) en de 
vermogensbelasting. Voor huurders komt de 
getaxeerde waarde wellicht in de plaats van 
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de puntentelling, die nu gebruikt wordt om 
de minimaal en maximaal redelijke huur van 
een woning te bepalen. 

In Groningen leverde 
'uiterste terughoudendheid' 

zes miljoen extra op 

Een gemeente kan op twee manieren reage
ren op de waardestijging van de woningen 
die zich nu plotsklaps voordoet. Eén: het 
OZB-tarief per 1000 gulden waarde gelijk 
houden. Dat levert de gemeenten heel veel 
extra geld op. Twee: het tarief zó ver verla
gen dat de totale belastingopbrengst voor de 
gemeente gelijk blijft. 
De vraag is nu natuurlijk: wat doet uw ge
meente? Het kan een beetje worden vergele
ken met het vinden van een goed gevulde 
portemonnee, waarvan de eigenaar bekend 
is. Gemeentebesturen weten wat er dan ver
wacht wordt van de eerlijke vinder: de por
temonnee terugbezorgen. Maar de verlei
ding zal toch èrg groot zijn en bovendien, zo 
zullen veel ' vinders ' denken, 'hebben we 
het zo moeilijk met de gemeentefinanciën 
door de rijkskortingen op het Gemeente
fonds'. 
Veel gemeenten zullen daarom het voor
beeld volgen van Groningen, waar de her
taxatie al is verwerkt in de OZB-aanslagen 
van 1996. Ondanks de plechtige belofte 
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'uiterst terughoudend' te zijn met de lasten
stijgingen, maakte de Groningse gemeente
raad de gevonden portemonnee toch snel zes 
miljoen lichter. Aan de 'eigenaar' gaf ze al
leen wat 'kleingeld' terug. Anders gezegd: 
de minimale tariefsverlaging staat in geen 
enkele verhouding met de getaxeerde waar
destijging. Het gevolg is, dat de OZB voor 
woningen in Groningen dit jaar in één klap 
steeg met gemiddeld ruim 30 procent. 
Enschede is een van de vele gemeenten 
waar de hertaxatie volgend jaar gevolgen 
heeft. SP-raadslid Gijs Stavinga: 'De ge
meenteraad heeft zich in het verleden op het 
standpunt gesteld dat dit niet mag leiden tot 
een hogere totaalopbrengst. Maar onlangs 
suggereerde PvdA-fractievoorzitter Bohle, 
dat we deze belofte maar moeten breken. 
Vanwege de financiële problemen van. de 
stad ... ' 
Heerlen schat de mééropbrengst in 1997 op 
4 à 5 miljoen gulden . Of dat geld terugvloeit 
via een tariefsverlaging is nog niet bekend. 
De SP-fractie in deze Zuidlimburgse stad 
vreest dat burgemeester en wethouders de 

SP-kamerlid Remi Poppe: 'Al die ge
meentelijke heffingen werken alleen 
maar de tweedeling in de hand' 

korting op de gemeentefonds-uitkering als 
argument zullen gebruiken om de tarieven 
niet aan te passen. 

De aanslag voor een villa 
daalt, die van een 

goedkoop huis stijgt enorm 

Maar er zit nog een vette adder onder het 
gras. Zelfs als een gemeentebestuur de ver
leiding wèl weerstaat en de totale OZB-op
brengst gelijk houdt, dreigen er toch forse 
verhogingen, met name voor de bewoners 
van eenvoudige woningen. De waarde van 
het onroerend goed ontwikkelt zich name
lijk niet gelijkmatig. De trend van de afgelo
pen jaren was, dat goedkope woningen veel 
sterker in waarde stegen dan duurdere wo
ningen (en bedrijfspanden.) Als die nieuwe 
waarden gaan gelden voor de OZB-aanslag, 
vindt een aanzienlijke verschuiving van de 
lasten plaats. Bij een gelijkblijvende totaal
opbrengst voor de gemeente betalen de eige
naren van villa's minder, en de bewoners 
van de goedkopere woningen méér. 
In Groningen zijn de schrikbarende uitkom
sten hiervan al bekend (zie de voorbeelden 
op pagina 6 en 7). Maastricht heeft het ook 
al precies uitgerekend: als de OZB-op
brengst gelijk blijft, daalt de aanslag voor 
vrije-sectorwoningen 4,6 procent en voor 
bedrijfspanden 1,3 procent. De eigenaren 
van kleine woningen en de huurders in de 
sociale sector betalen de rekening. Hun aan
slag stijgt gemiddeld 10 procent. In Utrecht 
betekent de hertaxatie (bij gelijkblijvende 
opbrengst voor de stad) dat de bedrijfspan
den voor 10,9 miljoen minder aangeslagen 
worden, en de woningen voor hetzelfde be
drag méér. 

Waarde woningen: +48% 
Waarde bedrijfspanden: +6% 
Rotterdam heeft de tarieven per 
5000 gulden waarde verlaagd met 
4,8%. De aanslagen '96 moeten 
nog verstuurd worden. Voor wonin
gen kan een stijging worden ver
wacht van ongeveer 40%. 

UTRECHT: 
Waarde woningen: +64% 
(goedkope woningen 
aanzienlijk méér) 
Waarde bedrijfspanden: +6% 
Als de tarieven gelijk blijven, 
ontvangt Utrecht 27 miljoen méér. 

ZOETERl\lEER: 
Waarde woningen: 
Waarde bedrijfspanden: 

+37% 
+2% 

SP helpt 
Groningers van 
aanslag af 

I n Groningen heeft de SP met 
een informatiekrant mensen 
gewezen op de mogelijkheden 

van OZB-kwijtscheldlng. Dat heeft 
de partij-afdeling geweten. In één 
maand tijd bezochten ruim 250 
Groningers het spreekuur van de 
SP-Hulpdienst voor het invullen 
van een kwijtscheldingsformulier. 
Raadslid Theo Bakker: 'We hadden 
al extra spreekuren Ingelast, maar 
dat waren er nog te weinig. Vrijwel 
iedereen die langskwam, bleek 
daadwerkelijk recht te hebben op 
kwijtschelding. De mogelijkheden 
zijn de laatste jaren weer uitge
breid, nadat ze eerst alleen maar 
ingeperkt waren. Iemand met een 
inkomen dat in de buurt ligt van 
de bijstand, doet er altijd verstan
dig aan om te kijken of hij van de 
aanslag af kan komen.' 

9 



10 

Ede en Deventer 
bezorgen 
de taxateurs 
veel overwerk 

Toen Ede de hertaxatie had 
verwerkt in de aanslagen van 
1995, riep de Woonbond de 

huurders op massaal bezwaar aan 
te tekenen. Consulent Clementien 
Dieffenbach: 'We vonden dat de 
gemeente wel erg heftig was ge
weest met de waardestijgingen. 
Dat bleek te kloppen. Van de 397 
huurders die aan onze oproep ge
hoor gaven, werd maar liefst 58 
procent In het gelijk gesteld. Hun 
aanslag Is verlaagd. In ruim de 
helft van de gevallen met meer 
dan 10 procent.' 
Ook in de Deventer wijk Voorstad
Centrum wordt een bezwaarschrif
ten-actie gevoerd. SpU daarin Is 
SP'er Kas Moes. 'Deventer zegt 
dat de OZB-opbrengst niet meer 
dan 5 procent gestegen Is. Maar 
In onze wijk bleken de aanslagen 
royaal verdubbeld. Als SP zijn we, 
samen met de bewonersbelangen
commissie, daartegen In actie 
gekomen. We hebben 300 be
zwaarschriften verzameld en aan
geboden aan wethouder Knol.' 
Moes Is overtuigd van het uiteln
delljke succes. 'Bij mij Is 
al een taxateur ge
weest. De waarde
stijging blijkt 
maar half zo 
groot te zijn 
als eerst 
werd 
aan-

'Dat 
eenvoudige 
woningen 

meer stijgen 
dan dure, 

neem ik maar 
op de koop 

toe' 

De dreigende - en deels al doorgevoerde -
lastenverzwaring door de hertaxaties is ook 
doorgedrongen tot de Tweede Kamer. Een 
debat op 13 mei over de herverdeling van 
het Gemeentefonds werd aangegrepen om 
vooral te praten over de OZB. De Kamer 
vindt dat de hertaxaties niet mogen leiden 
tot hogere aanslagen. Heel mooi, maar de 
sprekers wisten zelf heel goed dat de Kamer 
daarover helemaal niets te zeggen heeft! Zo 
sprak VVD' er Remkes buiten de vergader
zaal van 'stille diefstal ' en eiste hij ' volledig 
terugsluizen van de extra opbrengsten ' . 
Maar weer binnen, werd dat een motie om 
de gemeentebesturen te laten weten dat de 
hertaxaties 'in het algemeen niet tot hogere 
OZB-inkomsten zouden moeten leiden.' 
'Slappe motie' en 'goedkoop scoren', was 
het commentaar van SP' er Remi Poppe. 
Een paar dagen later laat Remkes weten zijn 
eigen motie niet zinloos te vinden: 'De ge
meenten stellen zelf hun OZB-tarieven vast. 
Dat klopt. Maar de motie heeft zin als poli
tiek signaal en als uitnodiging aan het kabi
net om afspraken te maken 

met de VNG (Vereni
ging van Nederlandse 
Gemeenten).' Rem
kes wil verder dat er 
een mogelijkheid 
komt voor 'differen
tiatie' in de tarieven. 
Een gemeente mag 
bedrijven dan anders 

belasten dan woningen, om zo de gevolgen 
van de ongelijke waardestijging gedeeltelijk 
teniet te .doen. Dwingend voorschrijven van 
die differentiatie wil de liberaal overigens 
niet. 'De gemeentelijke autonomie moet niet 
aangetast worden.' Voor het probleem dat 
eenvoudige woningen veel méér in waarde 
stijgen dan dure, heeft Remkes geen oplos
sing. 'Dat neem ik dan maar op de koop toe.' 

Remi Poppe: 'Schaf die 
hele handel van 

gemeentelijke heffingen af' 

'Remkes komt op voor de eigenaren van de 
dure koopwoningen,' concludeert Poppe. 
'En die differentiatie voor bedrijven klinkt 
wel mooi, maar er zitten grote risico's aan. 
Een gemeente kan diemogelijkheid ook pre
cies omgekeerd gebruiken: bedrijven lokken 
met extra lage OZB-tarieven en de rekening 
doorschuiven naar de woningen. In het debat 
liet mevrouw Noorman-den Uyl van de 
PvdA echter al weten 
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daar geen enkel probleem mee te hebben.' 
Poppe vindt dat de gevolgen van de hertaxa
tie gecompenseerd moeten worden door 
rijksmaatregelen. Hij vroeg de Kamer dan 
ook de mogelijkheden daarvan te onderzoe
ken. 'De WOZ is een rijkswet Dan moet je 
de reparatie van de problemen die ontstaan 
niet overlaten aan de goedgeefsheid van de 
gemeenten. Zeker niet als je die gemeenten 
tegelijkertijd kort op hun inkomsten.' 
Liefst zou Poppe nog veel verder gaan: 
'Schaf de hele handel af van .onroerende
zaakbelasting, rioolreclit, afvalstoffenhef
fing, noem maar op . .Ze werken allemaal de 
tweedeling in de hand doordat ze niet geba
seerd zijn op inkomen. Als SP pleiten we er 
al heel lang voor dat het geld binnenkomt 
via de inkomsten- en de vermogensbelas
ting. Die werken heel wat rechtvaardiger.' • 

De heffingen 
stijgen en de 
ongelijkheid ook 

G emeenten worden steeds 
sterker afhankelijk van het 
geld dat ze vragen van hun 

burgers. In 1990 vormden de loka
le heffingen nog geen 10 procent 
van het gemeente-Inkomen. Inmid
dels is dat aandeel gegroeid naar 
16 procent. Het totale bedrag dat 
daarmee gemoeid is, steeg In die 
zes jaar van 5400 naar 9200 mil
joen. De gemeentelijke woonlas
ten (OZB, afvalstoffenheffing en 
rioolrechten) komen dit jaar uit op 
gemiddelde ruim 1000 gulden per 
huishouden. 
Gemeentelijke heffingen mogen 
geen relrenlng houden met het 
Inkomen. Dit betekent, dat elke 
verhoging extra hard aankomt bij 
mensen met mlnder geld. 

I :a:~':,~ m o on
prepara
ten ter 

bevordering 
van zwanger
schappen bij 
echtparen met 
vruchtbaar
heidsproble
men is klein. 
Twee producenten beheer
sen die markt: Organon en 
Serono. Organon produ
ceert onder andere Hume
gon. s·erono maakt Pergo

den moet bij
betalen. 
Behandelend 
gynaecoloog 
Bisschop uit 
Oosterhout 
spreekt duide
lijke taal over 
deze kwestie: 
'Wij koersen af 
op een twee
deling In de 

nal en het duurdere Metro- Henk van Gerven 

voorplantlngsgeneeskunde, 
omdat veel mensen het al
ternatief Metrodin niet kun
nen betalen.' Mensen met 
geld kunnen zich een behan
deling veroorloven. Mensen 
die dat niet hebben moeten dln. Het zijn gouden tijden 

ep deze markt. Want het aantal 
reageerbuisbevruchtlg1ngen is fors 
toegenomen de laatste jaren. En de 
fabrikanten die de benodigde hormo
nen maken uit de urine van 'moeders 
voor moeders' kunnen nauwelijks 

sparen en wachten. 
In het programma Kassa! van de 
VARA betoogde Pastoors, Tweede
Kamerlid voor de VVD, over deze Me
trodin-kwestie dat mevrouw Suiker 
maar moet wachten totdat Organon 

voldoende Humegon aan de vraag voldoen. 
De prijzen zijn er dan 
ook naar. Humegon 
en Pergonal kosten 
een slordige 25 gul
den per ampul en Me
trodin bijna 40 gul
den. 
Mevrouw Suiker 
wordt behandeld met 
Pergonal om zwanger 
te worden. Opeens 
blijkt fabrikant Sero
no om wat voor reden 
dan ook dit goedko
pere middel uit de 
handel te hebben ge
nomen. Wellicht om 
vrouwen te dwingen 
over te stappen op 
het duurdere Metro-

Wordt de 
vraag of 
je 
zwanger 
mag 
worden 
nu ook al 
bepaald 
door je 
inkomen? 

kan produceren waar
voor niet hoeft te 
worden bijbetaald. 
'Typisch VVD,' flitst 
het door mijn hoofd. 
'Mensen, zoek het al
lemaal zelf maar uit 
en laat de vrije markt 
zijn werk doen.' 
Maar het mag toch 
niet zo zijn dat door 
de marktpolitiek van 
een geneesmiddelen
fabrikant en een over
heid die dit toestaat 
mevrouw Suiker de 
dupe wordt? Ik ant
woordde Pastoors 
dan ook in de uitzen
ding: öf Serono dient 

din. 
Vanwege het Geneesmiddelenver
goedingssysteem wordt Metrodin 
slechts gedeeltelijk vergoed. Veel 
vrouwen klopten daarom aan bij con
current Organon voor het middel Hu
megon, dat eenzelfde werking heeft. 
Maar door de enorm gestegen vraag 
kan Organon niet voldoende Hume
gon leveren. 
Mevrouw ·suiker Is daardoor nu aan
gewezen op het dure Metrodhr van 
Serono. Met als gevolg dat zij voor 
een behandeling maar llefst 630 gul-
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zijn prijs te verlagen 
zodat mevrouw Suiker niet meer 
hoeft bij te betalen voor Metrodln, öf 
de overheid grijpt in als de fabrikant 
zijn verantwoordelijkheid niet kent. 
De fabrikant moet worden gedwon
gen een reële prijs voor Metrodln te 
berekenen. En als die Is vastgesteld, 
moet MetrodJn volledig vergoed wor
den. 
Wànt Iedereen, ongeacht zijn finan
ciële mogelijkheden, heeft toch 
recht op goede geneesmiddelen te
gen een reële prijs? 

11 
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llSW ZOETERMEER 

Menselijke keten beschermt sociale werkplaats M et een menselijke 
ketting protesteer-
den tientallen Zoe-

termeerse WSW'ers op 22 
mei tegen de dreigende 
sluiting van hun werkplaats. 
De gemeenschappelijk 
Dienst Sociale Werkvoorzie-
ning van Zoetermeer, Rijs-
wijk, Voorburg en Leid-
schendam wil bezuinigen. 
Dus ligt er een plan om de 
vestiging in Zoetermeer -
die pas zes maanden oud is 

Weer winst in 
asbestproces 

H outhandel Jongeneel 
uit Utrecht moet een 
voorlopige schadever

goeding van ruim 20.000 gul
den betalen aan de erfgenamen 
van een ex-werknemer die 
overleed aan asbestkanker. Hij 
zaagde asbestplaten bij Jonge
nee!. De uitspraak kwam na 
een kort geding van SP-advo
caat Bob Ruers tegen het be
drijf. Over de definitieve ver
goeding wordt besloten in een 
zogenaamde 'bodemprocedure ' 
bij de rechtbank. Ruers schat 
de totale schade op 80.000 
gulden. Het is de zoveelste 
overwinning in een reeks pro
cessen die gevoerd wordt om 
de eis te ondersteunen dat er zo 
snel mogelijk een asbestfonds 
moet komen waaruit al le 
slachtoffers snel een schadever
goeding kunnen ontvangen. 

12 
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-te sluiten. De 171 mensen wordt'het pendelen naar 
die er werken worden dan Rijswijk. Dan wordt ook dat 
overgeplaatst naar Rijswijk, te duur en moeten ze maar 
of teruggestuurd naar een verhuizen. De mensen cUe 
dagverblijf. naar een dagverblijf ge-
Met steun van de plaatselij- stuurd worden moeten blij 
ke SP-afdeling verzet Actie- zijn, zegt directeur De Boer, 
comité Behoud DSW Zoeter- want ze hoeven minder te 
meer zich met hand en tand werken. Maar voor het dag-
hiertegen. SP-raadslid Ray verblijf zijn wachtlijsten. En 
Donk: 'Een stad van bijna bovendien, dat kost ook 
115.000 inwoners die zijn geld. Dat kan beter gebruikt 
gehandicapten wegjaagt, worden om de sociale werk-
dat kan toch niet. Eerst plaats overeind te houden.' 

NU'91, AbvaKabo en SP betoogden op 1 mei bij Borst en Terpstra 

Actie thuiszorg ongekend succes 

H artverwarmend,' 
noemt dokter Henk 
van Gerven van het 

SP-comité VoorZorg het 
verloop van de actie 'Stop 
Uitverkoop Thuiszorg'. 
'We hebben al meer dan 
·25.000 handtekeningen 
binnen tegen de kabinets
plannen. Er is sprake van 
een ongekende eensgezind
heid tussen werkers, cliën-
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ten, vakbonden en instellin
gen. De actie werkt als een 
sneeuwbal: mensen vragen 
handtekeningenlijsten en 
gaan er zelf mee rond in de 
buurt of op het werk. We 
organiseren nu een hele 
reeks avonden in het land. 
Ik verwacht dat we in sep
tember zeker 100.000 hand
tekeningen zullen kunnen 
aanbieden aan het kabinet. ' 
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. . . ' ' 

Onwijze 
Socrates kost 

Den Haag 
miljoenen 

D e Haagse sociale dienst 
heeft 37 ambtenaren 
van andere gemeente

lijke afdelingen geplukt om het 
bijstands-vakantiegeld uitbe
taald te krijgen. Doordat het 
nieuwe automatiseringssysteem 
Socrates niet werkt, moeten 
veel boekingen handmatig 
gebeuren. 
Aan Socrates wordt gesleuteld 
sinds 1992. In '.94 had het 
programma moeten draaien, 
maar dat doet het twee jaar 
later nog- steeds niet. 
Vergelijkbare problemen heeft 
de gemeente Amsterdam. Daar 
is 28 miljoen uitgegeven voor 
het NUS (nieuw uitkeringssys
teem). Volgend jaar wordt weer 
een ander systeem ingevoerd. 
Van NUS hebben 
dan slechts enkele 
beperkte onderde
Jen gewerkt: het 
grootste deel van 
de 28 miljoen is 
weggegooid geld. Yvonne 
Hoeveel Den Visser 
Haag kwijt is aan 
het gebJunder rond Socrates, is 
niet duidelijk. De SP-fractie in 
de Haagse raad schat de kosten 
op minstens 40 miljoen gulden. 
Burgemeester en wethouders 
houden vast aan een bedrag van 
19 miljoen. SP-raadslid Yvonne 
Visser: 'Dat kan niet. Alleen al 
aan externe bureaus zijn 600 
maanden werk uîtbesteed. Die 
jongens rekenen 20 tot 30 dui
zend gulden per maand, dus 
reken maar uit.' 
Kritische vragen van de SP en 
GroenLinks kregen ontwijken
de antwoorden. In een heftig 
raadsdebat werden zelfs excu
ses geëist van Yvonne Visser en 
haar GroenLinks-collega voor 
hun uitlatingen in het TV-pro
gramma NOVA. Visser: 'Blijk
baar hangt er voor het gemeen
tebestuur veel van af dat de 
onderste steen onder blijft. Wel, 
daar werken wij niet aan mee. 
Wij eisen volledige openheid.' 
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Al tienduizend huurders stopten de huurverhoging 

R 
uim tienduizend huur
ders in bijna vijftig 
gemeenten doen in

middels mee aan de Nationale 
Huurstaking '96, een initiatief 
van de SP en lokale huurders
groepen en bewonerscomités. 
Actiecoördinator Ger Wouters 
verwacht dat het aantal huur
stakers snel verder zal stijgen. 
'Het begint nu pas echt te lo
pen. De aanzeggingen van de 
huurverhoging zijn zojuist 
verstuurd en dat merken wij in 
het aantal mensen in actie wil 
komen.' 
Doel van de huurstaking het 
automatisme in de jaarlijkse 
huurverhoging te doorbreken. 
Met een speciale STOP-kaart 
laten de huurders hun huisbaas 
weten dat de huurverhoging 
niet automatisch van hun reke
ning mag worden afgeschre
ven. Eerst zal de verhuurder 
een uitspraak van de huurcom
missie moeten afwachten. 'Tot 
dan is de huurder in staking,' 
zegt Wouters. 'Wij roepen 

overigens niet in het wilde weg 
mensen op in huurstaking te 
gaan. Er is goede begeleiding 
.door een. buurtcomité nodig. 
Dat comité haalt de kaarten op, 
coördineert de actie, onder
houdt de perscontacten en zorgt 
voor een gepast antwoord op 
tegenacties van de verhuurder. 
Zoals in Brunssum. Daar wil de 
corporatie, ondanks de STOP
kaarten, de huur gewoon van 
de bankrekening af halen. Het 
plaatselijke actiecomité roept 
daarom nu de huurders op hun 
hele machtiging stop te zetten. ' 

In het hele land zijn tientallen 
buurtcomités en huurdersvere
nigingen aan de slag met de 
huurstaking. In enkele plaatsen 
slaat de actie bijzonder aan. 
Bijvoorbeeld in Alkmaar, waar 
acht buurtcomités in de weer 
zijn. En in Schijndel, waar twee 
op de drie huurders van het 
gemeentelijk woningbedrijf 
ingeschreven zijn als staker. 
Intussen houdt SP-kamerlid 
Rerni Poppe, fel opponent van 
het paarse huurbeleid, overal in 
het land spreekbeurten, waarbij 
hij bomvolle zalen trekt. 

Als wethouder van Heerlen 
kom je nog eens ergens 

B asel, Glasgow, Edin
burgh, Frankfurt, Mi
laan, Düsseldorf: als 

wethouder van Heerlen kom je 
nog eens ergens. Navraag van 
de zeskoppige SP-fractie in de 
Heerlense raad wees uit 
dat de reisjes georgani
seerd worden door be
drijven waarmee de 
gemeente zaken doet. 
Heerlen betaalt de kos
ten . SP-fractievoorzitter 

De kritiek van de SP inspireer
de dagblad De Limburger tot 
het commentaar dat 'de Heer
lense wethouders blijkbaar 
weinig geleerd hebben van de 
corruptie-affaires'. Dat was 

Riet de Wit: 'Die reisjes 
moeten natuurlijk een 

Riet de Wit 

tegen het zere been van 
B en W, die besloten 
'geen actieve informa
tie' meer te verstrekken 
aan De Limburger. De 
krant hield echter de 
poot stijf: de politiek 
heeft niets te vertellen 

klimaat scheppen waarin het 
prettig zakendoen is. Juist in 
Limburg met zijn corruptie
schandalen moet je daaraan 
principieel niet meedoen.' 
'Bovendien, wat moeten wij 
bijvoorbeeld in Milaan? Op het 
programma staat nota bene een 
lezing van iemand van Finin
vest, Berlusconi's holding.' 

over de inhoud van de 
commentaren. Na drie weken 
werd de 'ban' ingetrokken. 
In de gemeenteraad volgde op 
verzoek van de SP een debat 
over de reisjes. Het werd een 
'ouderwets felle ruzie', die 
duidelijk maakte dat andere 
partijen geen probleem hebben 
met de innige banden tussen 
ondernemers en wethouders. 

telex 
kwiJt· 

schelding van gemeente
lijke belastingen voor 
mensen In de bijstand. 
En een eenvoudiger aan
vraagprocedure voor 
groepen zoals AOW'ers. 
Dat stelt de SP-fractie 
voor In Amsterdam. Bo
vendien moet de stad de 
ruimst mogelijke normen 
hanteren. Want de ge
meentelasten treffen de 
lage Inkomens te hard. 
Het SP-plan levert die 
huishoudens jaarlijks 550 
à 700 gulden op en kost 
de stad zo'n 48 miljoen, 
op een totaal aan heffin
gen van 454 miljoen. 
i:Miiijf4il van de SP 
tegen het Helmondse 
plan om hulsvuil voortaan 
per kilo te laten betalen, 
was succesvol. 'Goed dat 
het plan van de baan Is,' 
zegt SP'er Hans Verba· 
kei. 'Want mensen heb
ben amper Invloed op hun 
hoeveelheld huisvuil. Je 
kunt moeilijk stoppen 
met boodschappen doen. 
De verkeerde mensen 
zouden gedupeerd wor
den en het tariefsysteem 
zou ook lilegale stort en 
afvaltoerisme In de hand 
hebben gewerkt.' 

In 
Rotterdam loopt uit op 
een flop, meent SP-raads
lid Chris van Heumen. In 
januari kwam er op voor
stel van de SP een kou
detoeslag van maximaal 
honderd gulden voor de 
minima. Dat maar weinig 
gezinnen een aanvraag 
hebben Ingediend, ver· 
baast Van Heumen niks: 
'Vla een bon in de krant 
moet je een aanvraagfor
mulier aanvragen. Dat 
moet je invullen en terug
sturen met bewijzen over 
inkomen en de energie
nota. Dat werkt dus niet.' 



Er zijn dagen bij dat het 'bagger' is, maar over 

het algemeen heeft cabaretier Jack Spijker

man niet te klagen. Hij leeft om 'plezier te heb

ben, pret te maken'. En dat gaat hem aardig af. 

Zijn geheim? Humor! 'Lachen is het meest ge

zonde dat er is.' Het enige waarover hij steen 

en been klaagt is de politiek. 'Ik haat kleur

loosheid. Je moet ergens voor durven staan.' 

Jack 

'Vandaag 
is het feest. En 

morgen ook' 
Jack Spijkerman ( 4 7) groeide op In 
IJmulden. Na een loopbaan als 
leraar Nederlands en Handarbeid, 
blufte hij begin jaren '80 zijn twee 
dagen oude cabaretgroepje Dubbel 
& Dwars het grote toneel op tij
dens de massale manifestatle te
gen de kruisraketten In Amsterdam 
en debuteerde zo voor 400.000 
mensen. Na jaren 'Spijkers met 
Koppen' en de 'Steen en Been
Show' voor de VARA-radio presen
teert Jack Spijkerman sinds enige 
tijd 'Spijkers' op de TV. 

14 

Humor is als wapen héél 
sterk. Denk je nou echt 
dat mijn vriendin bij me 
was gebleven als ik geen 

humor had gehad? Bovendien kan je jezelf 
met humor vaak uit lastige situaties redden. 
Omdat humor relativeert. Lachen is het 
meest gezonde dat er is. Zelfs op de begrafe
nis van Martin Putman* heb ik in mijn toe
spraak humor gebruikt. 

* Martin ·Putman was directeur van de Vlaardingse 
schouwburg. Op 9 september vorig jaar kwam hij op 
tragische wijze om het leven, toen hij -bij het weg
draaien uit een parkeervak in Amsterdam- vol werd 
geschept door de Ajax-voetballer Patriek KJujvert. 
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... "'I 

Martin Putman was een goede vriend van 
me. Patriek Kluivert heeft dus een goede 
vriend van mij doodgereden. Eerlijk gezegd 
vind ik het heel moeilijk om over die zaak 
iets te zeggen. Kluivert heeft domweg veel 
te hard en onverantwoordelijk gereden. Als 
hij dan vervolgens in de rechtszaal zegt: 'Ik 
ben onschuldig', tja, dan eh ... houdt het 
voor mij toch een beetje op. Ik ben een fan 
van Ajax, maar als Kluivert scoort, kan ik 
nog steeds niet juichen. Daarvoor is het te 
vers ... 
Succes is levensgevaarlijk. Er bestaat altijd 
een kans dat je naast je schoenen gaat lopen. 
Dat je gaat denken dat wat jfj denkt, zegt of 
doet, de absolute waarheid is. Je ziet dat een 
beetje bij Louis van Gaal en Johan Cruyff. 
Die houden er meningen op na waarover ze 
niet wensen te discussiëren. Voor een derge-

lijke arrogantie word ik behoed door mijn 
vrienden. En door mijn vriendin. Als ik bij
voorbeeld voorstel een-taxi te nemen, omdat 
de mensen me anders zo aangapen, zegt zij 
altijd: 'Dat valt enorm mee, hoor! We gaan 
gewoon met de tram.' Ze heeft gelijk. Een 
sterrenstatus wil ook niet zo aan mij kleven. 
Types die doen alsof ze sterren zijn, daar heb 
ik niks mee. Ik ben meer geïnteresseerd in 
persoonlijkheden. 
Toen ik 35 was, nam ik ontslag als leraar en 
zei tegen iedereen dat ik theater ging maken, 
radio en televisie ging doen en ook nog een 
boekje zou schrijven. Op één broer na was 
hoongelach mijn deel. Ha, ha ha. God, wat 
hadden ze een lol! Niemand begreep wat mij 
bezielde. Zo ging ik van een leuk salaris 
naar de bijstand. Én keihard aan de slag met 
de cabaretgoep Dubbel & Dwars. Maar ik 
kreeg die theaters wel vol. En dat boek 
kwam er ook. Net als die radio- en televisie
programma's. Als ik terugkijk, denk ik op 
mijn beurt: Zie je nou wel? Wat nou: Ha, ha, 
ha? En mocht het niet zijn gelukt, dan had ik 
het in ieder geval geprobeerd. Wat dat be
treft heeft Emile Ratelband gewoon gelijk. 
Geloof ergens in. Denk positief. Op een 
muur van mijn slaapkamer staat: 'Vandaag 
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is het feest' . En tussen haakjes daarachter: 
'En morgen ook'. Natuurlijk moet ook ik op 
sommige dagen vaststellen dat het bagger 
was en allesbehalve een feest. Maar daar wil 
ik van tevoren niet aan denken. Ik leef om 
plezier te hebben. Pret te maken èn ergens 
voor te staan. Want als ik één ding haat, is 
het kleurloosheid. De actie tegen Chirac met 
z'n kemproeven op Mururoa heb ik gestart 
op de radio. Als ik nu lees, dat één procent 
van de drugs in Frankrijk uit Nederland 
komt en 35 procent uit Marokko - min of 
meer direct geleverd door koning Hassan -
dan denk ik: Nu Kok, nu. Opstaan. Naar 
Chirac toe! Heb het lef om dat te zeggen! 
Maar nee hoor, dat durft hij kennelijk niet 
tegen een bevriend staatshoofd. Wóest word 
ik daarvan. 
Kok vroeg mij twee jaar geleden of ik wilde 

meewerken aan zijn 
verkiezingscampag
ne. Ik heb ja gezegd, 
want ik vond dat het 
CDA lang genoeg 
geregeerd had en 
een schop moest 
krijgen. Maar ik ben 
behoorlijk teleurge
steld in wat Paars 
sindsdien gedaan 
heeft. Neem zo'n 

man als Van Mierlo. Pakt die uit over de 
mensenrechten? Doet hij zijn mond open? 
Nee hoor! En ondertussen wordt er maar ge
zeken over Pronk. Terwijl dat een man naar 
mijn hart is. Die staat midden in het leven en 
kijkt rond. Maar als hij met tranen in zijn 
ogen de Kamer toespreekt, lachen ze hem 
uit. Zo van: Ach, het is Jantje Pronk maar. 
Waar ik ook boos en bang van word is hoe . 
de politiek omspringt met het rechtvaardig
heidsbeginsel. De zwakkeren hebben steun 
nodig en moeten die ook krijgen. Maar dat 
gebeurt veel te weinig. Het gevolg is steeds 
meer daklozen op straat en steeds meer psy
chiatrische patiënten die zomaar wat rond
zwerven. Al die aanvallen op de sociaal 
zwakkere groepen maken mij rázend. Waar
om worden tandartsen niet een keer aange
vallen? Of presentatoren? Omdat die mon
dig genoeg zijn, om alle kanalen te bereiken. 
Dus worden uitgerekend degenen gepakt, 
die die kanalen · niet hebben, maar wel het 
hardst om hulp verlegen zitten. Ja, daar kan 
ik ècht kwaad om worden. Ik ben het een 
beetje kwijt met de PvdA. Op dit moment 
neig ik meer naar de pressiegroepen. Naar 
de luizen in de pels. Heel belangrijk voor 
een democratie. Ik vind dat Paul Rosenmöl-

Ier het goed doet. En ook Jan Marij
nissen is een goeie vent. Dat zijn 
nu voor mij de interessante figu
ren. 
De politiek is kleurloos, omdat 
iedereen vriendjes met elkaar 
wil zijn. Datzelfde zie je bij de 
omroepen. Alle sterren lopen 
aardig tegen elkaar te wezen. 
Niemand zegt: 'Ik vind jou 
programma niks!' Ik heb 
Frank Masmeijer eens uitge
nodigd om samen een duet 
te zingen. Zegt die: 'Ja, 
maar je zeikt mijn shows 
altijd af.' Natuurlijk vind ik 
wat hij doet klote. Maar dat 
wil niet zeggen dat ik hem 
als persóón een lul vind. Zelf 
ben ik zo vaak op de hak ge
nomen. Als Henk van 
Gelder in het 
NRC over mijn 
programma 
schrijft: 'Dit was niet 
goed!' , dan is dat zfj n me
ning. En gelukkig kan hij 
daar ook voor uitkomen in de 
krant. Kom ik hem daarna te
gen, dan kan ik hem recht in de 
ogen kijken en gaan we vervol
gens een pilsje drinken. Want hij 
heeft niks tegen mij, hij heeft wat 
tegen mijn programma. Dat mag 
toch? 
Net zoals ik op m' n 35e mijn Iera
renbaan eraan gaf om het theater in te 
gaan, wil ik over drie jaar - op mijn 
vijftigste - wéér iets heel anders doen. 
Een fabriek beginnen. Ik weet niet eens 
wat voor fabriek. Misschien ga ik wel Us
lands water importeren. Daar ga ik nu nog 
niet over zitten piekeren. Want nu moet ik 
lol hebben en genieten van het leven. Ik 
spiegel me graag aan het lied van Youp van 
' t Hek Leef alsof het je laatste uur is. Mor
gen kan ik wel dood zijn. Alhoewel, ik heb 
mijn vriendin beloofd honderd te worden. 
Dat zal wel niet lukken. Ik rook te veel, ik 
drink en leef te intensief. Maar ik ben niet 
van plan daarmee te stoppen, omdat ik dan 
misschien ouder word. En als er dan toch 
iets blijkt te zijn na de dood, zal ik wel in de 
hemel komen. Want ik heb niemand beroofd 
of in elkaar geslagen. Ik heb alleen niet 
meer in God geloofd. 
Maar als God inderdaad 
zo'n toffe vent is, zal hij 
me dàt wel vergeven. 

'Denk je 
nou echt dat 
m'n vriendin bij me 
was gebleven als ik 
geen hUmor had 
gehad?' 
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Poppe: 'Ik kijk echt uit naar een parlementair onderzov 
Is 'milieudetective' 
Remi Poppe in mei '94 
in de Tweede Kamer 
wordt gekozen, kent hij 
als geen ander de 
schimmige wereld van 

de olie- en chemicaliënverwerkers. Al 25 
jaar zit hij ze achter de broek. EMK-Uniser 
in Krimpen, Booy Clean in de Rotterdamse 
Geulhaven, TCR in de Botlek: Poppe meld
de steeds als eerste hoe het afval niet ver
werkt werkt, maar domweg gedumpt. Als 
kamerlid kan hij eindelijk het debat met de 
regering aangaan over de enig juiste oplos
sing: inzameling en verwerking door de 
overheid. Poppe: 'Bij vloeibaar chemisch 
afval is het een kwestie van pompen en wèg. 
De handhaving van milieuregels is onmoge-
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lijk. Je kunt niet bij elke pomp en op elk 
schip een ambtenaar zetten die kijkt waar 
het spul heengaat. Tel daarbij het grote geld 
dat te verdienen valt door het afval nfet fat
soenlijk te laten verwerken, dan wéétje toch 
datje het winstoogmerk moet wegnemen?' 
De Rekenkamer bevestigt nu Poppe's stel
ling. Behalve Tankcleaning Rotterdam 
(TCR) heeft het controle-instituut ook de 
zeven andere 'ontvangstinstallaties' voor 
scheepsafval bekeken. Bij vijf zijn regelma
tig overtredingen geconstateerd. De andere 
twee zijn vrijwel nooit gecontroleerd. 
Milieuminister De Boer geeft Poppe in '94 
echter geen gelijk als hij in verband met de 
TCR-affaire pleit voor verwerking door de 
overheid. Ondanks alle schandalen gelooft 
de minister nog in verbetering van de hand-
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having. In ' 95 boekt Poppe wel enig succes. 
De Boer Laat dan weten dat de vraag of er 
een overheidsbedrijf moet komen voor de 
verwerking van vloeibare gevaarlijke afval
stoffen 'nadrukkelijk wordt betrokken' bij 
komende plannen. En na het TCR-rapport 
van de Rekenkamer praat zelfs VVD-minis
ter Jorritsma serieus over verwerking door 
de overheid. Poppe: 'Al vijftienjaar roep ik 
dat bulten de Kamer. Nu, na twee jaar ln de 
Kamer, krijgen we gehoor. Dat is pure 
winst.' 
Vlak voordat het rapport van de TU Delft 
verschijnt, proberen ambtenaren van Rijks
waterstaat en de gemeente Rotterdam de in
boud nog aangepast te krijgen. Zij vinden 
dat ze er al te stevig van langs krijgen. Nadat 
echter ook de Rekenkamer bikkelharde con-
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clusies trekt, beloven 
de betrokkenen beter
schap. De ministeries van 
Milieu en Verkeer en Waterstaat gaan beter 
samenwerken en intensiever controleren. 
Poppe is niet onder de indruk: 'Dat beloof
den ze precies zo na de EMK-Uniser-affaire. 
En juist bij TCR blijkt dat daar helemaal 
niets van terechtgekomen is. In twintig jaar 
hebben ze niets geleerd. Dat is een van de 
redenen waarom er nu een parlementair on
derzoek moet komen. Dan wordt duidelijk 
waarom het zo erg mis kon gaan en dus hoe 
we dat moeten voorkómen.' 
Een ander argument voor zo'n onderzoek 
vormen de vele onbeantwoorde vragen rond 
de keuze voor TCR en de rol van toenmalig 
minister Neelie Kroes. Poppe: 'Alles wijst 

Kroes onder ede kunnen horen' 
erop dat Kroes haar ambtenaren kort 

heeft gehouden om per se de beruchte 
gebroeders Langeberg naar Rotterdam te 
halen om een havenontvangstinstallatie te 
bouwen. Zo lag er een alternatief plan van 
de gemeente Rotterdam samen met een drie
tal bedrijven. Dat is afgewezen omdat het 
duurder leek. Let wel, er is niet eens onder
zocht of dat echt zo was. ' 
In de oorspronkelijke opzet van de ont
vangstinstallatie voor scheepsafval zou Rot
terdam deelnemen om de controle te waar
borgen. Toen TCR aan de horizon ver
scheen, was die voorwaarde ineens weg. De 
Rekenkamer merkt op dat argumenten voor 
deze beslissing nergens te vinden zijn. Pop
pe: 'Of neem de kwestie van de accountant 
van TCR. Dat was een voormalige commis-
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saris van het bedrijf. Hoe kan dat, terwijl het 
ministerie zijn benoeming moest goedkeu
ren? Die accountant werkte mee aan een 
subsidie van 385.000 gulden voor een zus
terbedrijf van TCR voor een schip dat later 
maar l07 .000 gulden waard bleek te zijn. 
Een andere TCR -commissaris was Van 
Schaik, voormalig topambtenaar in Rotter
dam en buurman van Kroes. Van Schaik was 
eerst betrokken bij het concurrerende plan 
van de gemeente en stapte meteen daarna 
over naar TCR.' 
Belastend voor Kroes is ook de brandbrief 
die milieuminister Nijpels haar schreef over 
TCR en waarop ze geen actie ondernam. 
Poppe: 'Een parlementair onderzoek waar
bij we Kroes en een aantal topambtenaren 
onder ede horen. Daar kijk ik echt naar uit.' 
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Het TCR· 
recept: 
Veel geld beuren 
voor verwerking 
en vervolgens 
gewoon de kraan 
opendraaien naar 
de haven 

et is algemeen bekend 
dat geen enkel bedrijf in 
de onderhavige sector 
'schone' handen heeft. 
Er is slechts verschil 
tussen 'grijze, zwarte en 

zeer zwarte' bedrijven. Ten aanzien TCA 
merk ik op dat ik- mede op basis van gege
vens van de politie- dit bedrijf ten minste in 
de 'zwarte' categorie plaats.' 
Dat schrijft de directeur-generaal Scheep
vaart en Maritieme Zaken op 18 juli 1984 
aan minister Kroes. 
Toch zet Kroes haar zin door en kiest ze 
voor de vrije jongens van TCA (Tank
cleaning Amsterdam) om in Rotterdam een 
nieuwe voorziening op te zetten waar sche
pen hun afval kwijt kunnen. De minister 
weet dat Justitie bezig is met een onderzoek 
naar TCA. Pikant detail: enkele dagen nadat 
Kroes op de hoogte is gebracht van het af
tappen van de telefoon van TCA, weten de 
eigenaren, Jan, Ton en Ron Langeberg, dat 
ook. Het onderzoek loopt daardoor op niets 
uit. 
Het Rotterdamse zusterbedrijf krijgt de 
naam TCR, Tankcleaning Rotterdam. Kroes 
stopt er 23 miljoen subsidie in, met de voor
waarde dat het bedrijf zelf een derde van de 
investeringen bekostigt. Na een briefje van 
TCR dat dit moeilijk is, vervalt zelfs deze 
voorwaarde zonder verder onderzoek. Uit
eindelijk betaalt de overheid minstens 90 
procent van de investeringen. 

'Geen gelul, zo 
doen we het' 

Ze werkten vooral In de 
nacht als het water van de 
Botlek toch al zwart kleur

de. Het 'groene hulsje' op de kop 
van de Tweede Werkhaven diende 
als uitkijkpost. De nachtploeg -
doorgaans twee man - had zelfs 
de beschikking over een speelale 
kijker om de 'vijand' In de gaten te 
houden. En de vijand kon elk mo
ment uit het duister opstomen. 
'Draai maar dicht,' klonk het dan 
per portofoon uit het wachthuisje. 
De bemanning van de controle
kamer op de wal wist wat er te 
doen stond: In een reflex draaide 
zij de afsluiters dicht. Pruttelend 
kwam de smurriestroom uit de 
loospijp tot stilstand. Zo hadden 
havendienst, rijkswaterstaat en 
rivierpolitie jarenlang het nakijken. 
Werknemer Achmed 'Maftonio' 
wist dat het niet pluis was. Hij had 
al vaker dode vissen zien drijven. 
De directie hield echter niet van 
moeilijke vragen. 'Geen gelul, zo 
doen we het,' was het parool van 
de top. 

Uit NRC-Handelsblad van 1-2- '95 

Watermonsters bewijzen 
grootschalige vervuiling. 

Toch wordt er minder vaak 
gecontroleerd 

De Rekenkamer concludeert dat TCR 'van
af het allereerste begin' de miheuregels 
heeft geschonden. 
De situatie verslechtert bovendien als het 
bedrijf naast scheepvaartafval steeds meer 
ander chemisch afval gaat verwerken. De 
installaties zijn daarop niet berekend, maar 
dat zal ook nooit de bedoeling zijn geweest. 
De winst zit erin veel geld te beuren voor 
verwerking en vervolgens de kraan open te 
draaien naar de haven. 
De overheidscontrole faalt. De verschillen
de controlediensten werken langs elkaar 
heen en accepteren na elke overtreding weer 
opnieuw de belofte van beterschap. Pas in 
1989 vindt de eerste grote gezamenhjke 
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controle plaats . En hoewel de ac

tie waarschijnlijk verlinkt was, 
zijn de conclusies alarmerend. Op 
technisch en organisatorisch ge
bied schiet TCR te kort. Water
monsters bewijzen grootschalige 
vervuiling. Toch neemt hierna de 
aandacht voor het bedrijf vreemd 
genoeg af. Er wordt minder ge
controleerd in plaats van méér. 
Uit het rapport van de Rekenka
mer: 'In juni 1990 sprak de regio
nale inspectie Zuid-Holland met 
TCR af dat het bedrijf lozingen 
voorafzou melden bij Rijkswater
staat. Op grond van deze meldin
gen zou Rijkswaterstaat controles 
uitvoeren aan het lozingspunt. 
Vanaf dat moment bleven gecon
stateerde overtredingen plotseling 
vrijwel uit. ' 

Uit vrees voor 
politieke inmenging 

opereert het 
opsporingsteam lange 

tijd in het geheim 

In december 1993 valt justitie bij 
TCR binnen. Het onderzoek dat 
aan de inval vooraf ging, was 
strikt geheim gehouden. Voor het 
bedrijf èn voor de politiek, zo 
blijkt uit het rapport 'Dossier 
TCR, tien jaar schone schijn' van 
het ministerie van Justitie: 'Uit 
vrees voor poli tieke inmenging 
heeft het opsporingsteam lange 
tijd in het geheim geopereerd.' 
Daarvoor was alle reden, volgens 
het rapport: 'Zeer noemenswaar

dig is het stilleggen van strafrechtelijke on
derzoeken in '84 en '87 en de vermeende 
departementale betrokkenheid daarbij. Bij 
de opsporingsinstanties ontstond een gevoel 
dat TCR bescherming genoot in hoge poli
tieke regionen, waardoor onderzoeken ge
doemd waren te mislukken.' 
Het nieuwe onderzoek slaagt wel : op 17 
april 1996 worden de eigenaren en enkele 
medewerkers in hoger beroep veroordeeld 
tot gevangenisstraffen van één tot zes jaar. 
Dat hebben ze te wijten aan (onder andere): 
lozen van afval in de haven, illegale export 
van afval naar België, Frankrijk en Enge
land, vervalsen van kwitanties en analysere
sultaten en geknoei met facturen voor de 
subsidievers trekking. 
TCR gaat failliet en wordt verkocht voor 
vier miljoen. ABN Amro krijgt het geld. De 
samenleving is 23 miljoen subsidie kwijt en 
zit met een totaal vergiftigde haven. • 
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trouwde 
met de 

man van haar 
dromen. Haar 
ouders keken 
wel bedenke
lijk bij het ho
ren van de 
trouwplannen, 
maar de jeugd 
doet wat toch wat ze wil. 

schuld van 
meer dan 
10.000 gulden 
ontstaan In de 
jaren na de 
echtschelding 
en Thea werd 
daarvoor even-
zeer aanspra
kelijk geacht 
als haar ex
echtgenoot. 

Het paar richtte een woning 
In met behulp van een lening 
en bijdragen van de ouders 
van belde kanten en het 
sprookje kon beginnen. 

Piet Brauer 

Zij stond bij de 
woningvereniging nog ge
woon als huurster te boek. 
Een dagvaarding had Thea 
nooit gekregen. Die was ken
nelijk verkeerd betekend. 
Thea kwam direct bij mij met 

Maar dromen komen lang niet altijd 
ult. Het lukte geen van belde echte
lleden enige maatschappelijke posi
tie te verwerven. Thea's man raakte 
tot overmaat van ramp aan de drank 
en al na twee jaar spatte het huwelijk 
uit elkaar. Thea trok 

het verstekvonnis. Daartegen kan 
men binnen veertien dagen In verzet 
komen, In dit geval bij de kantonrech
ter. Ik heb dus vlug een zogenaamde 
verzetdagvaarding gemaakt en de zo 
kwam de zaak opnieuw voor de kan-

tonrechter. Daar heb ik 
weer bij haar ouders in 
en begon een echt· 
scheidingsprocedure. 
Na de scheiding heeft 
Thea nog jarenlang pro
blemen gehad met aller
lel schuldelsers over 
schulden die tijdens het 
huwelijk waren ont
staan, veelal door toe
doen van haar ex. Om
dat zij met hem ge
trouwd was, was ook zij 
daarvoor hoofdelijk aan
sprakelijk. Dus als het 

Waarom 
moet ik 
de huur
schuld 
van mijn 
ex-man 
betalen? 

verschillende argumen
ten aangevoerd waarom 
de vordering tegen Thea 
niet juist was. Onder an
dere dat de woningvere
niging al lang bekend 
was met het feit dat 
Theo geen huurster 
meer was. 
Hoewel de woningvere
niging ontkende te we
ten dat Thea al vijf jaar 
uit het huls weg was, 
vond de kantonrechter 

zo'n schuldeiser niet lukte bij de ex
man te Innen, dan klopten ze bij Thea 
aan. En omdat ze In de uitkering zat, 
moesten haar ouders weer flink bij
springen. 
Op een dag kwam er ook een vorde
ring van de woningvereniging bij haar 
terecht. Haar ex, die in het huwelijks
huisje was blijven wonen, had huur
schuld. Thea ging met haar moeder 
naar de woningvereniging om uit te 
leggen dat met haar ex afgesproken 
was dat hij de lusten en de lasten van 
de woning zou houden. Na het ge
sprek hoorde Thea hierover jarenlang 
niets meer. 
Maar In 1995 werd plotseling een 
verstekvonnis van de kantonrechter 
aan haar uitgereikt. Er was een huur-
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toch dat de huisbaas 
mijn stelling onvoldoende had weer
sproken. Hij verklaarde het verzet ge
grond en daarmee was het vonnis van 
de baan. 
Het liep dus met een sisser af voor 
Thea. Maar u ziet hoe het kan gaan. 
Daarom het volgende advies. Als u 
zelf terechtkomt in een echtschei
dingsprocedure, verzoek dan de 
rechtbank vast te leggen wie de huur
der wordt van de woning. Op zo'n ver
zoek van een van belde partijen kan 
de rechtbank namelijk bepalen wie 
het huurrecht krijgt. 
Is deze kwestie niet geregeld tijdens 
de echtscheiding, dan moet de ver
t rekkende partij zo snel mogelijk zijn 
of haar deel van de huur Qpzeggen bij 
de verhuurder. 
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Zeshonderd afgevaardigden stellen tijdens 
Zesde Congres nieuwe koers SP vast 

0 
nder het motto 'De 
eerste weg links' 
houdt de SP op 8 
juni haar Zesde 
Congres, in de 

Amsterdamse RAl. Ruim 600 
.afgevaardigden - één op iedere 
dertig SP-leden- gaan er de 
koers van hun partij voor de 
komende jaren vastellen en 
nieuwe partijbestuurders kie
zen. Ruim een half jaar heeft de 
congresvoorbereiding geduurd, 
waarbij alle leden volop in de 
gelegenheid zijn gesteld mee te 
praten over de resultaten van de 
SP in de afgelopen tijd, over de 
stand van zaken in Nederland 
en de wereld, en over de taken 
die de SP zich nu moet stellen. 
Daarbij bleek er brede steun 
voor het plan om de SP te doen 
uitgroeien tot vierde partij van 
het land, die een belangrijk 
tegenwicht kan vormen tegen 
de heersende neo-liberale poli
tiek. Daartoe is een groot pak
ket van taken en maatregelen 
besproken. 
Het congres zal niet alleen de 
koers vaststellen, maar ook 

nieuwe partijbestuurders kie
zen. Voorgesteld wordt voor de 
diverse takken van werk 16 
partijbestuurders rechtstreeks te 
kiezen, onder wie 7 'nieuwe' 
gezichten. Naast deze 16 ko
men in het partijbestuur ook de 
11 districtsvoorzitters, die vlak 
voor het congres door de afde
lingen gekozen zijn. Zij hebben 
een belangrijke taak in het 
opzetten en begeleiden van 
afdelingen. 

Op het congres zullen ook 
tientallen gasten aanwezig zijn 
uit binnen- en buitenland. 

Defensie lonkt naar Indonesië 

D 
e Nederlandse 
regering wil de 
militaire samen
werking met 
Indonesië uitbrei

den. Dat erkent minister 
Voorhoeve op vragen van 
SP-kamerlid Marijnissen. 
Maar van 'Intensieve' sa
menwerking zal volgens 
Voorhoeve geen sprake zijn. 
Wel gaat Defensie-staats
secretaris Gmellch Meljllng 
binnenkort naar Indonesië 
en zijn er plannen voor sa-

menwerking bij militaire 
opleidingen. Ook zullen Ne
derlandse F-16's in Indone
sië deelnemen aan een 
luchtvaartshow. Marljnls
sen: 'De economie In Indo
nesië explodeert. Blijkbaar 
probeert onze regering een 
graantje mee te pikken door 
nauwere banden met het 
leger en dus de machthe~ 
bers In Indonesië. Maar hoe 
Is dat te rijmen met de gro
ve schendingen van de men
senrechten door dat leger?' 

Sociale huursector zal in 2009 failliet zijn 

Z 
onder subsidie en 
zonder goede over
heidscontrole redt 
de sociale huur
sector het niet. 

Deze visie van de SP wordt 
nadrukkelijk bevestigd door 
berekeningen over de toekomst 
van de volkshuisvesting. 
Dagblad Cobouw concludeerde 
op basis van een nog geheim 
rapport dat de sociale huursec
tor afstevent op een bankroet. 
Het rapport is gemaakt in op
dracht van het ministerie van 
VROM en laat zien dat de hele 
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sector in 2009 ' technisch fail
liet' is, als het regeringsbeleid 
niet verandert. 
Het ministerie reageerde fel op 
het artikel in Cobouw, maar 
kon niet ontkennen dat het blad 
de juiste informatie gaf. Vol
gens VROM gaat het echter 
slechts om theoretische model
len, en kan de praktijk er heel 
anders uit zien. 
Maar die praktijk is al te zien 
bij diverse corporaties. Mede 
door falend overheidstoezicht 
zit de Limburgse woningstich
ting WBL met een onbetaalde 
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rekening van 103 miljoen. Dat 
bedrag wordt gehaald uit de 
'stroppenpot' van de woning
corporaties. Dit jaar stopt elke 
corporatie 50 gulden per huur
der in die kas, om het saldo op 
peil te houden. De komende 
jaren zullen nog veel extra 
stortingen nodig zijn, op kosten 
van de huurders dus. Ondanks 
slecht onderhoud en maximale 
huurverhogingen staan al een 
veertigtal corporaties - onder 
andere in Capelle aan den IJs
se! en Lelystad- er weinig 
beter voor dan WBL. 

JU NI 1996 

SP-wethouders 
in Oss? 

I 
n Oss onderhandelen 
SP, PvdA, D66 en de 

· plaatselijke partij VDG 
(Voor De Gemeen
schap) over een pro

gressief college met-twee 
SP-wethouders en één van 
elke andere partij . Het ini
tiatief Is genomen door de 
SP, nadat een cotlege van 
CDA, VVD en VDG uit elkaar 
was geklapt. Voorzitter 
Jules lding van de negen
koppige SP-fractie in Oss 
spreekt van 'een mooie 
kans om te laten zien hoe 
een stad bestuurd kan wor
den In het belang van de 
mensen'. 
De eerste gespreksronde Is 
volgens ldlng positief verlo
pen. 'Maar daarmee zijn we 

er niet. We moe-
ten het eens 
worden op 
heel veel pun
ten. Er moet 

- een verfrissend 
programma 
komen. De 
mensen In 

Jules/ding Oss moeten 
merken dat 

er ècht wat verandert.' 
Hoofdzaken zijn voor de SP: 
meer groenonderhoud, ver
keersveiligheid en speel
voorzieningen; matiging van 
de gemeentelijke tarieven 
en een duidelijke stelling
name van Oss teg~n de 
Haagse verslechteringen. 



rs 

~n 

e 
'DG 

,.. 
e 
1n 
I i-
Ie 
n 
aar 

e 
or-

' is 
lo

we 
10e-

1n-

md 
1a 
!t 

en 
~t 

iP: 
>r-

ran 
~ 

Voor het eerst vrije en eerlijke verkiezingen 

0 
p 12 mei is Yoweri Museveni 
geïnstalleerd als de eerste 
democratisch gekozen presi
dent van Uganda. Tribune
correspondente Sopbie Stam 

doet verslag van de verkiezingen, onder 
het motto 'Zo kan het dus ook in Afri-
ka'. 
'Karuru, stemrecht' heet de jongen die 
geboren werd op 9 mei, de dag ·van ·de 
verkiezingen. Zijn moeder wilde per se zelf 
stemmen en werd met een brancard naar 
het stembureau gevoerd. 
Uganda heeft vol enthousiasme geko
zen bij de eerste vrije presidentsver
kiezingen. Winnaar werd Yoweri 
Museveni die met 75,5% van de 
stemmen beloond werd voor de rust 
en vrede en de economische groei 

tegenover de Derde Wereld - hadden hun 
bezorgdheid uitgesproken of het wel eerlij
ke en geheime verkiezingen zouden wor
den. Nou, dat waren het. De stembiljetten 
toonden foto's van de drie kandidaten. In 
een stemhokje moest de kiezer een kruis 
zetten. Daarna gingen alle biljetten in de
zelfde bus. Niet- zoals vroeger- in aparte 
bussen per kandidaat. Dubbel stemmen 
werd voorkomen doordat iedere kiezer na 
het stemmen zijn duim in onafwasbare inkt 
moest dopen. En de stembureaus waren 

onverbiddelijk. De man die inkt aan zijn 
hand kreeg bij de begroeting van een 

vriend die net gestemd had, werd 
resoluut de deur gewezen. Ook 
buitenlandse waarnemers moesten 
constateren dat de verkiezingen 
'free and fair' waren verlopen. Op 
12 mei werd Museveni beëdigd als 
de eerste president die door het 

die hij de afgelopen tien jaar heeft 
gebracht in U ganda, na jaren van 
etnische en politieke moorden Museveni volk is gekozen. In heel U ganda 
onder Idi Amin en Milton Obote. 
De bevolking kan nu weer alle essentiële 
levensmiddelen kopen; onderwijs, gezond-
heictszorg en niet in het minst de vrouwen
emancipatie worden sterk bevorderd. 
Diverse buitenlandse regeringen- die zo 
graag een vermanend vingertje opheffen 

leidde dat tot uitbundige feesten. 
En de verkiezingsroes is nog niet afgelo
pen. Op 27 juni wordt het parlement geko
zen. De kandidaatstelling in het opmerke
lijke 'géén-partijstelsel' van Uganda heeft 
inmiddels plaatsgehad, wat ook weer ge
paard ging met veel tamtam, getoeter, ge-
schreeuw en feestvreugde. Nu maken alle 
kandidaten propaganda voor zichzelf, 
waarna de kiezers het laatste woord heb-

0 ben. Er staan ons dus nog de nodige festivi
teiten te wachten. Wat zijn verkiezingen in 
Nederland dan toch saai ... 

mis chien recht op een bedrijfspen
sioen voor een baan van lang geleden?' Ant
woord op die vraag krijgt u van het Project 
Niet Opgevraagde Pensioenen (PNOP). Het 
project registreert de openstaande pensioe
nen van mensen die 65 geworden zijn na l 
januari 1994. U bereikt het PNOP uitslui
tend telefonisch, op nummer 020-6074777. 
Bent u 65 jaar geworden vóór 1 januari '94, 
dan kan het PNOP u niet helpen.- U kunt dan 
het beste de brochure 'Zo zit dat met uw ver
geten pensioen' bestellen. Dat kan bij het 
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, 
Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam. 
De brochure kost f 1,50 plus verzendkosten. 
Bestellen kan alleen schriftelijk. 

Franse toestanden 

D 
uitsland wil liefst zeventig 
miljard D-mark bezuinigen, 
vooral op de overheidsuit
gaven, de gezondheidszorg 
en de pensioenen. Zoals in 

alle Westeuropese landen gebeurt het 
hakwerk onder het mom van de 
toelatingsnormen voor de EMU. De 
Duitse vakbonden bereiden stakings
acties voor en voorspellen een hete 
zomer. Een vakbondsman: 'Als Kohl 
hier Amerikaanse toestanden wil, dan 
maken wij Franse toestanden.' 

Bram Peper burgemeester van 
Rotterdam 

' Ik heb van oud-hoofdcommissaris 
Blaauw geleerd dat je polltiemensen 
niet aan zulke verleldingen moet 
blootstellen. Geen dubbeltjes, da
mes en drugs.' 

Frits Bolkestein fractiele ider 
WD 

'WIJ zijn rijk en ons wordt aangepraat 
dat die rijkdom ten koste gaat van 
de Derde Wereld. Klinkklare onzin.' 

Jan Pronk minister van Ontwik
kelingssamenwerking 

'Het hele Azië-beleid, alles, alles Is 
koopmansbeleid geworden. ' 

ex-campagne
leider D66 

Ernst Bakker 
'Politiek Is geen bridge. Het Is toe
pen. Het gaat om de laatste slag.' 

I 't {'!§ ttJ bur~emeester van 
l.il.llli.ii.ill.llil ... -llilll Gorznchem 
'We komen hier om In de bejaarden' 

kardinaal A. Simonis 
'Gelukkig spreekt onze nieuwe ka
tholieke catechismus over belas
tingontduiking als een van de hoofd
zonden tegen de gemeenschap. Dat 
is nog niet eerder vertoond. De ar
moede moet niet In de eerste plaats 
opgelost worden door de armen, 
maar door de rijken. ' 

Nic van Rossum columnist in 
Elsevier 

'Verzekeraars zijn een stuk gehaaider 
dan politici. Bij elke nieuwe wet of 
richtlijn gaan ze er gillend van de 
lach met de bult vandoor. ' 

aftredend werk
geversvoorzitter 

Rinnooy Kan 
'Ik ben tegen een sociaal Europa.' 

Bronnen: Algemeen Dagblad, Elsevier; 
De Telegraaf, het Parool, TROS Kamer
breed, NRC Handelsblad 
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de mensenrechten 
wel genoeg? 

MINKA NIJHUIS 
schrijfster 

over Zuidoost-Azië: 

'De meest kwalijke uitspraak deed Van 
Mierlo tijdens een politieke jongerenbijeen
komst Hij stelde dat er twee soorten men
senrechten bestaan: universele èn cultuurge
bonden. Het recht van vrije meningsuiting 
was volgens hem niet universeel, maar 
cultuurgebonden. Met andere woorden: dat 

recht geldt niet voor mensen in Zuidoost
Azië. Dat vind ik voor een voormaligjour
nalist een hoogst kwalijke opvatting.' 

PIETJE VERVEST 
mede-oprichtster 

Burma Centrum Nederland: 

'Van Mierlo maakt er zich soms te makke
lijk van af. Op karoervragen of Nederland 
zijn zorgen over de mensenrechtensituatie 

in Birma wel uitte aan het militaire bewind 
aldaar, antwoordde Van Mierlo bevestigend. 
Maar wat is er in werkelijkheid gebeurd? De 
Franse ambassadeur - toen onze belangtm
behartiger in Birma - probeerde het onder
werp aan te snijden bij de generaals. Na vijf 
minuten stond hij alweer buiten. Een maand 
later vertrok er wèl een Nederlandse han
delsmissie naar dat land. Van Mierlo be
weert weliswaar somber gestemd te zijn 
over de dialoog tussen de militairen en de 
oppositie, maar hij heeft nog nóóit een po-
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ging gedaan in gesprek te komen met die op
positie. TerwijJ ·de-partij van Aung San Snu· 
Kyi toch tachtig procent van .de stemmen 
kreeg.' 

REMIPOPPE 
Tweede-Kamerlid SP: 

'Ten tijde van de Franse kemproeven op 
Muruora heb ik Van Mierlo erop aangespro
ken, dat hij een goede relatie met Frankrijk 
kennelijk belangrijker vond dan het luide 
Nederlandse protest tegen deze aanslag op 
de gezondheid en het milieu van de Poly
nesiërs. Hij heeft niet meer gedaan dan de 
Fransen een briefje sturen. Ik heb hem toen 
een stoffige diplomaat genoemd. Dat vond 
hij niet leuk, geloof ik. ' 

MARTHA MEIJER 
directeur Stichting Humanistisch 

Overleg Mensenrechten: 

'Onze grootste zorg is dat Van Mierlo begrip 
toont voor zogenaamde cultuurbepaalde 
mensenrechten. Mensenrechten zijn univer
seel. Van Mierlo is daarover wat te vaak te 
relativerend. Hij zou meer gebruik moeten 
maken van het krediet dat Nederland in de 
wereld heeft opgebouwd op het gebied van 
de mensenrechten. Ik denk overigens dat je 
je pijlen niet alleen op Van Mierlo moet 
richten, maar ook op het parlement. Uitein
delijk heeft dat zijn beleid goedgekeurd. In 
het kader van de herijking van het buiten
lands beleid wenst men kennelijk voorrang 
te geven aan economische belangen boven 
de mensenrechten.' 

MARIEKE TAAMAN 
coördinatrice werkgroep 

mensenrechten D66-jongeren: 

'Er wordt vaak geschermd met de effectivi
teit van stille diplomatie. Wij zijn daar als 
democraten niet zo dol op, omdat we in 
principe alles openbaar willen. Is dat niet zo, 
dan moet je blindelings vertrouwen, in dit 
geval op Van Mierlo. Terwijl het bekend is 
dat hij mensenrechten geen leuk gespreks
onderwerp vindt. Stille diplomatie? Er zijn 
géén bewijzen dat hij het doet en dat het ècht 
werkt. Voor ons is dat een punt van zorg. Op 
zich is het goed de mensenrechten aan te 
kaarten via de Europese Unie, maar laat Ne
derland - met zijn traditie op dat gebied -

dan ook een voortrekkersrol vervullen. Als 
ik al die verhalen hoor over cultureel be
paalde rechten in sommige gebieden, vraag 
ik me gelijk af: Door wie wordt die cultuur 
dan bepaald? Door het volk of door de 
machthebbers? Je maakt mij niet wijs, dat 
het cultureel bepaald is mensen op te hangen 
omdat ze een mening hebben. Wij Jonge 
Democraten vinden dat er wat minder over 
economie gepraat moet worden en wat meer 
over ethiek in het buitenlands beleid.' 

LEONI SIPKES 
Tweede-Kamerlid GroenLinks: 

'Vergeleken met zijn voorgangers Van den 
Broek en Kooijmans stelt Van Mierlo mij te
leur op het punt van de mensenrechten. Als 
het klopt dat hij zich bedient van stille di
plomatie, vind ik het allemaal wel èrg stil. 
Het is tekenend dat hij zegt peentjes te zwe
ten wanneer hij de mensenrechten aan de 
orde moet stellen in een bepaald land. En dat 
hij wéér peentjes zweet als hij daarover hier 
verslag moet doen. En het spreekt toch ook 
niet echt tot de verbeelding, dat bij de reor
ganisatie van het ministerie van Buitenland
se Zaken achteraf nog even een Directie 
Mensenrechten in het leven wordt geroepen. 
Van Mierlo vindt dat de Europese Unie de 
mensenrechten aan de kaak moet stellen, 
maar als het om Nederlandse economische 
belangen gaat, laat je dat toch ook niet over 
aan de Europese Unie?' 

YVETTE LAWSON 
Komitee Indonesië: 

'Van Mierlo stelt ons af en toe danig teleur. 
Soms vragen we ons af of hij wel weet waar
over hij praat. Toen bijvoorbeeld in de Ka
mer vragen werden gesteld over een export
vergunning voor vuurgeleidingsapparatuur 
van HSA aan Indonesië, had hij het over de 
functie van het Indonesische leger, ook in 
Oost-Timor. Terwijl Nederland de annexatie 
van Oost-Timor niet erkent! En toen Oost
timorese en Indonesische jongeren in de
cember de Nederlandse ambassade in Ja
karta binnendrongen, was zijn eerste verkla
ring op het NOS-journaal dat hij een ge
welddadige ontruiming niet uitsloot. 
Laat ik het diplomatiek stellen: ik weet niet 
of de mensenrechten nu het meest gebaat 
zijn bij Van Mierio's manier van een beetje 
brommen, een beetje lachen, een beetje po
pulair doen en soms een opmerking maken 
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waarvan ik denk: Hoe kan ja dàt nou zeggen 
als minister van Buitenlandse Zaken en par
tijleider van D66!' 

JAN MARIJNSSEN 
fractievoorzitter SP: 

'Van Mierlo begon goed. Tegen de wil van 
CDA, VVD en oud-Indiëgangers gaf hij 
eind '94 Poncke Princen een visum, juist in 
verband met diens verdiensten op het gebied 
van de mensenrechten. Die houding waar
deer ik. Maar Van Mierlo is steeds meer op
geschoven van dominee naar koopman. Om 
bij Indonesië te blijven: daar is geen vak
bondsvrijheid, geen vrijheid van menings
uiting. Pronk heeft daartegen stelling geno
men. Waarop Indooesie onze ontwikke
lingshulp weigerde. Ik zou dan zeggen: Oké, 
dan geen geld meer. Maar de paniek bij Bui
tenlandse Zaken was groot, omdat de belan
gen van Philips en Shell gevaar liepen. Ver
der vind ik het een vreemde zaak dat Oost
timorezen die onze ambassade in vluchten, 
geen politiek asiel krijgen. 
Dan Cuba. In tegenstelling tot de meeste Eu
ropese landen weigert Nederland in de Vere
nigde Naties steeds resoluties te steunen die 
de Amerikaanse blokkade veroordelen. 
Tot slot Turkije. Daar heerst de ergste onder
drukking. Nederland weet dat wapens die 
wij leveren aan Turkije, leeggeschoten wor
den op bijvoorbeeld de Koerden. 
Kortom: voor zover wij kunnen nagaan, 
gaat Van Mierlo op dit moment voor de gro
te economische belangen.' 

BEN VAN DEN BOS 
Tweede-Kamerlid D66: 

'Het beleid van Van Mierlo verschilt in niets 
van dat van zijn voorgangers. De mensen
rechten zijn nog steeds een hoofdbestand
deel. De minister heeft een duidelijke voor
keur voor een oplossing in Europees ver
band, boven een aanpak vanuit Nederland 
alleen. Dan sta je narnelijk veel sterker. De 
keerzijde daarvan is, dat je te maken hebt 
met meer landen en dus eerder concessies 
moet doen. Daardoor kan je soms niet alle 
wensen van mensenrechtenorganisaties be
vredigen. Van Mierlo wordt hoofdzakelijk 
beoordeeld op zijn openbare uitspraken. 
Maar wat bespreekt hij allemaal achter ge
sloten deuren om de mensenrechten te her
stellen? Niemand weet dat, behalve de mi
nister zelf.' • 



Moet de Hogesnelheidslijn er komen? 
'Ja, aansluiting op het Hogesnelheidsnel kan 
een alternatief zijn voor het snel groeiende korte 
afstand vliegverkeer. Door de HSL komen de 
grote Europese steden dichter bij elkaar en dat 
biedt belangrijke impulsen ook voor de arbeids-

markten van die steden, zoals Amsterdam en Rotterdam.' 
Waarom de snelle trein niet over bestaand spoor? 

'Geleerde mensen zeggen unaniem dat dat meer investe
ring vergt dan een nieuw spoor, terwijl de kwaliteit niet vol
doet. De concurrentiekracht tegenover het vliegtuig ver
mindert als de treinreis langer duurt dan drie uur. Er is al 
congestie op het bestaande net. Wil je daar met een snelle 
trein doorheen, dan moet je flink snijden in het reguliere 
treinverkeer. Bovendien kan je niet probleemloos met 250 
kilometer langs stations en wachtende mensen razen.' 

Haalt de snelle trein mensen weg van Schiphol of 
brengt hij er juist mensen naar toe? 

'Een deel van de korte-afstandsvliegbewegingen kan ver
vangen worden door de Hogesnelheidstrein. De HSL moet 
primair een alternatief bieden voor het vliegtuig. ' 

Wie gaat er gebruik maken van de snelle trein? 
'De reiziger die een alternatief zoekt voor het vliegtuig en 
die snel in Parijs, Londen of Brussel wil zijn. Een groot 
deel bestaat uit zakelijk verkeer waarvoor snelheid een be
langrijke factor is. Maar een deel zal ook recreatief zijn.' 

Wat vindt u van de tunnel door het Groene Hart? 
'Het Groene Hart is waardevol, er zitten kwetsbare punten 
die beschermd moeten worden. Maar voor de VVD is het 
Groene Hart geen dogma waar niks in mag gebeuren. De 
Groene Hart-variant is voor ons nog steeds bespreekbaar.' 

Rond Breda zegt men: wèl een tunnel voor de koeien, 
maar niet voor ons mensen. Is dat aanvaardbaar? 

'De oplossing van knelpunten als Breda en Prinsenbeek is 
voor mijn fractie een belangrijk aandachtspunt. Ik maak 
mij zorgen of het geld dat nu terechtkomt in het Groene 
Hart niet ten koste gaat van die andere knelpunten. Want 
daar gaat het juist om het woon- en leefgebied van mensen. 
Als het kabinet daar onvoldoende middelen voor uittrekt, 
zullen wij daarover het debat aangaan.' 

De geschatte kosten zijn opgelopen van 3,3 miljard 
In 1991 tot 7,5 miljard nu. Wat kost de HSL echt? 

'Met name millister De Boer heeft een grote verantwoorde
lijkheid op zich genomen door honderden miljoenen extra 
te vragen voor de ondertunneling van het Groene Hart. De 
andere knelpunten zijn daarmee niet opgelost. Daarover 
zullen we nog stevig praten in de Kamer. Wat daaruit komt 
en welk prijskaartje daaraan hangt, kan ik nu niet overzien.' 

In Frankrijk en België ging de HSL ten koste van het 
gewone openbaar vervoer. Hoe gaat dat hier? 

'Er is financiële ruimte gecreëerd voor een HSL die niet ten 
koste gaat van de binnenlandse bereikbaarheid. Recentelijk 
heeft de Kamer nog besloten 6 miljard uit te trekken voor 
verbetering van de rail-infrastructuur rond de Randstad.' 

Miljarden voor één spoorlijn, is dat niet buiten propor· 
ties, gezien de vele andere problemen in dit land? 

24 

'Een groot probleem is de werkloosheid. De HSL is vooral 
bedoeld om het investeringsklimaat in Nederland aantrek
kelijker te maken, door een betere ontsluiting. Als je ziet 
wat een enorme impuls de HSL in het buitenland nu al geeft 
aan steden als Lille, denk ik dat er voor ons land veel posi
tieve kanten aan zitten, waar ik graag geld voor over heb. ' 

TRIBUNE 

is kamerlid voor de VVD en lid 
van de Vaste Kamercommissies 
voor Verkeer en Waterstaat en 
voor Volkshuisvesting, Ruimte· 

lijke Ordening en Milieubeheer. 
De Hogesnelheidslijn is goed 

voor de werkgelegenheid en de 
terugdringing van het vliegver· 
keer, zegt zij. Bij de hoge prijs 

voor ondertunneling van het 

Groene Hart zet ze vraagte· 
kens, vooral ook omdat andere 
knelpunten, zoals bij Breda en 

Prinsenbeek, niet opgelost zijn. 

JUNI 1996 
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is voorzitter van de driemans· 
SP-fractie in de Provinciale 

Staten van Brabant en mede
auteur van twee SP-nota's over 

de Hogesnelheidslijn. De snelle 
trein mag van hem wel naar 

Amsterdam, maar dan over ver· 
beterd bestaand spoor. Want 
een Hogesnelheidslijn kost te 

veel rust, te veel ruimte en te 
veel geld, terwijl slechts za

kenlieden er gebruik van zullen 
maken. Die miljarden kunnen 

veel beter besteed worden. 

TRIBUNE 

Moet de Hogesnelheidslijn er komen? 

'Nee. Het is goed als we aansluiting krijgen op het 
internationale net, maar in ons kleine land loont het 
nauwelijks een paar kilometer harder te rijden met de 
trein. Een HSL levert structureel geen werk op, maar 
slechts schade voor bijvoorbeeld de glastuinbouw. 
De HSL kost te veel rust, te veel ruimte en te veel geld.' 

Waarom de snelle trein niet over bestaand spoor? 
'Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat gebruik van be
staand spoor technisch goed kan en het is ook veel goedko-
per. De rit Amsterdam-Rotterdam duurt dan alleen tien mi-
nuten langer. Probleem is dat de regering per se niet over 
bestaand spoor wil. Uit geheime notulen van het project-
team van Verkeer en Waterstaat blijkt dat dit alternatief zo 
snel mogelijk van de agenda moest.' 

Haalt de snelle trein mensen weg van Schiphol of 
brengt hij er juist mensen naar toe? 

'Hij brengt mensen náár Schiphol. Daarom wordt de lucht
haven ook uitgebreid. Hooguit veertig procent van de snel
le-treinreizigers zal uit auto of vliegtuig komen. Er is eerder 
sprake van extra dan van vervangend vervoer.' 

Wie gaat er gebruik maken van de snelle trein? 
'Vooral zakenlieden die een dagrandverbinding willen tus
sen de grote economische centra: Amsterdam, Brussel, Pa
rijs. Voor de normale reiziger is het absoluut niet aantrekke
lijk. Bij kostendekkende exploitatie zal een retourtje Am
sterdam-Rotterdam al zo' n tweehonderd gulden kosten.' 

Wat vindt u van de tunnel door het Groene Hart? 
'Iedereen begrijpt dat het kabinet die 900 miljoen voor een 
tunnel wil uitgeven om het verzet tegen de HSL te breken. 
Maar de diameter van het Groene Hart is groter dan de ne-
gen kilometer van die tunnel. Ik wil echter niet pleiten voor 
nog langer en duurder tunnels. De beste oplossing is de 
snelle trein over bestaand spoor te laten rijden.' 

Rond Breda zegt men: wel een tunnel voor de koeien, 
maar niet voor ons mensen. Is dat aanvaardbaar? 

'Ik heb daar grote moeite mee. De situatie bij Prinsenbeek 
dreigt een ramp te worden. Daar zal de trein vele meters 
boven het maaiveld overheen gaan. Dat wordt onleefbaar. 
Maar dat moet niet opgelost worden door de Groene Hart-
tunnel te schrappen. Want we moeten zeer omzichtig om-
gaan met de weinige natuurgebieden in ons land.' 

De geschatte kosten zijn opgelopen van 3,3 miljard 
in 1991 tot 7,5 miljard nu. Wat kost de HSL echt? 

'Ik denk ongeveer 12 miljard. Dit soort projecten wordt al-
tijd duurder dan geraamd. Bovendien staat de tunneltech-
niek nog in de kinderschoenen en liggen er nog de proble-
men waarover we het zojuist hadden.' 

In Frankrijk en België ging de HSL ten koste van het 
gewone openbaar vervoer. Hoe gaat dat hier? 

'Hetzelfde, en dat zie je nu al. Lijnen worden opgeheven, 
loketten gesloten, de dienstverlening verslechtert. Met de 
enorme uitgaven voor de HSL zal dat nog erger worden. Er 
komt een tweedeling tussen degenen die geld hebben voor 
een luxe, snelle trein en de mensen die dat niet kunnen beta-
len. Voor hen is er steeds slechter openbaar vervoer.' 

Miljarden voor één spoorlijn, is dat niet buiten propor
ties, gezien de vele andere problemen in dit land? 

'De HSL is prestige-project. De voordelen worden zwaar 
overdreven. Dat geld kan veel beter besteed worden aan de 
volkshuisvesting, het reguliere openbaar vervoer, de thuis-
zorg. Allemaal zaken waarvoor dringend geld nodig is.' 
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e staan met de 
rug tegen de 
muur. Alle in
stanties weten 
dat onze elfjari
ge zoon Steven 
al een jaar lang 
geen onderwijs 

volgt. Maar ze doen er niks aan,' zegt 
Paul Brown thuis in Schiedam. 

Hij bladert in een dikke, zwarte 
dossiermap. Het vinden van de juiste 
documenten gaat hem makkelijker af, 
dan het vinden van de juiste woor
den . 'Steven is geboren met een 
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Wat is er min 

MBD-syndroom, minimal brain disfunc
tion. Het gevolg van een stuitbevalling.' 
Wat dat ondermeer betekent vult moeder 
Diana aan: 'Hij is ontzettend beweeglijk. 
Kan zich slecht concentreren en is soms 
agressief.' 
De handicap van Steven Brown werd zeven 
jaar geleden ontdekt op basisschool De Har
lekino. Door zijn drukke gedrag viel hij, be
sloot de directie, niet langer te handhaven. 
Pogingen hem opgenomen te krijgen in het 
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam, het 
medisch kleuterdagverblijf De Bolderkar in 
Vlaardingen of de Liefland-LOM-school 
liepen op niets uit. Twee jaar lang zat Steven 
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thuis en klopten zijn ouders tevergeefs aan 
bij alle mogelijke instanties, om telkens nul 
op het rekest te krijgen. 'Voor de een was hij 
te oud, voor de ander te moeilijk. Of ze zei
den gewoon dat er geen plaats was,' vertelt 
vader Brown. Uiteindelijk kwam zijn zoon 
(in 1992), na bemiddeling van een vertrou
wensarts, terecht op het pedologisch insti
tuut De Hondsberg in Oisterwijk. Daar bleef 
hij intern tot mei 1995, de maximale termijn 
van drie jaar. Paul Brown: 'Steven is daar 
goed vooruitgegaan.' 
Steven kwam te wonen in woonvoorziening 
De Wielewaal van de Stichting Voorzienin
gen voor Verstandelijk Gehandicapten in 
Rotterdam. De Wielewaal kon hem echter 
niet meer bieden dan ZMLK-onderwijs. 
Terwijl De Hondsberg in haar eindrappor
tage juist een MLK-school had aanbevolen. 
Paul Brown: 'Steven heeft niks aan een 
ZMLK-school. Uit alle onderzoeken blijkt, 
dat dit onder zijn niveau is.' 

'Voor die jongen is elke dag 
dat hij niet naar school gaat 

een verloren dag' 

Ondanks alle adviezen 
van deskundigen en 
verwoede pogingen 
van de ouders bij de 
gemeentelijke onder
wijsdiensten in Rotter
dam en Schiedam, luk
te het niet om Steven 

op een school geplaatst te krijgen. Sinds mei 
1995 'spijbelt' hij opnieuw noodgedwon
gen. Zijn radeloze ouders voelen zich ver
strikt in een web van bureaucratie. Paul 
Brown: 'We hebben zelf MLK-scholen be
naderd. Toen dat niks opleverde heb ik ie
dereen gebeld en geschreven die ik maar 
kon bedenken: het Centrum voor Educatie
ve Dienstverlening, het Bureau Naleving 

Leerplicht, zelfs staatssecretaris Netelenbos 
van Onderwijs. Het ministerie verwees ons 
door naar de onderwijsinspectie. Die heeft 
uiteindelijk de gemeente Rotterdam een ul
timatum gesteld: uiterlijk rond pasen moest 
Steven een plek krijgen op een school voor 
speciaal onderwijs. Maar er is nog steeds 
niets gebeurd. En dat is erg. Voor die jongen 
is elke dag dat hij niet naar school gaat een 
verloren dag. De vooruitgang die hij in De 
Hondsberg heeft geboekt, wordt zo weer 
volledig teniet gedaan.' 
Ook woonvoorziening De Wielewaal pro
beerde, zonder succes, Steven op een school 
te plaatsen. Woninghoofd mevrouw Bou
man: 'Het is nog een geluk dat Steven zich 
goed kan vermaken. Door zijn gedragspro
blemen is hij te kwetsbaar voor het reguliere 
basisonderwijs.' 

'Sommmige kinderen zitten 
al meer dan een jaar thuis' 

olgens Dick Merle, 
verbonden aan het Bu
reau Naleving Leer
plicht van de Rotter
damse dienst Stedelijk 
Onderwijs, staat het 
geval Steven Brown 
niet op zich. 'Er zijn in 

Rotterdam ongeveer 40 moeilijk plaatsbare 
leerlingen, meestal tussen 11 en 16 jaar. Die 
zitten dus allemaal thuis. Het merendeel 
moet enkele weken tot maanden wachten, 
maar sommigen gaan al bijna een jaar niet 
naar school. Vooral voor jongens en meisjes 
die leerproblemen combineren met gedrags
problemen blijken er te weinig goede voor
zieningen te zijn. MLK-scholen zijn vooral 
gericht op kinderen met leerproblemen en 
niet op kinderen met agressief gedrag. En 
ZMOK-scholen zijn weer niet ingericht op 
kinderen met leerproblemen. Is er sprake 
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Weersamen 
naar school, 
en wat dan? 
In 1991 startte de toenmalige 
staatssecretaris van Onderwijs, 
PvdA'er Wallage, het project Weer 
Samen Naar School. Het project Is 
bedoeld om probleemkinderen 
zoveel mogelijk op te vangen bin
nen het reguliere basisonderwijs. 
Basisscholen en speciale scholen 
dienen daartoe samen te werken. 
Mlddelen van de speelale scholen 
worden overgeheveld naar de ba
sisscholen. Tegelijkertijd werd 
bepaald dat het speciaal onderwijs 
zich moest stabiliseren, niet ver
der mocht groeien. Om de In
stroom te beperken riep de Twee
de Kamer regionale verwijzings
commlssles In het leven. Deze 
RVC's, bestaande uit onafhankelij
ke deskundigen, moesten alle 
aanvragen voor speciaal onderwijs 
gaan beoordelen. Vooral omdat de 
vrees bestond, dat jonge leerlin
gen met 'handicaps' tè snel wer
den doorgesluisd naar het speciale 
onderwijs. Dat bleek achteraf niet 
te kloppen. Onlangs verklaarde de 
voorzitter van de Amsterdamse 
verwljzingscommlssle tegenover 
Het Parool, dat 95% van de kinde
ren die in 1995 werden aangemeld 
voor het speelaal onderwijs, daar 
ook daadwerkelijk thuishoort. 

Amsterdam laat 
kinderen soms niet eens 

meer testen 

Sinds jaren bestaan er wachtlijs
ten voor het speciale onderwijs. 
De laatste telling van het ministe
rie houdt het op ruim negenhon
derd leerlingen. De langste wacht
tijden komen voor in de drie groot
ste steden. Amsterdamse scholen 
laten kinderen soms niet eens 
meer testen op geschiktheid voor 
het speciaal onderwijs, omdat ze 
weten dat er toch geen plaats 
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' Steven is nu elf. Als hij ouder wordt, moet 
hij naar het voortgezet speciaal onderwijs. Ik 
ben bang dat het hele circus dan weer van 
voren af aan begint,' zegt vader Paul Brown. 

meer Is. Amsterdams SP-raadslid 
Harry van Bommel noemt deze ont
wikkeling 'onverantwoord' . Hij heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders om maatregelen ge
vraagd. 
Volgens het ministerie van Onderwijs 
Is de leerlingenstop slechts gedeel
telijk schuldig aan de wachtlijsten. 
'De oorzaak ligt eerder In de oneven
wichtige spreiding van scholen en de 
afwezigheld van voldoende capaci
teit In bepaalde groepen en soorten 
onderwijs,' aldus een woordvoerder. 
Maar staatssecretaris Netelenbos 
(PvdA) schrijft zelf aan de Kamer: ' In 
een kwart van de gevallen speelt de 
stabilisatie-Inspanning een rol bij het 
ontstaan van wachtlijsten. Als ge
volg van een strenger toelatingsbe
leid In het kader van Weer Samen 
Naar School Is In gemeenten als 
Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder 
en Kerkrade voor het eerst sprake 
van een wachtlijst.' 

Van het Rijk mag het geen 
cent extra kosten 

Maarten Dlvendal van het ministerie 
benadrukt de voordelen van Weer 
Samen Naar School: 'Het Is beter 
voor kinderen èn ouders dat zoveel 
mogelijk voorkomen wordt leerlingen 
naar het speelaal onderwijs te stu
ren. Daar komt biJ dat een leerling in 
het speelaal onderwijs drie keer 
zoveel kost dan In het regulier onder
wijs.' 
De Rotterdamse orthopedagoog 
Volker: 'Probleem Is dat veel basis
scholen nog onvoldoende toegerust 
zijn voor de opvang van probleem
kinderen. Daarvoor zijn kleinere klas
sen nodig, zodat meer aandacht aan 
de zwakkeren In de groep besteed 
kan worden. En leerkrachten moeten 
getraind worden in het omgaan met 
kinderen met gedrags- en emotione
le problemen.' 
Dlck Merle van het Bureau Naleving 
Leerplicht gaat nog een stap verder. 
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'De deskundigheld van de speelale 
scholen moet naar de basisscholen 
worden overgeheveld. Dat betekent, 
dat de basisscholen ook moeten 
kunnen beschikken over psycholo
gen en schoolartsen. Maar al die 
extra faciliteiten kosten geld. En het 
Rijk stelt zich op het standpunt dat 
Weer Samen Naar School geen cent 
extra mag kosten. Ik denk echter 
dat je daaraan niet ontkomt.' 
Ook SP-kamerlid Reml Poppe vindt 
dat de oplossing ligt in extra midde
len. 'Weer Samen Naar School gaat 
ervan uit, dat het hoge aantal 
doorverwijzingen naar het speelaal 
onderwijs de kern van het probleem 
is. Maar volgens mij schiet het ge
wone basisonderwijs tekort. En dat 
los je dus niet op door opnamestops 
in te voeren. Daarom heb Ik de 
staatssecretaris gevraagd de klasse
grootte in het gewone basisonder
wijs stapsgewijs te verklei
nen, meer leraren in te 
zetten die beter op te lei
den. Dan komt er vanzelf 
meer ruimte voor de bege
leiding van zwakke leerlin
gen.' 

Het aantal kinderen met 
leer- en opvoedingsproble
men neemt nog steeds 
toe. Volkeren Merle noe
men als oorzaken de ver
harding van de maatschap
pij, de vele gebroken ge
zinnen, ouders die allebei 
werken en het kind wel 
materieel verzorgen maar 
pedagogisch verwaarlozen. 
'Een belangrijk deel van de 
probleemkinderen komt uit 
sociaal-economisch zwak
kere gezinnen. Willen we 
het aantal kinderen met 
problemen echt vermlnde
ren dan zullen we lets 
moeten doen aan de oorza
ken, hoe moellijk dat mis
schien ook Is.' 
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van gecombineerde problemen, dan val je 
tussen de wal en het schip.' 
De Rotterdamse orthopedagoog Volker, van 
het Centrum voor Educatieve Dienstverle
ning (CED), ziet nog een andere oorzaak. 
'Te veel instell ingen en diensten, waaronder 
de onze, moeten zich ermee bemoeien. Ook 
in het geval van Steven is er voortdurend om 
elkaar heen gedraaid, telkens moest de zaak 
opnieuw bestudeerd worden. Vroeger was er 
bij wijze van spreken één baas, nu acht. Die 
willen het allemaal op hun eigen manier re
gelen. Dat compliceert en vertraagt. Al die 
bemoeienissen zijn een direct gevolg van 
het landelijke project Weer Samen Naar 
School. Terwijl de bedoeling daarvan juist 
was het allemaal soepeler te laten lopen. ' 
Maarten Divendal, voorlichter van het mi
nisterie van Onderwijs, beschouwt de pro
blemen rond Steven Brown vooral als een 
Rotterdamse aangelegenheid. 'Op lokaal ni
veau is men er kennelijk niet in geslaagd sa-

PvdA -staatssecretaris Netelenbos 
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~ BRIEVE~I 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• men goede afspraken te maken. In andere • 

steden lukt dat wel. Je kan dus niet zeggen • 
• dat de moeilijkbeden te wijten zijn aan Weer • 

Samen Naar School.' • 

'Ik ben bang dat straks 
het hele circus van voren 

af aan begint' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

oe liep het af met • 
Steven? Ten einde : 
raad schakeldtm zijn • 
ouders het Rotter- : 

- darnse SP-raadslid • 
Chris van Heumen in. • • 
Die trok onmiddellijk • 
aan de bel bij het col- : 

lege van B en W en ventileerde zijn woede • 
in de media. 'Het is absurd, absoluut onaan- : 
vaardbaar dat leerplichtige kinderen thuis • 
moeten zitten. Het is toch onvoorstelbaar • 

• 
dat een jaar lang niemand in staat is geble- • 
ken onderwijs voor die jongen te regelen. Ik : 
eis van de wethouder dat hij ervoor zorgt, • 
dat Steven snel weer naar school kan. An- • 

• ders zal ik zijn ouders adviseren het leer- • 
recht van hun zoon op te eisen met een kort • 

• geding. Op mijn steun kunnen ze daarbij re- • 
kenen. Daarnaast verwacht ik van de wet- • 

• houder dat ruj aangeeft hoe het komt dat er • 
in Rotterdam kinderen thuiszitten en wat hij • 
daaraan gaat doen.' : 
Tot een kort geding hoefde het echter niet te • 
komen, want na alle publiciteit kwam erin- : 
eens schot in de zaak. Op voorspraak van • 
Van Heumen belegde de directeur van de : 

dienst Stedelijk Onderwijs een ronde-tafel- • 
gesprek met alle betrokkenen, in een laatste : 
poging de kwestie in der minne te schikken. • 
Tijdens dat gesprek werd besloten Steven : 
naar De Brug in Scruedam te sturen. Voorlo- • 
pig als 'gastleerling', tot de Regionale Ver- : 
wijzingscommissie hem definitief toelaat • 
tot deze MLK-school. : 
Van Heumen: 'Ik ben blij dat de kwestie • 
voorlopig opgelost is, maar het blijft hela- : 
chelijk dat er zoveel stampij aan te pas • 
moest komen.' • 

• 
Ondanks de goede afloop maaktPaulBrown • 
zich zorgen: 'Steven is nu elf. Als ruj ouder : 
wordt, moet hij naar het voortgezet speciaal • 
onderwijs. Ik ben bang dat het hele circus : 
dan weer van voren af aan begint.' • • 

Sterk blad 

Ruim acht maanden ben ik nu lid van 
de Socialistische Partij en kan ik 

ècht merken dat de SP er daadwerkelijk 
voor de mensen is! Daarom behoort deze 
partij de grootste in ons land te worden. 
De Tribune-redactie komt met een sterk 
maandblad en prima artikelen, waar men 
ècht iets aan heeft. Ga zo door en bereik 
de mijlpaal van 20.000 leden! 

Half miljoen 

Amsterdam, 

A.J. Haan 

I k verblijf vrijwillig in een TBR-kli
niek waar ik een deel van mijn gevan

genisstraf mag uitzitten. De afgelopen 
twee jaar heb ik daardoor de samen
leving 536.660 gulden gekost. Indien ik 
een beter mens zou zijn geworden, kon 
een enkeling het ruime halve miljoen 
goed geïnvesteerd vinden. Maar van het 
onnoemelijk grote bedrag hebben zowel 
de samenleving als ikzelf geen enkel 
profijt gehad. Als ik dan zie en hoor hoe 
een door spierziekte en botziekte gevelde 
alleenstaande vrouw moet rondkomen 
met slechts 50 gulden per week, kan ik 
wel janken van kwaadheid op de over
heid die zo met geld loopt te knoeien. 

Nijmegen, 
J.C. van Aken 

Hu uurverhoging 

Al 17 jaar wonen wij op drie hoog 
aan de Adm. de Ruyterweg; huizen 

die al bijna 100 jaar oud zijn. De huur
ders hebben in die jaren al meerdere 
malen het pand afbetaald. Hoe is het 
mogelijk dat de regering een beleid voert 
dat huurders steeds meer uitbuit? Half 
Nederland huurt en wordt sinds jaren als 
vanzelfsprekend geconfronteerd met de 
jaarlijkse huurverhoging. Waarom? 
De tweedeling in de samenleving groeit; 
de nadelen hiervan zullen ook de rijken 
treffen. Waarschijnlijk beslissen eigen
woningbezitters, mensen met forse sala
rissen, jaarlijks over het lot van hurend 
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Nederland. Deze mensen hebben geen 
idee hoe de huurder ervoor staat en is 
overgeleverd aan de willekeur van huis
eigenaren, corporaties en huisjesmelkers. 

Amsterdam, 
W Peters 

Stille armoede 

I k zit in een huurderscomité en kom 
vaak bij mensen die het water tot de 

lippen is gestegen. Die nog maar 75 
gulden en soms nog minder kunnen 
uitgeven voor de eerste levensbehoefte: 
het eten. Stille armoede dus en die men
sen krijgen geen loonsverhoging of gou
den handdrukken. Dus u kunt zich wel 
voorstellen dat die mensen zich kwaad 
maken en actie gaan voeren om aan de 
tweedeling (paarse armoede en paarse 
zelfverrijking) een einde te maken. 

Gelovigen 

Goor, 
J. van Bruggen 

B isschop drs. A.L.M. Hurkmans 
schrijft in het Valkenswaards Week

blad van 23 mei: 'Onder gelovigen zijn 
de minste werklozen. Onder gelovigen 
zitten de beste mensen om de maatschap
pij op te bouwen: het zijn mensen die iets 
voor elkaar over hebben, rue iets kunnen 
delen, rue elkaar helpen., 
Ben ik dus a-sociaal? 

Fokker 

Valkenswaard, 
H.A. Minten 

Aan de heren van Fokker, 
U maakt drukte over de ramp die u 

is overkomen, maar uw rijkdom is verrot. 
U heeft uw arbeiders het geld waar zij 
voor werkten afgenomen om zelf in 
weelde te leven. Maar u zult ervoor ge
straft worden. Wat u in uw hoogmoed 
voor eer aanzag is een puinhoop gewor
den, maar uw arbeiders zullen gezegend 
worden voor hun inzet bij u gedaan. 

Hilversum, 
mevr. J. de Vries 
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JJE IvlcliASivlAAK V Ali 

E en journalist die zichzelf 
citeert is geen hoogte
punt van nieuwsgaring. 

Laat ik het toch eens doen. In 
1979 schreef ik over 'de 
wereldwijde conflicten rond 
hamburger-multinational 
McDonald's'. Het concern had 
in Nederland zo'n twintig fast 
food-restaurants. En die deug
den niet. De lonen waren 
te laag, de 
Big Macs 
en Quarter 
Pounders 
bevatten schrik-
barend weinig vitamines en waren niet te 
vreten, de werknemers werden er gedrild In 
een gruwelijk Amerikaans opjaagsysteem, en 
kritiek werd beantwoord met een agressieve 
juridische procedure. 
We zijn Inmiddels zeventien jaar verder. De 
tijden veranderen. Voor ons programma 
Vesuvius doken we vorige maand in de 
duizelingwekkende successtory van de eet
multinational, die ondertussen een jaaromzet 
heeft van 55 miljard gulden - bijna evenveel als 
Philips. En dat met de verkoop van hamburgers 
vanaf /1,95. Elke dag worden er zeven nieuwe 
McDonald's-restaurants geopend. In totaal 
werken er nu een miljoen werknemers. FNV
voorzitter Johan Stekelenburg schreef een 
ronkende aanbeveling In de net uitgekomen 
jubileum-uitgave van McDonald's Nederland: 
'McDonald's heeft In de afgelopen 25 jaar 
laten zien dat goed en goedkoop eten heel 
goed samengaat met een correcte houding 
tegenover werknemers. McDonald's verbindt In 
zijn personeelsbeleid wat de FNV gewenst 
acht.' 
Bent u er nog? 
Onze Daan wordt volgende week vijf. 
Traditioneel mag je bij ons op je verjaardag 
kiezen wat en waar we eten. Natuurlijk wordt 
dat opnieuw wat actievoerders In 1979 
noemden 'de kinderlokkers van McDonald's'. 
Het Happy Meal (In prijs verlaagd!) zal wel 
weer goed In de smaak vallen. Ik hoop stiekem 
dat er als speeltje weer zo'n autootje bij zit. 
Als je daarop duwt en het weer loslaat, spuit 
het autootje weg. Dat vind Ik nou leuk. 
Maar Is McDonald's wel zo leuk? Ik ben altijd 
blij dat de stoeltjes er zo oncomfortabel zitten. 
Zo snel mogelijk weer de deur uit, lijkt hun 

boodschap. Weg uit dat lelijke 
Interieur. En nog geen uur na de 
maaltijd Is dat te volle gevoel In 
je maag alweer vervangen door 
stevige trek, terwijl de zacht
zure nasmaak nog aan je 
gehemelte kleeft. In de ogen 
van Lotte, onze oudste van 
zeven jaar, lees Ik de laatste 
paar keer ook: Is dit eigenlijk 

wel leuk? 

op mln
stens één 

punt NIET 
leuk. -Het concern 

staat model voor moderne arbeidsverhoudin
gen. De vakbeweging en ministers als Wijers 
en Melkert lopen weg met de hamburgerbanen 
waarvan er nu al 10.000 zijn. Je vind deze 
McJobs overigens allang niet meer alleen bij 
McDonald's. De beste definitie komt van de 
jonge schrijver Douglas Coupland, In zijn boek 
Generatle X (een aanrader trouwens): 'McJobs 
zijn baantjes In de dienstensector met weinig 
verdiensten, weinig bevrediging, weinig eer, 
weinig profijt en geen toekomst. Veelvuldig 
beschouwd als een bevredigende carrièrekeuze 
door mensen die nog nooit zo'n baan hebben 
gehad.' Ik zou daaraan nog willen toevoegen: 
baantjes waarbij je op afroep beschikbaar bent 
om pieken op te vangen. Flexwerken dus. 
Scholleren vullen graag er graag hun zakgeld 
mee aan, in de wetenschap dat het geen job 
voor het leven Is. Maar van Ideale banen Is aan 
de 'counter' van het hamburgerrestaurant geen 
sprake. Een eindeloos herhaald beperkt aantal 
handelingen In een gerobotiseerde omgeving Is 
door niemand lang vol te houden. En carrière 
maken Is maar een enkeling gegund. Het wordt 
tijd dat Johan Stekelenburg zich afvraagt of de 
McJobs werkelijk wel zo Ideaal zijn. 
Eind mei was minister Melkert op bezoek bij 
McDonald's-dlrecteur René Savelberg. Ze 
spraken onder meer over de gesubsidieerde 
Melkertbanen. Benieuwd wanneer het duo 
Melkert-Savelberg een persbericht de deur uit 
doet over McMelkertJobs. Dat zou nog eens 
een revolutionaire ontwikkeling zijn: Paars 
subsidieert arbeidsplaatsen biJ een 
multinational die miljardenwinsten maakt. 

Cees Grimbergen is eindredacteur en 
presentator van Vesusius (IKON-TV) 
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SP neemt met 
19.1971eden de 
eerste weg links 

Wik ('meneer 
Harmsen') 

Jongsma: 

SLECH1E 
TIJDEN 
GOEDE 
TUD EN 

WEGENS OMSTANDIGHEDEN 
TE KOOP AANGEBODEN: 

Grote partij z.g.a.n. 

plus enkele fregatten, 
mijnenvegers en vliegtuigen 

Enige schending van mensenrechten en 
onderdrukking geen bezwaar. Vergunningen 

worden probleemloos verstrekt! 
Maak snel een afspraak met het ministerie van 
Defensie, vr-agen naar dhr. Gmelich Meijling 



Bestel ook 
het rapport 'Stop 
uitverkoop thuiszorg' 
door overmaking van 
f 5,- op gironummer 
369611 ten name van 
SP-Bestellingen te 
Rotterdam onder Twee miljoen mensen maken in ons land gebruik 

van de thuiszorg. 

U kunt 
de actie 

financieel 
steunen door 

een bedrag over 
te maken op giro 
683683 ten name 

van Steunfonds 
te Rotterdam vermelding van 

'rapport thuis
zorg' Ouderen, mensen met een handicap of een chronische ziekte, 

kinderen en jonge moeders krijgen thuis vakkundige zorg van 
140.000 verpleegkundigen, verzorgsters en helpsters. Het Nederlandse 

thuiszorg-stelsel is uniek, van hoge kwaliteit en gebaseerd op solidariteit: 
van jong met oud, van gezond met ziek, van hoog inkomen met laag inkomen. 

2 

Goede zorg is geld waard. De overheid moet daarvoor zorgen, in plaats van de thuiszorg 
in de uitverkoop doen. 

Protesteer mee. Onderteken de petitie 'Stop uitverkoop thuiszorg ~. 

Bel gratis 06-022.5005 voor een nieuwe handtekeningen lijst, folders, posters en stickers. 
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DEZE TRIBUNE 
Dat geeft de 
burger moed 

0 
p 7 juni, de dag voor het 
SP-congres, kreeg ik tele
foon van een meneer uit 
Amsterdam. Ik ken hem, 
want hij schrijft ons regel-

matig over de barre invloed van 
Paars op zijn leven als gehandicap
te. 'Wordt het congres op de radio 
uitgezonden?'-vroeg hij. Dat leek 
me heel onwaarschijnlijk, maar hoe
zo? 'Nou, ik ben niet afgevaardigd 
en nu vind ik het erg jammer dat ik 
het congres niet kan meemaken.' 

Herman Beekers, 
hoofdreda cteur 

Bij zo'n telefoontje 
schiet mij een brok 
in de keel. Het is 
dat ik echt zelf op 
het congres moest 
zijn, alleen al om u 
verslag te doen, 
maar anders had ik 
grif mijn toegangs

kaart afgegeven. Goed dat besloten 
is tot meer landelijke en regionale 
bijeenkomsten. Want er gaat toch 
niks boven rechtstreeks contact 
van mens tot mens. Mij heeft het 
ook deugd gedaan, die zaterdag in 
de RAl. Je probeert met de redactie 
een goed blad te maken en - u weet 
hoe dat gaat in ons nuchtere landje 
- je hoort vrijwel alleen kritische 
reacties. Tot je ineens op zo'n dag 
allerlei mensen spreekt die vertel
len hoe blij en trots ze zijn met hun 
Tribune. Dat geeft de burger moed. 
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6 
Voor de lief
hebber van 
ka/maan-dan
breekt-het

lijntje-niet was het 
slecht toeven op 8 juni 
in de RAl. Want daar 

s- 6- ' ~96 
19 ,97 4. 
·-.l~~1 

sloeg het SP-congres in de zesde versnel
ling de eerste weg links in! 

14 
In de soap Goede Tij-
den Slechte Tijden is de 
acteur 
Wik 

Jongsma een vervelende 
bemoeial. In het èchte leven 
heeft hij niets van de 
irritante Govert Haem
sen. Op één ding na: 
een klein, onzeker hart. 

16 
Als er grof geld ver-
diend kan worden, 
blijken principes 
weinig meer waard te 
zijn. Het ministerie 
van Defensie bewijst 
dat door met leger
overschotten - van 
fregatten tot mortieren 
- te leuren en die te 
verkopen aan foute 
landen. 
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Nationale primeur: de 
SP levert twee wethou
ders in een nieuw colle
ge van B en W. De 

Tribune verhaalt hoe 
het CDA verdween 
en de SP verscheen 
in het Brabantse Oss. 

2 6 
Woningen in de Haagse 
wijk Mariahoeve zijn 
vergeven van de schim
mel. Meerdere huurders 

hebben zich al met gezondheidsklachten 
onder doktersbehandeling gesteld. Maar 
wat zegt de huisbaas, vrij vertaald: 'Jullie 
moeten niet zwammen. ' 

RUBRIEKEN 
4 Het Binnenhof 
5 Marijnissen 

11 Help/SP-Aiarmlijn 
12 Aktie 
19 Help/Ons Medisch Centrum 
20 Bulletin Board 
21 De woorden uit de mond 
24 De Kwestie: districtenstelsel 
29 Brieven 
30 Het gemis van Derk Sauer 
31 Theo de buurtconciërge 
32 Portret: Hans Dijkstal 
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Dat bewindslieden vanwege de woede over hun beleid 
soms bang zijn voor bedreigingen, kan Remi Poppe zich 
voorstellen. Maar mobiele alarmerlngssystemen op hun 
dienstauto's lijkt hem toch wat overdreven. Poppe stel
de daarover kritische vragen aan minister Dijkstal. 

'Er waart een spook 
door Europa' 

alleen maar voltrekt op econo
misch en juridisch gebied, 
terwijl er geen sprake is van 
eisen op het gebied van werk
gelegenheid, sociale wet
geving, en bescherming van 
werknemers en milieu. 

I I I I • 

Nog twee jaar doormodderen 
op bedreigde campings? 

R emi Poppe was woe
dend: 'Dat wordt dus 
nog twee jaar door

modderen! Dan is er geen be
taalbare camping meer over.' 
Onder druk van vooral SP
kamerlid Poppe besloot 
minister Van Aartsen eind 
maart om snel onderzoek 
te laten doen naar de 
problemen rond huurver
hogingen en opzeggin

nu het onderzoek afgerond is 
en de problemen bevestigt, wil 
Van Aartsen m~g steeds niet 
ingrijpen, maar huurders en 
verhuurders nog twee jaar de 

kans geven onderling tot een 
oplossing te komen. 
'Alsof we dat niet al jaren 
proberen,' zegt mr. Huub 

Janzen van het NACK, de 
belangenclub van de 
langkampeerders. 'Veel 
verhuurders willen maar gen op de terreinen voor 

Iangkampeerders. Maar Van Aartsen één ding: snel van die 

E r waart een spook door 
Europa; het spook van 
het Europese federalis

me. Aldus SP-fractievoorzitter 
Jan Marijnissen in het kamer
debat over de rol van Neder
land in de Europese eenwor
ding. 'De politiek wil van ons 
land een provincie van Eruopa 
maken, terwijl slechts 15 pro
cent van de burgers dat streven 
steunt.' In andere landen ligt 
dat nauwelijks anders, betoog
de Marijnissen. 'Ik zie nooit 
demonstraties voor integratie. 
Ik zie alleen demonstraties en 
stakingen tegen de sociale 
afbraak die overal plaatsvindt 
om aan de EMU-normen te 
voldoen. Waarom komt er niet 
eindelijk een referendum over 
onze toekomst in Europa, zoals 
de meeste mensen willen?' 
Marijnissen heeft niets tegen 
internationale samenwerking. 
'Maar dat is iets anders dan het 
ontkennen van de naties en hun 
identiteit. Hoe meer nationale 
staten hun bevoegdheden over
dragen aan Europa, hoe meer 
de democratie met haar open
heid, doorzichtigheid en con
trole, op de tocht komt. Het 
Europees Parlement kan nooit 
de rol van de nationale parle
menten overnemen. En nooit 
zullen de mensen de Europese 
Commissie als een Europese 
regering gaan zien. Als puntje 
bij paaltje komt, zullen landen 
altijd hun eigen belang laten 
prevaleren. Kijk maar naar het 
gedoe van de Britten rond de 
gekke-koeien-ziekte. De Euro
pese dwangbuis kan daarom 
zelf tot een belangrijke bron 
van conflicten worden.' 
Doordat de Nederlandse rege
ring deze vraagstukken negeert, 
vaart zij een gevaarlijke koers, 
zegt de SP' er, te meer omdat de 
Europese eenwording zich 

Kroes kroongetuige in TCR-zaak? 
gewone mensen met hun 

caravans af, en hun terrein 
ombouwen tot een bungalow
park. Daar valt niet mee te 
praten.' 

4 

De parlementaire 
werkgroep TCR gaat 
door met zijn onder

zoek naar de gang van za
ken rond de afvalverwerker. 
Er zullen ook getuigen wor
den verhoord, onder wie ex
minister Smit-Kroes. Zij is 
in opspraak vanwege haar 
subsidieverlening aan de 
milieucriminelen van TCR. 

S c HooNWASSEN . . . 

TRIBUNE 

Recent is onthuld dat de 
ambtelijke top eind jaren 80 
afzag van ingrijpen bij TCR 
om minister Kroes te ont
zien. Niet alleen SP'er Remi 
Poppe, maar ook Neelie 
Kroes hadden liever overge
gaan tot een parlementaire 
enquête. Kroes is 'spuug-
zat' wat er allemaal over 
haar wordt geschreven. 
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Daags voor het reces kaartte 
Poppe nog snel de kwestie aan 
in de vaste kamercommissie. 
Wij waren hier toch bezorgd 
over de toegankelijkheid van 
campings voor mensen met 
lage inkomens? Wij wilden 
toch dat Van Aartsen zonodig 
hun rechtsbescherming zou 
verbeteren? Dan moeten we dit 
standpunt van de minister niet 
pikken! was de boodschap van 
de SP' er. En opnieuw kreeg hij 
de commissie mee. Die wil 
meteen na het reces overleg 
met Van Aartsen en heeft hem 
te verstaan gegeven tot die tijd 
geen enkele afspraak te maken 
met de recreatiebranche. 

De leeftijdsgrens voor 
borstkankeronder

zoek wordt verruimd. 
Minister Borst zei dat 
eind juni in KRO's Ontbijt 
TV. Ook vrouwen boven 
70 zullen voortaan in het 
bevolkingsonderzoek 
kunnen deelnemen. 
De toezegging Is een 
belangrijk succes voor 
de SP, die al jaren pleit 
voor het schrappen van 
de grens van 70 jaar. 
Enkele dagen voor de 
KRO-uitzending stelde 
SP'er Marljnissen er nog 
kamervragen over. 
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'Wij kunnen prima 
onze broek 
ophouden' 

Tot voor kort was.hij er nog te
gen, maar nu wil minister Dijk
stal toch de subsidies aan poli

tieke partijen verhogen. 'Helaas lijkt 
erop dat de minister gezwicht is voor 
de druk van de partijen,' zei SP'er 
Remi Poppe in het kamerdebat over 
de kwestie. De meeste partijen heb
ben te maken met een grote uit
stroom van leden en zitten daardoor 
op zwart zaad. Poppe bestreed dat dit 
een 'maatschappelijke trend' is. 'De 
leegloop hebben de partijen aan hun 
eigen gedrag te danken. En dat moe
ten we niet gaan belonen met meer 
subsidie.' 
Dat het ook anders kan, betoogde 
Poppe, bewijst de SP. 'Wij kunnen 
prima onze broek ophouden. Maar die 

broek zakt wel af als de 
partijen hier gaan beslui

ten hun eigen subsi
dies te verhogen 

omdat hun 
leden massaal 
weglopen!' 

Registratie mislukt 

M inister 
Melkert 
is 'zeer 

teleurgesteld': 
slechts drie procent 
van de bedrijven 
voldoet aan de 
verplichte registra
tie van het aantal 
werkzame allocbto-

nen. Al voor de wet 
WBEAAwerd 
aangenomen, zag 
hij er kansloos uit. 
De overheid speelt 
weer een voorhoe
derol: hier is de 
deelname aan de 
registratie slechts 
1,5 procent. 

Paul Rosenmöller (Groenlinks) felici
teert Linschoten met de goede afloop 
van het debat op 12 maart. Uiteinde
lijk mocht het niet baten ... 

Linschoten weg, 
nu nog de politieke 

benoemingen 

Langzaam sloot zich het net om 
VVD-staatssecretaris Robin Lin
schoten. 'Hij heeft gefaald èn hij 

nam het niet zo nauw met de waarheid,' 
zegt Jan Marijnissen terugblikkend. 'Dat 
hij loog stond voor mij begin maart al vast,' 
benadrukt de SP-fractievoorzitter, 'omdat 
ik toen al wist wat de commissie-Van Zijl 
later aan het licht zou brengen. 'De Kamer 
heeft de enig juiste conclusie getrokken en 
hem naar huis gestuurd. Dat hij de eer aan 
zichzelf hield doet daar niks aan af. ' 
'Linschoten was natuurlijk anderhalf jaar 
lang de golden boy van Paars. Hij heeft de 
sociale zekerheid keihard gesaneerd en 
daarmee miljarden bezuinigd. Maar door
dat hij zozeer in discrediet was geraakt 
door het dossier dat de oppositie tegen hem 
had opgebouwd, werd hij ook voor de 
coalitiepartijen onbruikbaar.' 
Marijnissen is nog niet klaar met de Ctsv
kwestie. 'Rode draad door het hele gedoe is 
de benoeming van drie bestuursleden uit de 
poli tieke kaste die op zoek waren naar een 
baantje. Die plaag van de politieke benoe
mingen is nog niet uit de wereld is. Op 
mijn verzoek komt minister Dijkstal in het 
najaar met een notitie daarover.' 

Ecotax terugbetaald 

M ensen met een lager energie 
gebruik dan de belastingvrije 
voet, zullen de ecotax terug

krijgen. Dat antwoordde staatssecre
taris Vermeend op vragen van SP
kamerlid Poppe. Die had opheldering 
gevraagd over gevallen van zulke mlni
verbruikers die toch de energieheffing 
moesten betalen, onder andere bij het 
nutsbedrijf EDON. 
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MAR IJ NISSEN 
Het cynisme 

rond Srebrenica 

E en jaar geleden vlei Srebrenl
ca. Dutchbat kon de enclave 
niet verdedigen omdat de 

gevraagde luchtsteun uitbleef. De 
Nederlanders kwamen met de 
schrik vrij, maar met de bevolking 
liep het slecht af: binnen enkele 
dagen werden duizenden mensen 
vermoord. 
Minister Voorhoeve liet In de herfst 
weten dat Dutchbat nooit de bedoe
ling had Srebrenica te verdedigen. 
'Maar wist de be
volking dat ook?' 
vroeg Ik hem. 'En 
wat betekent safe 
haven dan? En als u 
niet van plan was 
die mensen te ver
dedigen, en u ken- Jan Marijnissen, 
de de plannen van fractievoorzitter SP 
de Serven, had u 
die mensen dan niet moeten eva
cueren?' 
'Dat wilden de Bosnische autoritel
ten niet,' aldus Voorhoeve. 
'En waren de betrokkenen het daar
mee eens?' 
Inmiddels weten we dat het cynis
me rond Srebrenica nog verder ging. 
Het lijkt erop dat al In een eerder 
stadium door de VN-top was beslo
ten de safe havens op te geven. Ze 
zouden een belemmering vormen 
voor een politiek akkoord tussen de 
strijdende partijen. Dat kan zo zijn, 
maar de betrokkenen - de inwoners 
van Srebrenlca èn de Nederlandse 
soldaten- werden dom gehouden. 
Duizenden zijn zo geofferd op het 
blok van het VN-cynisme. 
Het trauma Srebrenica zal ons blij
ven achtervolgen omdat ons gewe
ten geen rust mag en zal hebben 
voordat de onderste steen boven is. 
Pretentles zijn niet waar gemaakt, 
mensen zijn bedrogen, en duizenden 
zijn vermoord. 
We hebben recht op de waarheid, 
en daarom moet er een onafhanke
lijk onderzoek komen naar de pre
cieze gang van zaken. 

5 
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'We willen de wereld verande· 
ren, om te beginnen Neder
land.' Het Zesde Congres van 
de Socialistische Congres is 
van begin tot eind het toon· 
beeld van zelfvertrouwen, en-

thousiasme en gretigheid om de partij 
verder op te bouwen tot een tegen· 
macht van·· belang. De afgevaardigden 
stemmen niet alleen in met het voor
gestelde pakket van 75 nieuwe taak· 
stellingen waarover de hele partij een 
jaar lang gesproken heeft; ze doen er 
zelfs nog een schepje bovenop. 

6 

0 
m elf uur zal het SP-congres 
op deze achtste juni begin
nen, maar al vanaf negen 
uur staan leden te rammelen 
aan de deuren van het RAl

Congrescentrum in Amsterdam. De organi
serende ploeg binnen is echter onverbidde
lijk. De deuren zullen- zoals afgesproken
pas om kwart over tien opengaan. Want bin
nen is men nog druk bezig de finesses van de 

ontvangst te regelen. 
Gelukkig schijnt bui
ten een warme lente
zon en worden de con
gresgangers die van 
heinde en ver met de 
trein of speciale bus-

12 JULI 1996 

sen aankomen, vrolijk vermaakt door mu
ziekgroep Straat. Als eindelijk de grote gla-
zen deuren openzwaaien kunnen de afge
vaardigden zich aanmelden om de laatste 
paperassen en een stemkaart in ontvangst te 
nemen. In de grote hal staan standjes met 
SP-produkten, variërend van vlaggen en 
petjes tot 'Schiphol Stop' -rapporten en 
kookboekjes met tomaat-recepten. Een ten
toonstelling rakelt in woord en beeld de vele 
activiteiten van de SP in de voorbije jaren 
op. Van de acties tegen de hogesnelheidslijn 
via de opening van de SP-Alarmlijn tot de 
campagne voor de thuiszorg. Maar velen 
hebben daar nauwelijks tijd voor: ze worden 
te zeer in beslag genomen door de herken
ning van bekende gezichten, soms na vele 
jaren: 'Hé, jij ook hier?' en 'Ik zag je laatst 
nog op TV bij die huuractie in Bilthoven.' 

lokslag elf uur stromen de 
honderden afgevaardigden 
de congreszaal in. Op het po
dium - onder de grote, zwe
vende leus 'De eerste weg 

links' - staat in plaats van de gebruikelijke 
hotemetotentafel een futuristisch bouwsel, 
ontworpen door kunstenaar Hans van Leeu
wen. De schuine vormen werken wat zins
begoochelend. In het centrale deel van het 
bouwwerk huizen de dagvoorzitters Harry 

-- ----- -- - - -



nu
gla
'ge
tste 
;t te 

met 
en 
en 

:en
rele 
Lr en 
lijn 
: de 
:Jen 

den 
:en

rele 
atst 
t.' 

de 
den 
po
we
veg 
ljke 
se!, 
eu
.ns
het 

ll1)' 

van Bommel en Marga van Broekhoven. 
Bescheiden aan de achterzijde zetelen de af
vaardiging van het partijbestuur en het stem
bureau. Van Bommel heet iedereen welkom, 
vooral de buitenlandse gasten en de ver
tegenwoordigers van het Comité Asbest
slachtoffers en het Actiecomité Ereschuld 
Mijnwerkers. Hij onthult ook meteen hoe
veel SP-leden door dit Zesde Congres verte
genwoordigd worden . Tien minuten tevoren 
is de allerlaatste stand opgemaakt. Het getal 
19.196 verschijnt in koeieletters op de vi
deo-wall. De zaal applaudisseert enthou
siast: het doel- 19.000 leden vóór het con
gres - is ruimschoots gehaald. Sinds 1 ja
nuari zijn netto meer dan 2000 nieuwe SP
leden ingeschreven in de campagne 'Van 
rechts naar links'. 'Ik heb nog een kaartje!' 
roept iemand en prompt verandert het cijfer 
in 19.197. 
Marga van Broekhoven onthult de gekozen 
afgevaardigden - die elk dertig SP-leden in 
den lande vertegenwoordigen- enige cijfers 
over henzelf. Dertig procent van de aanwe
zigen is vrouw. Iets meer dan de helft is pas 
lid geworden na het vorige congres in 1991. 
Zeven op de tien zijn bestuurslid van een .af
deling - logisch want daar tref je de meest 
actieve mensen -; maar doordat drie op de 
tien 'gewoon' lid zijn, is de partij ook in de 
breedte volop vertegenwoordigd. 

• 
oo1en 

Op de video-wall begint de vertoning van Dat belooft wat! ' 
'Tegenstem, tegenwicht, tegenmacht'. De 
film geeft een flitsend overzicht van de re
cente successen van de SP, maar ook van de 
vele uitdagingen die nog wachten. Precies 
het thema van dit congres. 

P 
artijsecretaris Tiny Kox be
klimt het spreekgestoelte. 
Hij dankt de duizenden leden 
die aan de congresvoorberei
ding hebben Çeelgenomen, 

de eongrescommissie die dat proces coördi
neerde, en allen die bijdroegen aan de leden
werfcampagne, die zo'n grote voltreffer 
werd. 'Dat geeft je het gevoel te zitten bij 
een partij waaraan echt behoefte is,' zegt hij . 
Speciale waardering betuigt hij aan de kam
pioen-ledenmakers van de afdeling Lelystad 
èn aan minister-president Kok. 'Zijn op
schuiven van links naar rechts inspireerde 
ons immers tot de campagne.' 
De SP heeft vrijwel alle doelen 
die zij zich in 1991 stelde, ge
realiseerd. 'We zijn op alle 
fronten gegroeid: in leden, 
in activiteiten, in kiezers
aanhang. We zitten nu in de 
Eerste en Tweede Kamer, 
een groot aantal Provinciale 
Staten en ons aantal raads
zetels is sinds 1991 pakweg 
verdubbeld. In opiniepei
lingen staat we op 4 à 5 
kamerzetels. 
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Maar de SP wil nog veel meer, zegt Kox. 
'We willen de wereld veranderen, om te be
ginnen Nederland - en dat betekent dat er 
nog volop werk aan de winkel is. Vandaar de 
eerste weg links. We willen niet consolide
ren, blij zijn met wat we hebben. We zijn een 
partij vol elan, vol ambitie en daarom ook 
vol ongeduld.' 
Dat blijkt ook uit de voorliggende plannen. 
De partijsecretaris somt nog eens kort de 
hoofdlijnen op: 
Binnen drie jaar moet de SP de vierde partij 
van Nederland zijn met 25.000 leden. Uit
bouw van de SP-Hulpdienst en het werk in 
de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. 
Meer werk aan de poort van de bedrijven, in 
de ondernemingsraden en de vakbonden. 
Een S-team gaat scholing, opleiding en stu
die in de hele partij verbeteren. Een 'Reken
kamer' zal kritiek en alternatieven voor het 
regeringsbeleid beter onderbouwen. Met 

werkgroepen en themaconferenties 
gaat de SP de activiteiten op deel

terreinen versterken. Congressen 
zullen niet meer eens per vijf jaar, 
maar eens per drie jaar gehouden 
worden. En nu de partij zo'n 
stevige basis in Nederland 
heeft, is het hoog tijd te werken 

aan een internationale vuist tegen 
het oprukkende neo-liberalisme en 

de ondemocratische Europese su
perstaat, samen met bondgenoten in 

andere landen. 
'Ja, we vragen veel van ons

zelf,' zegt Kox. 'Maar de 
uitwassen van het ka

pitalisme en het on-
vermogen van 

dat stelsel om 
voor iedereen 
een fatsoenlijk 
leven moge-

7 



Zelfverzekerd congres 
slaat eensgezind de 
eerste weg links in 

lijk te maken, brengen ons ertoe te zeggen 
dat het anders kan en daarom anders móet.' 

D 
an is het de beurt aan de 
afdelingen. Enige tientallen 
hebben zich aangemeld om 
het woord te voeren. Ook uit 
hun bijdragen klinkt bovenal 

de wil en ambitie om snel die eerste weg 
links in te slaan. De meeste woordvoerders 
pleiten dan ook niet voor andere plannen of 
voor een lagere versnelling, maar leggen 
hun eigen accenten: meer wijkcomités op
richten, en ook bedrijfscomités, meer scho
ling, meer leden maken en hen nog meer in
schakelen, snel Internet op ('Nee, juist niet,' 
roept weer een ander), meer jongerenactivi
teiten. 
Veel afdelingen hebben opmerkingen en 
voorstellen over de kwestie hoe de groeien
de SP georganiseerd moet zijn: over de ver
houding tussen afdelingen, districten en lan
delijke organen, tussen vrijwilligers en be
roepskrachten, tussen 'steunen op eigen 
kracht' en ondersteuning van de afdelingen 
door het partijbureau. 
De meeste afdelingen blijken daarbij goed 
uit de voeten te kunnen met de twee minuten 

8 

spreektijd die elk is toegewezen in eerste 
termijn. De oproep van een afgevraagdigde 
om meer tijd te eisen, wordt door de zaal 
volkomen genegeerd. Het congres is im
mers niet meer dan de afsluiting van een 
maandenlange discussie, waaraan alle 
leden volop konden deelnemen. In die 
'voorronden' zijn de plannen op tien
tallen punten aangevuld en verbeterd. 
Zo zullen er meer regionale bijeen
komsten komen, bijvoorbeeld voor 
nieuwe leden, en zo werd het oor
spronkelijke plan om hard 
te werken aan een SP
jongerenorganisatie 
verrassend onderuit 
gehaald door de af
delingen. Jongeren 
blijken juist graag 
volwaardig onderdeel uit te maken van de 
partij en willenjuist niet apart georganiseerd 
worden. Veel woordvoerders laten zich zeer 
positief uit over de congresvoorbereiding, 
die op zich al een mobiliserend effect heeft 
gehad op de leden. 'Het spinrag is weer 
weg,' meldt Leiden enthousiast. 
Saai worden de sprekers op geen moment. 
'De "SP groeit tegen de neo-liberale klippen 
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op,' zegt Utrecht en benadrukt nog eens hoe 
belangrijk scholing voor de nieuwe leden is. 
'Stropdassen belemmeren de bloedtoevoer 
naar de hersenen,' verkondigt de afdeling 

Oss die op het punt staat twee wet-
houders te leveren, maar daarbij 
niet van plan is haar SP-karakter in 
te leveren. 'Twaalf procent van 
alle gezinnen was bij ons al SP

. lid,' meldt Schijndel , 'maar door 
de campagne zijn we toch weer 

gegroeid.' 
Tiny Kox dient namens het 

partijbestuur van repliek. 
Hij wijst erop dat de 
afdelingen 'de armen 
en benen, de ogen en 
oren van de SP' zijn 
en blijven. En dat ie

dere afdeling met haar vrijwilligers zelf be
slist over haar activiteiten. De structuur van 
de partij moet eenvoudig blijven, met 
slechts twee niveaus: plaatselijk en lande
lijk. De districten hebben slechts de functie 
van coördinator en sparring-partner. Ook 
over de kwestie van professionalisering is 
de partijsecretaris duidelijk: 'Beroepskrach
ten moeten altijd iets toevoegen; ze mogen 
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er nooit zijn om vrijwilligers te vervangen.' 
Wel moet de partij zich verder inspannen om 
het werk van al die vrijwilligers een 
'professioneler ' karakter te ge
ven, zegt hij . 
Kox wijst erop dat het denken 
niet stopt bij dit Zesde Con
gres. 'Op conferenties gaan 
we de discussie voortzetten. En 
vandaag is niet het enige moment 
om te beslissen. Over twee 
weken is er alweer een 
Partijraad. ' 

oor de tweede ronde in het 
debat is het woord aan de 
Deense vakhondsman Jens 
Borking. Hij spreekt namens 
de circa twintig buitenlandse 

gasten die de SP dit weekend ontvangt. 
Op de voorste rijen volgen zij de be
raadslagingen met behulp van simul

taan-vertaling. 'Wat wij allemaal ge-
meen hebben,' zegt Borking, 'is 

de afbraak van onze rech
ten en verworvenheden 

door de multinatio-
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nals. Groot-Brittannië is het afschrikwek
kende voorbeeld waartoe dat leidt. We moe
ten samen alternatieven ontwikkelen voor 
een Europese Unie die in handen is van die 
multinationals. Maar het bewustzijn onder 
de mensen is laag. Juist daarom ben ik blij 
met wat ik hier heb gezien. Jullie werken 
echt onder de mensen; jullie zijn niet zo 
saai; gebruiken ook humor in je acties! Wij 
steken hier graag wat van op. Verkoop dus 
jullie tomaten ook aan Denemarken! ' 

M 
et deze complimenten 
als hart onder riem slaan 
de afgevaardigden aan 
het lunchen. Een gele
genheid bij te praten met 

binnen- en buitenlandse kameraden over de 
stand van zaken in de wereld en in de RAl in 
het bijzonder. 
Na de pauze beklimt Tebogo Seokolo het 
kubistisch aangeklede podium om het 
woord te richten tot de snelst groeien-
de partij van Neder-
land. Seokolo 
werkt sinds begin 
mei op de ambas
sade van de 
nieuwe repu
bliek Zuid
Afrika in Ne
derland. 
'Namens het 
volk van 
Zuid-Afrika 
dank ik jullie voor de jarenlange steun in de 
strijd tegen de apartheid,' zegt de jonge di
plomaat. 'Nu ons land een nieuwe, demo
cratische grondwet heeft, wachten ons enor
me nieuwe uitdagingen: te zorgen voor 
werk, woningen, de raciale scheidingen op 
te heffen, vooral in het onderwijssysteem, 
de natie op te bouwen.' 
'Wij hebben de contacten met de SP altijd 
als heel positief ervaren,' zegt ANC' er Seo
kolo. 'Er wij willen graag onze ervaringen 
blijven uitwisselen.' 
De Zuidafrikaan krijgt een staande ovatie 
van de zaal, die daarmee zijn sympathie en 
steun voor Mandela's ANC onderstreept. 

Van de tweede discussieronde blijken nog 
slechts een tiental afgevaardigden gebruik te 
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'En niet zoals de PvdA, 
waar ze denken dat drie 
keer rechts ook links is' 
maken. Tiny Kox reageert ook op deze in
breng en zegt toe een aantal voorstellen na
der te bespreken in de Partijraad, zoals het 
verzoek om de afdelingen nog vaker op de 
hoog te stellen van de veranderingen in hun 
ledenbestand. Vervolgens worden de over
blijvende wijzigingsvoorstellen in stem
ming gebracht. Slechts een handjevol krijgt 
het fiat van het congres, zoals het voorstel 
een blad te maken gericht op de universitai
re wereld. Na deze puntjes op de i gezet te 
hebben keurt het congres de plannen en sta
tutenwijzigingen unaniem goed. Vervolgens 
worden alle kandidaten voor het partijbe
stuur voorgesteld en stembiljetten uitge
reikt. 

T
erwijl het stembureau- advocaat 
Wolter Zandberg en fractie
medewerkster Marijke Folmer
zich terugtrekt om de stemmen 
te tellen, luistert de zaal naar 

Charlene Mitchell. De kleine zwarte Ameri
kaanse, die vandaag 66 jaar wordt, verzucht 
tot het publiek: 'Ik wou dat wij jullie proble
men hadden ... ' Mitchell is dan ook uitgeno
digd om de congresgangers een blik in de 
toekomst te gunnen, uit het land waar het 

neo-liberalisme al langer zegeviert. 
Ze is Jandelijk coördinator van 
de Committees of Correspon
dence, een beweging die pro
beert in de Verenigde Staten 

een nieuwe socialistische 
eeoheidsorganisatie op te 

bouwen vanaf de basis. En dat is 
hard nodig, zo blijkt uit haar 

speech. Alle overheidsbedrijven en 
-diensten in de VS worden gepri
vatiseerd of wegbezuinigd: van 
telefoon en nutsbedrijven tot en 
met gevangenissen en onderwijs. 
'Vanuit mijn appartement in New 
York zag ik laatst wel 25 mensen 
de straat opruimen. Ik vroeg ver
baasd wat er aan de hand was. 
Wij zijn hier voor de workfare, 

antwoordden ze. Ze moesten werken om 
hun karige uitkering te behouden. In dezelf
de week heeft de stad 2000 mensen bij de 
reiniging ontslagen ... ' 
Sinds 1979 zijn in de VS meer dan 43 mil
joen banen verdwenen, vertelt Charlene 
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Mitchell. Miljoenen gezinoen worden in 
pure armoede gestort. 'Er zijn veel Jessen te 
leren uit het falen van socialistische experi
menten in de wereld,' zegt ze. 'Maar wij in 
de VS moeten leren wat de schadelijke ge
volgen zijn waoneer de zogenaamde vrije 
markt het enige is dat de richting van de eco
nomie bepaalt.' 

G
ezellig hier! Bij bet CDA 
werd ik gefouilleerd .. .' Ca
baretier Dolf Jansen - gele 
kuif, blote spillebenen onder 
korte broek- heeft bezit ge

nomen van het toneel. Zijn ratelende grap
pen doen het publiek schuddebuiken. 'Een 
paar afkortingen: CTSV, IRT, HSL,' kondigt 
Dolf Jansen aan. CTSV: 'Hoe groter de zooi 
die je gebakken hebt, hoe groter de gouden 
handdruk. Geen wonder dat Linschoteo er 
nog zit. Zijn gouden handdruk is gewoon 
niet op te brengen! ' IRT: 'Wel slim om die 
commissarissen allemaal over te plaatsen. 

Nu moeten al die 
misdadigers mee 
verhuizen.' HSL: 

'900 Miljoen om 
een paar minuten 
sneller in Amster
dam te zijn. Voor 
hetzelfde geld had
den ze ook Amster
dam wat groter kun
nen maken, dan ben 
je er ook eerder.' 

Wolter Zandberg komt op met de uitslag van 
de stemming. Dolf Jansen biedt aan die wel 
even bekend te maken, maar wordt genade
loos weggestuurd - met een donderend ap
plaus. Zandberg verkondigt welke zestien 
SP'ersrechtstreeks in het partijbestuur zijn 
gekozen zijn en elk met een speciale taak 
belast zullen worden. Vervolgens gaan de 
stembriefjes rond voor de verkiezing van 
partijvoorzitter en -secretaris uit dit nieuwe 
bestuur. Hoewel er geen tegenkandidaten 
gesteld zijn valt in de uitslag op dat Jan Ma
rijnissen en Tiny Kox vrijwel unaniem door 
bet congres herkozen worden. Een week 
eerder hebben de afdelingsbesturen hun 
districtsvoorzitters gekozen, die ook zitting 
nemen in het nieuwe partijbestuur. Het 
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voltallige bestuur van 28 mensen laat zich 
even fêteren op het podium, alvorens Jan 
Marijnissen daar alleen achter te laten. 

ij houden niet vaak 
congressen,' begint de 
kersvers herkozen par
tijvoorzitter, 'maar als 
we het doen dan doen 

we het ook goed! Bij de grote schoonmaak, 
waaraan meer leden dan ooit hebben deelge
nomen, is geen plekje overgeslagen. Van
daag hebben we de kroon gezet op dat werk. 
We hebben ons nieuwe, ambitieuze doelen 
gesteld. En we hebben de wind mee.' 
'Ik wil beginnen met een bekentenis,' zegt 
Marijnissen. 'De vrees die ik bij de succes
volle kamerverkiezingen in 1994 uitsprak, 
dat de SP wel eens een andere partij kon 
worden, dat actieve mensen zouden denken: 
nu moeten ze het in Den Haag maar verder 
opknappen, dat we lui en conformistisch 
zouden worden, die vrees is niet terecht ge
bleken. Onze partij leeft als nooit tevoren! ' 
Het elan en de potentie is er om er fors te
genaan te gaan_. 'Niet voor ons eigen belang, 
maar voor een samenleving waarin de men
selijke waardigheid van iedereen wordt ge
respecteerd, de gelijkwljardigbeid van alle 
mensen is gegarandeerd en de solidariteit 
tussen mensen wordt georganiseerd.' 
'Dit systeem is bet systeem van de gemiste 
kansen,' zo klaagt de voorzitter aan. 'Het is 
de spanning tussen wat is en wat zou kunnen 
zijn, die ons steeds in beweging houdt, die 
ons aanzet tot actie, die ons en gelukkig 
steeds meer mensen inspireert.' 
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'Rustig en beredeneerd, maar vastberaden 
en een beetje ongeduldig gaan we stapje 
voor stapje vooruit. De besluiten die we 
vandaag genomen hebben creëren daarvoor 
de voorwaarden. En haar paarse kabinet 
doet de rest. ' 
'Want wat maken ze er een puinhoop van. 
Niet alleen van het land, maar ook van hun 
eigen pretenties.' Dit kabinet levert Neder
land uit aan het neo-liberalisme, waarvoor 
alleen nog de winst telt. In plaats van open
heid kwam de achterkamertjes-politiek. In 
plaats van spreiding van kennis, inkomen en 
macht werkt het kabinet-Kok aan een 
groeiende tweedeling in inkomen, onder
wijs, gezondheid en huisvesting. 'Hier past 
maar één kwalificatie: schande!' 
Vervolgens veegt Marijnissen de vloer aan 
met PvdA en D66, die zich vrijwillig hebben 
laten ketenen door Bolkesteins VVD. 'Ne
derland heeft met deze coalitie het Paars van 
Troje binnengehaald.' 
Alleen maatschappelijk verzet kan deze re
gering onderuit halen, en daarin speelt de SP 
een belangrijke rol, binnen èn buiten het 
parlement. 'Van tegenstem naar tegenwicht, 
naar een tegenmacht die in staat is een dam 
op te werpen tegen de sluipende verrechts
ing. Wij met onze kennis en ervaring, met 
onze mensen en onze organisatie zijn in 
staat mee de richting van de brede oppositie 
te bepalen. En die richting is niet de dood

lopende straat van Paars, 
is ook niet de koers 

van de PvdA, waar ze 
denken drie maal 
rechts is ook links. 
Nee, bij ons is het 

eenvoudig en duide
lijk: gewoon de eerste 

weg links!' • 

H
IJ heet 
anders, 
maar we 
z u 11 en 
hem All 

noemen. 
All was In Iran 
actlef voor een 
verboden com
munistische 
opposltlebewe
glng. In 1992 
werd hij bij het verspreiden 
van pamfletten opgepakt en 
zonder proces gevangenge
zet. Na een jaar werd All vrij
gelaten, maar hij moest zich 

Was het tot 
die tijd zo dat 
ledere Iraanse 
asielzoeker In 
principe In le
der geval in 
ons land werd 
gedoogd, van
af dat moment 
was dat niet 
langer meer 
automatisch 

wel wekelijks melden bij de Josette Hermans 

zo. En dat betekent voor 
zo'n 3000 Iraanse asielzoe
kers dat uitzetting naar Iran 
dreigt. Dit heeft begrijpelijk 
grote commotie veroor
zaakt onder de Iraniërs zelf, 
hun hulpverleners, buurtbe-autoriteiten. Enige tijd hield 

All zich gedeisd, maar In augustus 
1994 nam hij toch deel aan een de
monstratie tegen het Islamitische re
gime. De polltie greep hardhandig In 
en pakte vele demonstranten op. All 
kon tenauwernood ontsnappen. Om

woners en leerkrachten. 
De commotie werd nog groter met 
het verschijnen van een ambtsbe
rlcht van het ministerie van Bulten-
landse Zaken. Daarin werd uitdruk· 
keiijk gesteld dat de mensenrech-

dat hij bang was bij 
de demonstratie her
kend te zijn, besloot 
hij zich niet meer te 
melden, maar onder 
te duiken. Enkele 
maanden later zag All 
kans via een smokke
laar Iran te ontvluch
ten. Hij kwam in Ne
derland terecht en 
vroeg asiel aan. 
Onlangs werd Ali's 
asielaanvraag afge
wezen. Hij verloor zijn 
zaak ook bij de rech
ter: All kon onvol-

Als we 
niet zeker 
weten of 
Iran veilig 
is, mogen 
we Ali dan 
wel terug
sturen? 

tensituatie in Iran Is 
verbeterd. Zo zou 
een kritische hou
ding tegenover het 
Islamitische regime 
op zichzelf niet meer 
tot problemen lei
den. Maar organisa
ties als Amnesty In
ternational zeggen 
vele voorbeelden te 
kennen van mensen 
die wèl om die reden 
zijn opgepakt en ge
vangengehouden. 
Overleg tussen me
vrouw Schmltz, mi-

doende aannemelijk 
maken dat hij bij terugkeer naar Iran 
vervolging te vrezen heeft. En dus 
dreigt All nu uitgezet te worden naar 
Iran. 
Meerdere mensen hebben de afgelo
pen maanden de SP-Aiarmlljn gebeld 
(06-022.5005) met hun zorgen over 
de Iraanse asielzoekers. Zorgen om
dat velen in de asielzoekerscentra zo 
lang moeten wachten op uitsluitsel. 
Zorgen ook omdat er steeds meer 
van de rechter te horen krijgen dat ze 
niet in Nederland mogen blijven. Van
waar al die vrij plotselinge onrust? 
Vorig jaar heeft staatssecretaris 
Schmitz haar beleid met betrekking 
tot Iraanse asielzoekers gewijzigd. 
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nister Van Mierlo en 
de Kamer gaf vooralsnog niet het re
sultaat waarop velen hadden ge
hoopt: de minister zag geen aanlei
ding zijn ambtsbericht aan te passen 
en de staatssecretaris zal haar be
leid voortzetten - inclusief uitzettin
gen. En een meerderheld In de Twee
de Kamer steun haar hierin. 
Ondertussen blijft heel veel onduide
lijk. Hoe veilig Is Iran echt? Hoe om 
te gaan met al die asielzoekers - zo
als All - van wie met geen enkele ze
kerheid te zeggen is of ze bij uitzet
ting naar Iran gevaar lopen of niet? 
Moet hen bij al die onzekerheid niet 
het voordeel van de twijfel gegeven 
worden? 
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'Zinkwit moet 
zelf gif ruimen' 

De provincie Limburg 
heeft het plan in de 
ijskast gezet om de 

stortplaats van verffabriek 
Zinkwit over te nemen. Een 
succes voor de Stichting Eijs
den Gifvrij en de SP-statenfrac
tie. Zinkwit vervuilt de bodem 
in Eijsden al een eeuw. Eerst 
stortte het bedrijf zijn zinkafval 
in het hele dorp. Later nam het 
een bedrijfsstort in gebruik 
waar ze tot '91 afval dumpte. 
Toen de dure sanering van de 
stortplaats aan de orde kwam, 
sloot Zinkwit snel een overeen
komst met Afval Verwerking 
Limburg. AVL zou de stort 
overnemen, er nog tien jaar 
chemisch afval dumpen en dan 
op eigen kosten saneren. Eijs
den Gifvrij en SP protesteerden 
feL De deal betekende immers 
dat Eijsden nog tienjaar met de 
gifbult zit opgezadeld en dat de 
burger, via de AVL-tarieven, 
opdraait voor de sanering. SP
statenlid Peter van Zutphen: 
'Gedeputeerde Staten moeten 
Zinkwit op zijn verantwoorde
lijkheid aanspreken. Zeker nu 
het bedrijf 124 miljoen extra 
dividend uitkeert.' 

Sorgdrager heit 
verboden paal 

M inister Sorgdrager 
had op 3 juni de 
eer om de eerste 

paal te slaan van het nieu
we gerechtsgebouw in 
Utrecht. Een twijfelachtige 
eer, want na acties van 
bewoners is eerder bepaald 
dat In dit gebied alleen ge
schroefd mag worden. 
Buurtbewoner Hans van 
Ouwerkerk: 'Bij eerdere 
bouwprojecten is mijn huis 
al beschadigd. Het heiver· 
bod is echt nodig.' Verba
zing dus toen de heimachine 
op 3 juni werd klaargezet. 
Nadat omwonenden dreig
den zich aan de heipaal vast 
te ketenen leidde overleg 
ertoe dat Sorgdrager maar 
drie illegale klappen gaf. 
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Voor de deur van het ministerie van Volkshuisvesting wordt de 'Steen des Aanstoots' onthuld 

1 Juli: strijd tegen huurverhoging naar hoogtepunt 

E én juli was voor miljoe
nen huishoudens op
nieuw een dag des 

onheils. Weer zijn de huren met 
gemiddeld vier procent ver
hoogd, terwijl de koopkracht 
alleen maar daalt Alleen al de 
huurverhoging van dit jaar kost 
de huurders 864 miljoen gul
den. In vijf jaar tijd zijn de 
huren met gemiddeld 30 pro
cent gestegen. 
Twintigduizend huurders laten 
het er niet bij zitten. Zij zijn op 
1 juli in staking gegaan. In 56 
steden organiseren 85 huur
dersbonden en bewonersorgani
saties deze Nationale Huursta
king '96, een initiatief van het 
SP-comité 'Nul is Genoeg'. De 
huurstakers hebben met een 
STOP-kaart hun verhuurder 
laten weten dat die de huurver
hoging niet automatisch mag 
afschrijven. De aanbieding van 
de STOP-kaarten ging veelal 
met acties gepaard. In Rotter
dam trok een 'huurestafette' 
langs de woningcorporaties. In 
Den Bosch kregen de directeu
ren van de vier woningstichtin
gen elk een kaalgeplukte kip 
aangeboden. 
Ook de eerste juli zelf werd 
aangegrepen voor acties. Op 
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het Martinikerkhof in Gronin
gen plantte het SP-comité 200 
witte zuiltjes, voorzien van een 
paars lint, ter nagedachtenis 
aan de 200 stadjers die alleen al 
in 1995 hun huis uit gezet wer
den wegens betalingsproble
men. Voor de deur van het 

H oezeer de situatie 
voor huurders uit de 

hand loopt, constateerde 
SP-kamerlid Remi Poppe 
bij een werkbezoek aan 
Lelystad. Liefst 1200 
woningen staan daar 
leeg en worden voor een 
lagere huur aangeboden 
door de noodlijdende 
corporatie 'De Op
dracht', terwijl ze de 
huur van bewoonde hui
zen met de maximale 
6,5 procent verhoogt. 
Poppe heeft meteen 
kamervragen gesteld 
aan Tommel. 'Er is maar 
één oplossing voor de 
huurproblematiek,' zegt 
de SP'er. 'De rijkssub
sidies voor de sociale 
volkshuisvesting moeten 
in ere hersteld worden.' 
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ministerie van Volkshuisvesting 
richtte 'Nul is Genoeg' een 
monument op voor de slachtof
fers van de huurverhoging: een 
'Steen des Aanstoots' van een 
ton zwaar werd er, in een mooi 
bloemperkje, voor de deur 
gedeponeerd. Een uur later 
overhandigden de Woonbond 
en de Initiatieven voor Betaal
baar Wonen 300.000 rode kaar
ten tegen de huurverhoging aan 
staatssecretaris TommeL De 
Initiatieven, een samenwer
kingsverband van· huurdersor
ganisaties in de drie grote ste
den, bivakkeerden in de nacht 
van 31 mei op I juni al in een 
dozenkamp op het Binnenhof, 
als protest tegen de huuraan
zeggingen van die dag. 
Op 5 juni demonstreerde de SP 
bij het NCIV, de koepel van 
woningcorporaties, in Biltho
ven. In plaats van aan te drin
gen op een ander huurbeleid, 
keerde het NCIV zich namelijk 
tegen de Nationale Huursta
king. Onder het motto 'inpak
ken en wegwezen ' werd het 
NCIV-kantoor in zwart plastic 
verpakt. De koepel zegde daar
op in ieder geval toe de STOP
kaartenactie niet te dwarsbo
men. 
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Thuiszorg Enschede staakte tegen het dreigende ontslag voor 90 gezinsverzorgsters 

Thuiszorg: actie helpt, maar nog niet genoeg 

Het verzet levert wat op, 
zei SP' er Jan Marijnis
sen op 11 juni in de 

Kamer. 'De nieuwe eigen
bijdragetabel is van tafel en de 
geplande verlaging van de 
budgetgarantie gaat niet door. 
En er is dit jaar 30 miljoen om 
de ergste problemen op de 
lossen. Als we dit tempo erin 
houden, hebben we volgend 
jaar weer een goede thuiszorg 
in ons land.' 
Ja, het verzet levert wat op, 
maar nog lang niet genoeg. De 
eis van de SP - nog dit jaar 100 
miljoen extra voor de thuiszorg 
- kreeg onvoldoende steun. En 
dus komen overal instellingen, 
werkers en patiënten steeds 
dieper in de problemen. Thuis
zorg Rotterdam kondigde aan 

dat de huishoudelijke hulp voor 
11.000 mensen vanaf half juni 
met 16 tot 25 procent terugge
schroefd wordt. De Rotterdam
se gemeenteraad stemde ge
schrokken in met het voorstel 
van SP-raadslid Chris van 
Heumen om scherp te proteste
ren bij de regering. Onder an
dere in Arnhem is een patiën
tenstop ingevoerd. Volgens een 
bliksemenquête van de Lande
lijke Vereniging Thuiszorg 
krijgen de mensen gemiddeld 
18 procent te weinig hulp en 
staan er nog eens 10.000 men
sen op. wachtlijsten. 
Na Prinsjesdag zal de SP de 
noodsituatie in de thuiszorg 
opnieuw aan de kaak stellen in 
de Kamer. Daarbij zal ze kun
nen schermen met massale 
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steunbetuigingen uit het hele 
land. Want nu al hebben ruim 
60.000 mensen getekend voor 
de eis: Stop de uitverkoop van 
de thuiszorg! Uit alle hoeken 
van het land worden handteke
ningenlijsten aangevraagd en 
ingevuld. Zo verzamelde de 
OR van thuiszorg 'De Friese 
Wouden' op gekopieerde lijsten 
1554 handtekeningen. 
In diverse plaatsen organiseer
de het SP-comité VoorZorg! 
ook goed bezochte avonden. 
Zoals in Dongen, waar zorgver
leners vertelden over de schrij
nende gevolgen van de 'stop
watchzorg'. 'Nog maar twee 
keer per week een douche. 
Alles moet op de minuut af. Er 
is geen tijd meer voor een 
praatje.' (Zie ook pagina 2). 
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telex 
AMSTERDAM wil de mo
gelijkheid krijgen coffee
shops waar harddrugs 
worden aangetroffen, 
definitief te sluiten. De 
raad steunde een motie 
van SP'er Harry van Bom
mel waarin het college 
gevraagd wordt dit bij het 
Rijk te bepleiten. 
DRIEDUIZEND bezoekers 
trok op 27 juni het twee
de Elckerlyc Festival In 
Oss. Met muziek en spel 
voor jong en oud werden 
duizenden guldens bijeen
gebracht voor de uitbrei
ding van speeltuin Elcker
lyc, die door de Osse SP 
Is opgericht. Aan het 
festival werkten bedrij
ven, scholen, brandweer, 
horeca en de popwereld 
In Oss mee. 
'MAAK VAN DE TIPPEL
ZONE snel een avontu
renland voor de jeugd,' 
stelt SP'er Brenda Over
beek van het Amsterdam
se actiecomité Tippelzo
ne Nee voor aan de ge
meenteraad. Hoogstens 
20 verslaafde hoertjes 
blijken gebruik te maken 
van de tippelzone aan de 
Theemsweg, die drie 
miljoen gekost heeft. 
MEERVOUDIG Belgisch 
kampioen veldlopen Theo 
van den Abbeel won op 
21 juni de 10 km Tribune
Loop door het centrum 
van Oss. In de sprint 
versloeg hij de Kenlaan 
Klplagat In 32.19. De 
13e Tribune-Loop, geor
ganiseerd door SP en AV 
Oss '78, trok ruim 150 
deelnemers. Vier wethou
ders van het gloednieuwe 
Osse college liepen mee 
In de ploegenestafette. 
De vijfde wethouder loste 
het startschot. Winnaar 
werd de ploeg van AV 
Oss '78; tweede werd 
het team van de SP. 
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ledere avond tijdens werkdagen volgen 

twee miljoen mensen de soap 'Goede 

Tijden Slechte Tijden'. En dus ook de be· 

levenissen van de narrige hypochonder, 

meneer Harmsen. Een gesprek met Wik 

Jongsma, de man achter 'oom Govert'. 

Over boze buurmannen, verhalen vertel· 

len, Tjechov, kolonelscoups en Marcel 

van Dam als manipulator. 

Het leven heeft Wik Jongsma niet 
altijd even gul toegelachen als het 
dat nu doet. Ofschoon de acteur In 
's lands schouwburgen het werk 
van grote geesten als Shakespea
re, Vondel en Tjechov gestalte gaf, 
moest hij ploeteren om rond te 
komen. Zes jaar geleden kwam 
daar Ineens verandering In. Dankzij 
de soap Goede Tijden Slechte Tij
den. Op momenten dat Jongsma 
niet In de huid kruipt van Govert 
Harmsen, Is hij in ziekenhulzen te 
vinden om met hart en ziel voor 
zieke kindertjes te spelen. 
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----- -----

Wik 

'Het leven zit 
wonderlijk 

in elkaar' 
Toen ik gevraagd werd 
voor de rol van Harmsen, 
wilde ik niet alleen een 
boze buurman neerzetten. 

Ik had de behoefte om meer kanten van die 
figuur naar voren te brengen. Hem wat min
der rechtlijnig te laten zijn. Eerder grillig. 
Govert Harmsen is natuurlijk een reactio
naire rakker, maar hij heèft wèl een klein en 
onzeker hart. Wat ik belangrijk vind, is de 
maatschappelijke relevantie van zo'n type. 
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. ' 
Via hem probeer ik de menselijke proble

men, waar iedereen mee kampt, aan te stip
pen. Hoe weinig mogelijkheden je daar in 
een soap ook voor hebt. Er gaat iets herken
baars uit van de persoon die ik speel. Zijn 

eenzaamheid en zijn hang naar het verleden 
bijvoorbeeld. Mensen zullen af en toe zeg
gen: 'Hé, dat komt me bekend voor. Dat heb 
ik ook.' 
In hoeverre Wik Jongsma op Govert Harm
sen lijkt? Niet veel, hoop ik. Maar voor iede
re rol breng je altijd een stuk van jezelf mee. 
Jouw gezicht, jouw lichaam. En zó er een 
èchte overeenkomst bestaat, dan zou dat 
moeten zijn dat we ons alle twee een beetje 
vastklampen aan vroeger. 
Het leuke van Harmsen is natuurlijk, dat hij 
geen ster is. Geen hoofdrol heeft. Eigenlijk 
scharrelt hij op de achtergrond. Maar door 
de grote mate van irritatie die hij opwekt, is 
hij toch nadrukkelijk in beeld. Zo' n wissel
werking is ·prachtig. En ook nodig in een 
soap. Want anders blijft de verhaallijn maar 
een beetje hangen rond de vraag wie het 
doet met wie? 

In 1990, toen ik begon met Goede Tijden 
Slechte Tijden, werden er nog vieze gezich
ten getrokken. 'Goh, speel jij in een· 
sóóhóóp?' Dat soort reacties krijg ik nu niet 
meer. Omdat GTST zich heeft ontwikkeld 
tot een instituut. Zoals de Fabeltjeskrant een 
instituut was. Kinderen groeien ermee op. 
Net alsik-in de jaren '50 en '60- opgroei
de met bepaalde series. Bovendien gaat er 
een functie van uit. Die van het ' verhaaltjes 
vertellen'. Vroeger gingen je ouders op de 
rand van je bed zitten, lazen voor uit een 
boek, of verzonnen zelf iets. Nu is kijken 
naar GTST daarvoor in de plaats gekomen. 
Misschien is dat het èchte geheim wel van 
deze soap. Anders zou ik het niet weten. Ik 
denk we daar pas achter komen, als we - na 
een aantal jaren- terugkijken op deze tijd. 
Verhalen vertellen vind ik ontzettend leuk. 
Het toneel bestaat ook bij de gratie van het 
vertellen van een verhaal. In een goed to
neelstuk zit uiteraard een groot deel herken
baarheid, maar daarnaast blijft er altijd iets 
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ongrijpbaars. Bij Tjechov en Pinter heb je 

dat sterk. Het klinkt allemaal heel plausibel 
en toch denk je: 'Er zit iets, maar ik weet 
niet wat. ' Goed toneel moet dat voor mij 
hebben. Net zoals goed toneel voor mij een 
maatschappelijke betekenis dient te bezit
ten. Als je naar Tjechov zit te kijken en je 
ervaart niet het beklemmende gevoel van 
het fin de siècle - het tijdsgewricht waarin 
men zich, zoals nu, massaal afvraagt hoe het 
verder moet met de maatschappij - kan je 
het stuk net zo goed niet spelen. Dan blijft 
toneel een beetje een elitaire gelegenheid 
voor dertig man in een zaal in Tilburg. Ik 
ben dan liever Harmsen en geef twee mil-

. joen kijkers, via het flinterdunne middel van 
de soap, die herkenbaarheid wel. 
Er is trouwens een tijd geweest, dat ik hele
maal wilde stoppen met toneelspelen. Ik 
was toen een jaar of 35, 40 en werd door 
twijfels bevangen. In die tijd vond ik toneel , 
maatschappelijk gezien, een stupide en ab
soluut niet ter zake doende instrument. Voor 
een deel vind ik dat nu nog, eerlijk gezegd. 
Maar er is ook een andere kant. Góéd toneel 

stelt de Grote Vragen! 
Waar begint de collaboratie? 
Wanneer maak je je handen 
vuil? Stel nu eens, dat er in 
Nederland een staatsgreep 
zou komen en het hele roe
diagebeuren werd bepaald 
door een paar kolonels. Moet 
ik dan, uit protest, stoppen 
met mijn televisiewerk? Of 
moet ik juist doorgaan, om 
via Govert Harmsen ironisch 
tegengas te geven aan die ko
lonels? Hoe lang hou je dat 

vol? En ten koste van wat? Wanneer en on
der welke omstandigheden zeg je ho? Dat 
zijn de eeuwige vragen, die in het raadsel 
meqs verborgen zitten. Zouden die gesteld 
worden in een fantastisch knap toneelstuk, 
dan sméék ik desnoods om een figuranten
rolletje waarin ik alleen een bezem mag vas
thouden. Als ik er maar bij ben ... ! 
Maar ook zonder de extremiteit van een ko
lonelsregime liggen de vragen voor het op
scheppen. Ten aanzien van commercie in de 
media bijvoorbeeld. We hebben het hier dan 
al snel over ' Italiaanse toestanden'. Maar 
wie is er nu bedrieglijker bezig? Joop van 
den Ende, die met een enorme geestdrift leu
ke amusementsprogramma's wil maken? Of 
de manipulator Marcel van Dam? 
En dan is er ook nog de vraag 'Hoe ga ik met 
m'n rijkdom om?' Want ik woon in een be
voorrecht land. Ik heb een hartstikl<e leuke 
baan, waarvoor ik nog goed betaald word 
ook. Je kan die rijkdom naar je toehalen, 
maar is dat terecht? Mijn gevoel en mijn ge-

weten zeggen, dat ik met mijn 

bekendheid ook anderen 
moet laten meeprofiteren. 
En dus speel ik op 
kinderafdelingen van 
ziekenhuizen. 
Het leven zit eigen
lijk wonderlijk in el
kaar. Tientallen ja
ren werkje je uit de 
naad in schouw-
burgen. Grote 
stukken van Von
del, Shakespeare 
en Tjechov. Het 
repertoiretoneel , 
daar liggen mijn 
roots. Makkelijk 
was dat niet, 
want balverwe
ge de jaren '80 
werd die thea
tervorm door de 
overheid op 
schande
I ijk e 
wij ze 
wegge
saneerd. 
Dat bete
kende kei
hard werken in 
de anonimiteit. 
Weinig geld. Altijd 

~ goedkoop wonen. 
Vervolgens word je 
gevraagd voor een 
soap en hup, binnen 
een mum van tijd 
ben je een bekende 
Nederlander. Van den 
Ende betaalt goed, dus 
opeens zijn de banken 
bereid mij een hypotheek 
te geven voor dit prachtig 
mooie huis. Heel relatief al
lemaal. Je kan het ook zo 
weer verliezen. En daarom ge
niet ik iedere dag. Want ik heb 
absoluut geen 
recht om me on
gelukkig te voe
len.' 

'Harmsen is natuurlijk een 
reactionaire rakker, maar 
hij heeft wel een klein en 
onzeker hart' 
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Als het om wapens gaat, wint de 
koopman het altijd van de dominee 

E 
ind juni bevond staatssecreta
ris Gmelich Meijling van De
fensie zich in de Indonesische 
hoofdstad Jakarta. Ter gele
genheid van de Indonesia Air 

Show '96. In zijn tas zat een kleurrijke bro
chure vol Nederlandse wapenaanbiedingen 
en door de blauwe lucht, hoog boven hem 
scheerde een van de twintig F-16's uit die 
catalogus ('prijs nader overeen te komen ' ). 
Nu de Koude Oorlog voorbij is, hoeft een 
vaderlandse bewindsman niet per se iets te 
weten van en over het leger. Als hij maar en
thousiast kan verkopen! En dat gaat Gme
lich Meijling uitstekend af. Ongeacht het 
land waar hij zijn commerciële pijlen op 
richt. In Abu Dhabi is hij ongeveer kind aan 
huis (zes bezoeken in twee jaar) en ook in 
Indonesië, Zuid-Afrika en Maleisië kan hij 
zo langzamerhand geen onbekende meer 
worden genoemd. Al was het alleen maar, 
omdat hij zich naar die Janden liet vergezel
Jen door complete marine-eskaders om zijn 
handelsargumenten kracht bij te zetten! 

Om zaken te kunnen doen 
moet er druk geleurd en 

gelobbyd worden 

De vaderlandse strijdkrachten krimpen in en 
moderniseren. Nogal wat wapens en andere 
benodigdheden (zoals gloednieuwe DAF
vrachtwagens) zijn daardoor overbodig 
geworden. Den Haag stelt zich op het stand
punt dat weggooien zonde is en dus moeten 
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er kopers worden gezocht en gevonden. Pro
bleem is echter, dat in de overige westerse 
landen de bezuinigings- en vernieuwings
drift eveneens heeft toegeslagen. Met als 
gevolg dat de markt overspoeld wordt met 
materiaal. Eén simpel telefoontje naar een 
bevriend staatshoofd is niet langer voldoen
de om zaken te doen. Er moet druk geleurd 
en gelobbyd worden. Volgens het Zweedse 
onderzoeksinstituut SIPRI is Nederland 
daar zó bedreven in, dat we tussen 1990 en 
1994 zevende stonden op de exportlijst van 
grote wapensystemen. Een jaar later waren 
we weliswaar een plaats gezakt, maar we 
behoren nog altijd tot de Top Tien! 

In Bahrein wordt de 
oppositie onderdrukt en 

toch sluiten we deals 

Niet iedereen kan zomaar Nederlandse wa
pens kopen. Een bod bijvoorbeeld van de 
Iraakse dictator Saddam Hussein op Leo
pard-gevechtstanks (100.000 gulden per 
stuk) zou resoluut van de hand worden ge
wezen. Voor Irak namelijk geldt een embar
go en daar houden we ons strikt aan. Andere 
criteria waaraan wapenleveranties getoetst 
worden, zijn echter veel onduidelijker. Op 
papier leveren we niet aan: landen in 'span
ningsgebieden', naties die er hun bevolking 
mee kunnen onderdrukken en regeringen 
die buitensporig veel uitgeven aan hun de
fensie. Maar in de praktijk van alledag werkt 
het anders. Daar wordt de grens tussen prin-
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cipes naleven en geld verdienen bij herha
ling overschreden. Een analyse van een aan
tal recente leveranties toont aan, dat de 
koopmansgeest het meestal erg simpel wint. 
Het arme Botswana besteedt 11 ,9 procent 
van haar budget aan defensie. Dat is aan
zienlijk. Toch verkocht Nederland vorig jaar 
52 Leopard-1 tanks, 50 stuks draagbaar ge
schut en 200 vrachtwagens aan dit Afrikaan
se land. Een order van ongeveer 10 miljoen 
gulden, hetzelfde bedrag dat we jaarlijks 
naar Botswana overmaken in het kader van 
economische hulpverlening. Minister Pronk 
van Ontwikkelingssamenwerking was tégen 
de deal . Maar hij bleek een roepende in de 
woestijn, omdat zijn collega's Van Mierlo, 
Wijers en Voorhoeve vóór waren. 
Het Golfstaatje Bahrein is al tijdenlang het 
toneel van grote interne onrusten en onder
drukking van de oppositie. Dat vormde geen 
beletsel om het land pantserrupsvoertuigen 
en houwitsers te laten overnemen. 

Wat doet Egypte met 
Nederlandse afdankertjes? 

Doorverkopen! 
~-{..· 

Door de conflicten met Sudan ligt Egypte in 
een spanningsgebied. Mensenrechten wor
den er op grote schaal geschonden en de re
gering geeft extreem veel uit aan het leger 
(20 procent van het budget). Stuk voor stuk 
aanleidingen, om nfet tot verkoop over te 
gaan. Niettemin levert Nederland dit jaar 
voor 246,5 miljoen 611 pantserwagens. Op
merkelijk daarbij is, dat Egypte zèlf verge
lijkbare pantserwagens fabriceert en expor
teert. ,Wat moeten ze dan met onze afdanker
tjes? Pieter van Rossem, van de vredesbe
weging Pax Christi: 'Egypte - en ook Tur
kije - ontwikkelt zich tot een nieuw type 
land. Het absorbeert op grote schaal overtol
lige westerse wapens, heeft uitstekende re
laties met de Verenigde Staten en bouwt aan 
een eigen, moderne wapenindustrie. Egypte 
en Turkije fungeren als een draaischijf. Ze 
leveren wapens aan landen waaraan de VS 
niet kunnen leveren èn ze kunnen bij con
flicten ingrijpen, zodat het Westen dat niet 
hoeft te doen. De westerse landen genieten 
van die ontwikkeling.' 
Van Rossem sluit niet uit dat de Nederlandse 
pantserwagens doorverkocht worden. 'Het 
enige middel daartegen is een eindbestem
mingsverklaring. De koper verklaart dat hij 
de spullen niet verder verkoopt. Maar zo'n 
verklaring is een lege huls. Er zijn geen na
melijk geen sancties mogelijk. Berucht is 
het voorbeeld van het voormalige Joegosla
vië. Dat importeerde op enorme schaal mu
nitie en dynamiet, mèt eindbestemmings
verklaring. En even gemakkelijk werden de 
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goederen doorverkocht. Egypte heeft zeker 
geen schone handen. Bij de strijd in Ruanda 
bijvoorbeeld is westerse munitie gebruikt 
die verkocht was aan Egypte.' 

Grote afnemers zijn landen 
waar ze het woord 

mensenrechten niet kennen 

Grote afnemers van Nederlandse wapens 
(oude en nieuw) zijn Turkije en Indonesië. 
Landen die het woord mensenrechten niet 
kennen en waar weinig middelen onbe
proefd worden gelaten bij het neerslaan van 
onlusten. Volgens Martin Broek van AMOK 
(Anti-Militaristies Onderzoekskollektief) 
was Nederland tussen 1988 en 1992 de 
tweede wapenleverancier van Indonesië en 
de derde van Turkije. AMOK voert sinds 
enkele jaren campagne tegen die leveran
ties. Broek: 'Dat kan echt niet door de beu
gel. Als je de criteria voor wapenverkopen 
een beetje serieus neemt, dan moet je ge
woon niet leveren.' 
Harde bewijzen dat Nederlands materieel 
ingezet wordt in de binnenlandse strijd zijn 
er niet Wel sterke aanwijzingen. Zo heeft 
Eurometaal een langlopend contract voor de 
levering van ruim 200.000 M-483 granaat
hulzen aan Turkije. Waarschijnlijk worden 
de granaten ingezet tegen de Koerdische 
bevolking. De houwitsers waarmee ze afge
vuurd worden, zijn gesignaleerd bij de voor
bereidingen van Turkse aanvallen. 
Hollandse Signaal Apparaten (HSA) onder
handelt momenteel over een grote order van 
de Indonesische marine. Een taak van dat 
legeronderdeel is volgens opperbevelhebber 
generaal Tanjung 'interne onlusten de kop 
indrukken'. 

'De Kamer krijgt achteraf 
een totaalbedrag van de 

verkopen per land te horen' 

Drie ministeries bemoeien zich met de ver
koop van overtollige Nederlandse wapens. 
Defensie onderhandelt, Buitenlandse Zaken 
adviseert wel of niet doen en Economische 
zaken verleent de vergunning. Kan het zijn 
dat de ministeries in hun koopmanslust de 
regels soms te soepel hanteren? 'Nee,' zegt 
Gert Kampman van Buitenlandse Zaken. 
'Van het oprekken van de criteria is geen 
sprake. Dat zou ook niet kunnen, want dan 
zat de Kamer er meteen bovenop.' 
SP-fractiemedewerker Harry van Bommel: 
'Een onzin-redenering. De Tweede Kamer 
wordt meestal pas achteraf ingelicht en 
krijgt dan alleen een totaalbedrag van de 
verkopen per land te horen. En veel kamer
leden vinden dat wel best zo. ' • 

E
~: !~k!: 
zijn pa
tiënten 
te helpen. 

Daar moet hij 
eerst een aan
tal jaren voor 
leren, en het 
vervolgens een 
heel beroeps
leven lang in 

meer die twee 
blauwe ar-
men, maar 
een mens bij 
wie Ik bloed 
moest prik
ken. En toen 
zei ze tot slot: 
'Als je daar 
prikt, gaat het 
meestal 
goed.' Ik deed 

het, en ze had gelijk. 
Door de jaren heen gebeu
ren dat soort dingen. Het 
geeft aan dat 'helpen' geen 
eenrichtingsverkeer is. 

de praktijk brengen. Tegen
woordig moet de dokter 
zelfs verplicht op herhaling, 
om zo zijn kennis op peil te 
houden. En met die kennis 
lukt het vaak redelijk om 
aardig wat gezondheidspro

Anneke de Bres Kortgeleden nog. Ik was in 

blemen het hoofd te bieden. Dokter 
helpt patiënt, niks bijzonders. 
Maar weet u wel, dat het omgekeer
de - patiënt helpt dokter - In de wer
kelijkheid ook heel vaak voorkomt? 
De eerste keer heb ik dat al ondervin-

het ziekenhuis, voor de we
kelijkse bezoekronde bij de patiën-
ten van Ons Medisch Centrum. Zo 
kwam ik ook bij een mevrouw, die 
alleen op een kamer lag. We wisten 
allebel dat ze niet meer beter kon 
worden. We hadden daar al vaker 

den, tien ik nog co
assistent was. Ik liep 
stage in het zieken
huls. Een van onze ta
ken was om bij de pa
tiënten bloed af te ne-
men. Ik werkte op een 
afdeling waar mensen 
lagen met ziekten van 
de darmen. Vaak zeer 
langdurig opnames. Zij 
kregen iedere twee we
ken weer een nieuwe 
co-assistent aan het 

'Als je 
daar 
prikt, 
gaat het 
meestal 
goed' 

over gesproken, toen 
ze nog thuis was. 
Maar toen was het 
einde toch nog ver
der weg. Aan het zie
kenhulsbed voelde Ik 
me ongemakkelijk. 
'Neem een stoel,' zei 
ze. En ze begon te 
vertellen. Niet over 
wat de specialist ge
zegd of gedaan had, 
niet over haar medi
cijnen of andere be

bed, die het bloedprikken nog moest 
leren. Die ochtend trof Ik een me-
vrouw, wier armen helemaal onder de 
blauwe plekken zaten. Ik schrok er
van. Verdrietig en gelaten keek ze me 
aan: wéér een nieuwe! Moest dat nou 
echt? Maar ja, mijn opdracht was dui
delijk: drie bulzen bloed Inleveren. 
Daar sta je dan, met je naalden en 
buisjes. Ik deed eerst maar eens hele
maal niks. Toen begon die mevrouw 
te praten. Over mijn voorganger, die 
nooit luisterde en steevast drie keer 
fout prikte. Over het langdurige ver
blijf in het ziekenhuis, hoe naar dat 
was. En over thuis, hoe ze gemist 
werd. Haar leven van de laatste jaren 
was ziekenhuis in, ziekenhuis uit ge
weest. Het was geen klaagzang, het 
was gewoon haar verhaal. Zo stelde 
ze mij op mijn gemak. Het waren niet 
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handelingen. Maar over wat ze ge
daan had om het afscheid van haar 
familie zo dragelijk mogelijk te ma
ken. Ze had graag nog langer ge
leefd, maar nu dat niet kon, had ze 
nog één taak te volbrengen. De 
zorgzaamheid die zij als middelpunt 
van de familie altijd had gehad, 
moest nu door de anderen worden 
overgenomen. Zij had zo haar eigen 
manier gevonden om dat aan ieder 
afzonderlijk over te brengen. En 
daarvan maakte ze mij deelgenoot. 
Het was haar afscheidsgeschenk 
aan mij. Toen ik wegging, zei ze: 
' Zie je, nou hebben we het tenmin
ste echt ergens over gehad. Dat zal 
voor jullie wel niet altijd zo zijn.' 
Dat was waar, en een mooier ge
schenk had ze me niet kunnen ge-
ven.• 
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De vinger op de zere plek 

W
ie tegenwoor
dig gaat de
monstreren 
krijgt een 
politie-escor

te, maar in 1961 werd Sietse 
Bosgra voor betzelfde vergrijp 
hard in elkaar gemept door een 
agent, die riep: 'Lange ellende
ling, nou zal ikjekrijgen!' 
Vorige maand nam 
Sietse Bosgra na 35 
jaar afscheid van bet 
Komitee Zuidelijk 
Afrika. Op dezelfde 
dag verscheen het boek 
'De vinger op de zere 
plek' van Jos van Beur
den en Chris Huinder. 
Ruim 200 pagina's beschrijven 
de geschiedenis van de solida
riteitsbeweging met zuidelijk 
Afrika in Nederland, die begint 
bij de oprichting van het Ango
la Comité in 1961 en eindigt bij 
de voorgenomen fusie tot Insti
tuut Zuidelijk Afrika in 1996. 
In de gedetailleerde beschrij
vingen passeren niet alleen de 
successen, maar ook de proble
men en ruzies in de solidari
teitsbeweging de revue. 
Wat fascineert is de enorme 
verandering die zich in 35 jaar 
niet alleen in zuidelijk Afrika, 
maar ook in ons land heeft 
voltrokken. Begin jaren zestig 
was de dekolonisatie nog in 

volle gang en de Koude Oorlog 
op een hoogtepunt. Als in het 
parlement beleefd gevraagd 
wordt of de slachtingen niet te 
betreuren zijn die het leger van 
de Portugese dictator Salazar in 
Angola aanricht, antwoordt 
Joseph Luns: 'De banden, 
welke ons met Portugal als 
NAVO-bongenoot binden, 

dienen te prevaleren. ' 
Het zal nog jaren du
ren eer het Angola 
Comité enig begrip 
krijgt van de PvdA, 
laat staan van andere 
partijen. Tegen die 
stroom in weet de 
bende van Bosgra zich 

te ontwikkelen tot een factor 
van betekenis. Met brede acties 
zoals de boycot van Angola 
koffie wordt Nederland 'be
wust gemaakt' en Albert Heijn 
en Douwe Egberts op de knieën 
gedwongen. Vanaf 1976 richt 
het comité, inmiddels Komitee 
Zuidelijk Afrika, zich ook op 
het apartheidsbewind in Zuid
Afrika. Naast protestacties 
komen steeds meer ondersteu
ningsprojecten van de grond. 
Nelson Mandela schrijft in zijn 
voorwoord bij het boek dat het 
KZA een belangrijke rol speel
de in de strijd tegen racisme en 
kolonialisme. Wie zal Mandela 
durven tegenspreken ... 

Voordeelbon 

.... 
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Tegen inlevering van deze bon bij de boekhandel 
krijgen Tribune-lezers speciale korting! Deze actie 

loopt van 10 juli tot en met 15 augustus 1996. 

1 ex. 'De vinger op de zere plek' 
van Jos van Beurden en Chris Huinder 

Normale prijs I 29,50, actieprijs 1 25,-. 

Actienummer: 807 013 

TRIBUNE 

'ZO ZAG U WILLEM
ALEXANDER NOG NOOIT' 

kopt roddel- en royalty-blad 
Weekend boven een gejatte 

karikatuur uit de Tribune. 
'De meningen zullen flink 
verdeeld zijn over dit por
tret.' Weekend vreest dat 
mensen het 'oneerbiedig 

vinden om de Kroonprins zo 
af te beelden'. 

Volgens ons had Weekend 
vooral een excuus om zelf 

eens 'de Kroonprins zo af te 
beelden'. We zullen ze een 
'royale' rekening sturen. 

Gas duurder 
door kou VS 

D 
e gasrekening 
steeg al door de 
abnormaal kou
de Hollandse 
winter, maar nu 

stijgt hij nog verder door de 
abnormaal koude Ameri
kaanse winter. Daardoor is 
de wereldprijs van gasolie 
gestegen. De prijs van ons 
gas is daaraan gekoppeld. 
Er is ook een keerzijde: de 
verhoogde gasafname èn de 
stijging van de gasprijs leve
ren Shell, Esso en de Neder
landse Staat vele miljoenen 
guldens extra winst op. 

Philip Morris stopt met 
'meerookcampagne' 

S 
igarettenfabrikant 
Philip Morris heeft 
minister Borst van 
Volksgezondheid 
laten weten zijn 

reclamecampagne over passief 
roken te staken. De SP had de 
campagne al aangeklaagd bij 
Borst en bij de Reclame Code 
Commissie. Philip Morris ver
geleek de gevaren van meero
ken met de gevaren van eet- en 
drinkgewoonten . De conclusie 
was dat passief roken geen 
noemenswaardig gezondheids
risico inhoudt. De campagne 
was duidelijk bedoeld om rook
verboden tegen te gaan . 
De SP noemde het morbide en 
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ongehoord hoe Philip Morris 
de schadelijke effecten van 
passief roken bagatelliseert. 
'Bovendien is passief roken 
geen vrije keuze. Je moet het 
vergelijken met andere vormen 
van luchtvervuiling. Wanneer 
de lucht van een rokerige ver
gaderzaal boven Rijnmond zou 
hangen, zou het hele gebied 
direct geëvacueerd worden,' 
zegt SP-arts Henk van Gerven. 
Hoewel de campagne gestopt 
is, laat de SP haar klacht bij de 
Reclame Code Commissie toch 
voorkomen, samen met o.a. het 
Astma Fond en de niet-rokers
vereniging CAN. Dit om herha
ling te voorkomen. 
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laatste provincie waar de 
apartheidsstructuur sneuvelde 

lnkatha is zijn 
machtsbasis kwijt 

D 
e gemeenteraadsverkie
zingen in KwaZulujNatal 
zijn een daverende over
winning geworden voor het 
ANC van Nelson Mandela 

en een verpletterende nederlaag voor 
Mangosuthu Buthelezi, voorman van 
de omstreden lnkatha Freedom Party. 
In de steden kreeg het ANC meer dan 
tweederde van alle kiezers achter zich. 
Buthelezi heeft nu alleen nog een 
machtsbasis op het platteland van 
Natal en in de provinciale raad, die In 
1994 gekozen werd. Daarmee komt 
een einde In zicht van het politiek 
geweld dat Natal jarenlang geteisterd 
heeft. De verkiezingen hadden eigen
lijk in november 1995 moeten plaats
vinden maar werden uitgesteld vanwe
ge dat geweld, dat vooral aangewak
kerd werd door lnkatha. De verkiezin
gen verliepen uiteindelijk opmerkelijk 
rustig, op enkele ernstige incidenten 
na. 'We konden zelfs campagne voeren 
in gebieden die tot voor kort absolute 
'no go areas' waren, gecontroleerd 
door lnkatha-warlords,' zegt Yogan 
Moodley van het ·ANC in Durban. 'Ik 
denk dat lnkatha vooral geneutrali
seerd is door de onthullingen over de 
geheime relaties tussen lnkatha en 
oude apartheidsregime. De 'Waar
heidscommlssie' van bisschop Tutu 
brengt veel zaken aan het licht, net 
als het proces hier in Durban tegen 
oud-minister Malan' . Voor de verkie
zingscampagne kreeg het ANC van 
verschillende kanten steun, onder 
meer van de SP. 

Haags paniekvoetbal 
rond Socrates 

D 
e gemeente Den Haag heeft 
het moeilijk met Socrates. Het 
peperdure computerprogram
ma voor de sociale dienst 
werkt nog steeds niet en de 

frustratie daarover heeft inmiddels geleid 
tot paniek: een ambtenaar is geschorst 
omdat hij gelekt zou hebben naar het TV
programma NOVA. Op kritische vragen 
van de SP wordt geïrriteerd gereageerd: ze 
zouden het imago van Den Haag schaden. 
Helga Heijmans, SP-vertegenwoordiger in 
de raadscommissie sociale zaken: 'Wat 
geschaad wordt, is het imago van de wet
houder en de directeur van de dienst. Maar 
dat verdienen ze ten volle.' 
'Het is echt paniekvoetbal. Medewerkers 
worden onder zware druk gezet om niets 
over de problemen naar buiten te brengen. 
De schorsing van de ambtenaar slaat echt 
alles. De man is meteen een derde van zij n 
salaris afgepakt. Hij heeft te horen gekre
gen dat hij ontslagen wordt. Van zijn colle
ga's begreep ils: dat de directie allerlei tele
foontjes en computerberichten heeft nage
trokken. Vanuit het kantoor waar de ge
schorste ambtenaar werkt zou met NOVA 
gebeld zijn. Ik weet van NOVA dat ze wel 
tien ambtenaren hebben gesproken. Boven
dien, als misstanden in de doofpot dreigen 
te belanden, mag je dan al niet meer je 
mond opendoen? Socrates krijgt nog een 
hele lange staart. Dat verzeker ik je.' 

Huursubsidie net 
gemist? Toch eer 

proberen! 
Bent u alleenstaand en vorigjaar juist buiten 
de huursubsidie-boot gevallen, dan is dat 
nog geen reden om dit jaar bij de pakken 
neer te zitten. Onder druk van de vele pro
testen binnen en buiten de Kamer tegen de te 
hoge woonlasten, heeft staatssecretaris 
Tommei de huursubsidietabellen voor al
leenstaanden (vaak ouderen) verbeterd. Viel 
u vorig jaar dus net buiten die tabellen, pro
beer het dit jaar dan gewoon opnieuw. 
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Henk Vonhoff ex-CdK in 
Groningen 

'Hij [Hans Alders] Is benoemd bij 
gebrek aan beter in de PvdA. Maar 
dat Is geen diskwalificatie. Ook een 
echtgenote trouwt men vaak bij ge
brek aan beter.' 

Prof. A. Bosman voorz. W D 
Groningen 

'Wij voelen ons ronduit belazerd. We 
moeten niet Iemand als Aiders hier 
als commissaris hebben. ' 

Geerl Mak Columnist 
NRC 

'Geen mens maakt zich hier druk 
over de komst van een commissaris 
van de koningin die geen snars van 
Groningen afweet, die nauwelijks 
affiniteit heeft met het binnenlands 
bestuur, die geen enkele ervaring 
heeft met de speelale problematiek 
van de noordelijl'<e provincies en van 
wie we alleen weten dat hij een pro
mlnent lid Is van de sociaal-democra
tische clan, nodig een nieuwe baan 
moest hebben en iets te maken had 
met een uitruil tussen Gelderland en 
Aevoland.' 

Hans Dijkstal minister Binnen-
landse Zaken 

'Ben ik betrokken bij een deal? Nee. 
Er zijn in de Kamer lobbyisten die bij 
benoemingen een zeker voorwerk 
verrichten. Ik wens daar geen be
moeienis mee te hebben.' 

Van Veldhuizen Burgemeester 
Oss 

'Er is een groot verschil tussen een 
zwaargewicht en een hoestbonbon.' 

Sjon Lammelis SP-statenlid 
in Groningen 

'Dit soort van politiek bedrijven 
schrikt de mensen af. Het leidt ertoe 
dat de gewone burger afkeer krijgt 
van de politiek. De commissaris van 
de koningin moet gewoon door de 
bevolking gekozen worden. Alleen zo 
kunnen we een eind maken aan het 
handjeklap van politieke partijen. ' 
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Dinsdag 11 juni 1996 maakt 
het Brabantse Oss geschie
denis. Voor het eerst sinds 

11 

mensenheugenis treedt een 
college van B en W aan zon
der het CDA, en voor het 
eerst in Nederland 
een college waarin 
deelneemt, met twee wet
houders. 

is 
de 

dat 
SP 

D 
e 48-jarige Jan: 'Formida
bel! Wat hier vandaag ge
beurt is historisch in het ka
tholieke zuiden. Veel men
sen hebben hiernaar verlan

gend uitgekeken. Het wordt hard werken 
voor ons, en met allerlei risico's. Want CDA 
en VVD zullen ons beslist pootje willen 
lichten.' 
Het is dinsdagavond 11 juni. De Osse SP
Ieden zijn bijeen om hun oordeel te geven 
over deelname van hun partij in het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders. Er 
is sprake van een lichte hoera-stemming. 
Tweeëntwintig jaar lang kon de SP geen 
wethouders leveren, nu waren er maar drie 
weken nodig om een progressief college in 
elkaar te timmeren met PvdA, D66 en de lo
kale VDG. 
'De onderhandelingen verliepen in een uit
stekende sfeer,' vertelt fractievoorzitter 
Jules lding de leden. Hij voorspelt dat 'er 
echt een nieuwe wind kan gaan waaien in 
Oss'. 'Maar we willen geen stadhuispartij 
worden. We blijven de wijken in gaan en 
luisteren naar de mensen, nu meer dan ooit. 
Mensen moeten over twee jaar, bij de vol
gende verkiezingen, kunnen zeggen: Er is 
echt iets veranderd in Oss!' 
De leden stemmen unan]em in met het ruim 
honderd punten tellende collegeprogramma 
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alsook met de 
keuze -voor de 
beoogde SP
wethouders 
Jules lding (47) 
en Henk van 
Gerven (41). 
In mei klapte 
het college van 
CDA, VVD en 
VDG uit elkaar, 
nadat een collegevoorstel om ruim een mil
joen te bezuinigen werd verworpen door de 
gemeenteraad, inclusief VDG. Daardoor 
ontstond plotseling een ongekend machts
vacuüm in Oss. Want alleen PvdA en D66 
samen zouden de CDA/VVD-combine aan 
een nieuwe meerderheid kunnen helpen, en 
daar voelden zij niets voor. De SP, na het 
CDA de grootste partij in Oss met 9 raads
zetels, aarzelde niet en nam het initiatief tot 
de vorming van een college met VDG ( 4 ze
tels), PvdA (3) en D66 (2). De SP levert 
twee wethouders, de anderen elk één. 
Anderhalf uur na de SP-ledenvergadering 
presenteert Jules lding op het stadhuis het 
nieuwe college aan de verzamelde pers, 
raadsleden, ambtenaren, en .scheidend bur
gemeester Van Veldhuizen. 'Vandaag wordt 
er geschiedenis geschreven in Oss,' zegt 
lding, die meteen ook als loco-burgemeester 
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H et is zo ver: de eerste SP-wet
houder Jules ldlng schuift aan 
naast burgemeester E. van 

Veldhuizen, die toevallig juist de vol
gende dag met pensioen zal gaan. 

aan de slag zal moeten. 'We hebben inten
sief en opbouwend overlegd. Vrijwel niets is 
onbesproken gebleven. Ons belangrijkste 
doel is dat de Ossenaren straks kunnen zeg
gen: Verrek, het nieuwe college luistert ècht 
naar ons. Vanaf nu wordt meepraten, mee
denken en meehelpen zeer op prijs gesteld.' 
Over de financiering van het veelbelovende 
programma zegt lding: 'Wij gaan geen geld 
over de balk gooien, maar benutten wel de 
mogelijkheden die er zijn. Van de zeer riante 
reserves van 125 miljoen gulden gaan wij in 
vier jaar tijd vier procent inzetten ten bate 
van de burgers.' 
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'Samen hebben we de 
houding van niet lullen maar 
poetsen: goeie dingen doen 

voor de mensen' 

A 
lle betrokken partijen blij
ken optimistisch over het 
nieuwe stadsbestuur. Voor 
de PvdA wordt Greet van 
Dam wethouder van onder

wijs, minderheden en ouderenwerk. Ruim 
twintig jaar lang zat de PvdA in Osse colle
ges, maar nadat ze bij de laatste raadsverkie
zingen door de Osse kiezer werd gehal
veerd, koos de partij ervoor te breken met 
het CDA Sindsdien voerde ze harde opposi
tie. Greet van Dam: 'In de afgelopen twee 
jaar is gebleken dat we vaak een parallelle 
opvatting hadden met de SP over buurten en 
wijken. Het college deed op dat terrein te 
weinig. Maar ook over de WVG en sociale 
zaken bleek dat D66, SP en PvdA vaak op 
één lijn zaten.' 
Van Dam heeft veel vertrouwen in de nieu
we samenwerking: 'We kennen elkaar al ja
ren, weten wat we aan elkaar hebben. Eer
lijk en recht voor zijn raap kan ieder zijn 
mening zeggen binnen het college. Natuur
lijk zit er hier en daar wat oud zeer, maar 
uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde 
voor de burger. Mijn fractie had graag de 
portefeuille stad gewild, die had ik ook en
kele jaren geleden als wethouder. Maar het 
is begrijpelijk dat de SP als grootste die voor 
zichzelf opeist.' 
Jan Frankevijle (D66) krijgt de portefeuille 
financiën, personeel en economische zaken 
onder zijn hoede. Enthousiast vertelt hij: 
'We hebben in goede sfeer onderhandeld, 
prima debatten gevoerd. We accepteren el
kaars.verschillen en richten ons op wat ons 
bindt. Samen hebben we de houding van 
niet lullen maar poetsen: goeie dingen doen 
voor de mensen. Bewijzen dat het ook an
ders kan in Oss. Ik geloof in een aanpak 
dicht bij de burger. Dit college zal het amb
telijk apparaat heel gericht aansturen. Wij 
hebben geen behoefte aan dikke notities als 
het ook op een paar A4-tjes kan.' 
Gerard Ulijn (VDG) behoudt de post cul
tuur, sport en jongeren. Zijn partij 'Voor De 
Gemeenschap' kwam na de gemeentelijke 
herindeling eind 1993 uit het niets met vijf 
mensen in de raad. 'Twee jaar hebben we 
met CDA en VVD in het college gezeten. 
Telkens als wij ergens een grendel van een 
deur af hadden gehaald, kwamen er weer 
nieuwe op. Steeds vaker waren we het eens 
met de oppositie. Vaak had ik in het oude 
college een afwijkend standpunt en daaraan 
ook vastgehouden.' 
Tijdens de onderhandelingen brak een klei-

ne crisis uit in de plaatselijke partij . VDG

raadslid Corry van !peren wilde onder geen 
beding met de SP in zee. Maar haar dreige
ment om desnoods alleen verder te gaan in 
de raad, werd afgestraft door de VDG-Ie

den: unaniem besloten ze Van Iperen uit de 
partij te zetten. 
Ulijn : 'Het nieuwe college wil meer contact 
met de burgers, weten wat er leeft. Dat is 
precies wat de VDG en ikzelf al deden. De 
wijken in gaan, dat moet Jules doen, maar 
op mijn eigen terrein zal ik vaak in de stad te 
vinden zijn. Ik wil graag weten wat mensen 
vinden.' 
Voor de SP neemt Jul es Iding stadsbeheer en 
wijkzorg voor zijn rekening. SP-huisarts 
Henk van Gerven wordt wethouder sociale 
zaken, volksgezondheid, gehandicapten
zorg en maatschappelijke dienstverlening. 
'Ik blijf part-time huisarts op Ons Medisch 
Centrum. Ik doe dat werk heel graag en door 
het contact met de patiënten blijf je toch met 
beide benen op de grond staan,' zegt hij . 

'Het fabeltje dat wij geen 
verantwoordelijkheid willen 

dragèn wordt nu duidelijk 
gelogenstraft' 

H 
et is geen toeval dat juist 
Oss de primeur meemaakt 
van SP-wethouders. De in
dustriestad is een van de 
oudste bolwerken van de 

SP. In 1974 al deed de partij er mee aan de 
raadsverkiezingen en haalde meteen 3 ze
tels. En het zeteltal bleef sindsdien continu 
stijgen: naar 4, naar 5, naar 7, naar 8, en naar 
9 in 1993, met 26 procent van de stemmen. 
Die groei was mogelijk door intensief werk 
op alle terreinen van de Osse samenleving. 
In de wijken en in bedrijven zoalsPhilipsen 
Unilever Vleesgroep. Maar ook met haar 
huisartsenpraktijk Ons Medisch Centrum en 
met drukbezochte juridische spreekuren zet 
de SP zich al meer dan twintig jaar praktisch 
in voor de Ossenaren. De partij organiseert 
jaarlijks een stratenloop, heeft ook een reeks 
muziekfestivals op haar naam en richtte een 
grote speeltuin op. 
'Sterke wortels onder de bevolking zijn voor 
ons een eerste voorwaarde om aan college
deelname te denken,' zegt landelijk SP
secretaris Tiny Kox. 'En wat dat betreft kun
nen we in de afdeling Oss alle vertrouwen 
hebben.' Kox onderstreepte op het SP-con
gres van 8 juni nog eens hoe de partij denkt 
over het leveren van wethouders: 'Er moet 
sprake zijn van een college en een program
ma waarin wij duidelijk herkenbaar zijn en 
dat voor de mensen echt iets oplevert. Er 
moeten betrouwbare partners zijn zonder 
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dubbele agenda. En wat de SP zelf betreft 

moeten er kandidaat-wethouders zijn met 
voldoende kwaliteit, en een sterke fractie en 
afdeling die kunnen waarborgen dat SP
deelname aan het college niet leidt tot ver

burgerlijking, zoals we al zo vaak met ande
re partijen hebben zien gebeuren. Wethou
ders leveren is voor ons geen doel, maar een 

middel. Dat alles in beschouwing genomen 
is Oss voor ons een prima stad om het expe
riment aan te gaan.' 
Dat het in deze stad niet eerder tot college
deelname kwam, wijt Jules Iding aan de 
machtspolitiek van het CDA 'Wij mochten 
wel meedoen, maar op hun voorwaarden, als 
randversiering. Daarvoor hebben we natuur
lijk gepast.' 
SP-voorzitter Jan Marijnissen is blij met de 
primeur in zijn woonplaats Oss, waar hij 18 
jaar raadslid was. 'Al jaren bazuinen andere 
partijen het fabeltje rond dat wij geen ver
antwoordelijkheid willen dragen. Dat ver
haal wordt nu duidelijk gelogenstraft. Wij 
dragen overigens al lang in tientallen plaat
sen verantwoordelijkheid, want de gemeen
teraad is het hoogste orgaan. Maar ook als 
het om colleges gaat, is ons standpunt altijd 
geweest: als we ons erin herkennen en er is 
echt iets mee te bereiken, dan doen we het. 
Daarvoor ben je toch een politieke partij?' • 

Dit gaat· in Oss 
veranderen 
• Extra geld voor het opknappen 

van oude wijken. 
• Extra geld voor fletspaden en 

verbetering verkeersveiligheid. 
• De hogere WVO-vervoersvoorzie

ning blijft In stand. 
• Het theatercafé voor jongeren 

kan van start gaan. 
• Een potje voor volksfeesten 

zoals de Sinterklaas-Intocht. 
• De geplande verhoging van de 

gemeentelijke belasting (OZB) 
wordt afgeblazen. 

• De milieucontrole op bedrijven 
wordt verscherpt. 

• Een vijftal banenpoolers komt In 
vaste dienst. 

• Er komen extra speelplekken 
voor de jeugd. 

• Intrekking van bouwplannen op 
groenstroken in de stad. 

• Meer aandacht voor de natuur 
In de stad, de kernen en het 
buitengebied. 

• Inzet om de Jeugdgezondheids
zorg weer op peil te brengen. 
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Wat Is er mis met ons huidige kies
stelsel? 
'Er is mis mee dat mensen zich weinig herkennen in 
de gekozenen, omdat de meeste van die gekozenen 
schuilgaan achter de brede schouders van de lijst
trekkers. ' 

Bevordert een districtenstelsel de betrokkenheid 
van de mensen biJ de politiek? 

'Ja, als het stelsel waarvoor het kabinet een lichte voorkeur 
heeft, wordt overgenomen. Daarbij is er geen sprake meer 
van één lijsttrekker waarmee mensen zich kunnen identifi
ceren, maar zes per partij : één landelijke en vijf regionale.' 

Bevordert een districtenstelsel dat kamerleden een 
evenwichtige afweging van belangen maken? 

'Ik vind dat het risico van een minder evenwichtige afwe
ging schromelijk wordt overdreven. Ik zou bang zijn voor 
regionalisme als er pakweg 70 districten zouden komen. 
Maar niet als er vijf komen. Nu wordt de Kamer vooral be
volkt door specialisten. Het grote voordeel van het nieuwe 
stelsel is dat er méér direct gekozen generalisten komen. 
Méér eigenwijze kamerleden, gekozen op eigen titel en niet 
via de lijsttrekker. En minder- nu citeer ik iemand anders
grijze muizen.' 

Wat vindt u van de stelling: de evenredigheid In zetel
tal moet volledig behouden blijven, wat voor stelsel 
we ook kiezen? 

'Volstrekte evenredigheid bestaat niet, denk maar aan de 
restzetels in het huidige stelsel. Volgens elke deskundige 
die wij geraadpleegd hebben, blijft de grondwettelijke eis 
van evenredigheid gehandhaafd in het kiesstelsel dat ik 
voorstel.' 

Het kabinet stelt voor Nederland in vijf districten te 
verdelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg één district vormen. Heeft 
een kiezer uit Zierikzee enige regionale band met 
een kandidaat uit Venlo? 

'Dat is ook niet de bedoeling van het voorstel. Wat mij be
treft hoeven de kandidaten niet eens in het district te wonen 
·waar ze op de lijst staan. De essentie is méér mensen zèlf te 
laten dingen naar de gunst van de kiezer. ' 

Speelt in de discussie misschien de gedachte mee: 
'We moeten het voor kleine partijen moeilijker ma
ken kamerzetels te behalen?' 

'Nee, absoluut niet. Dat speelt in mijn denken geen enkele 
rol. En dat zeg ik uit volle overtuiging, vanuit mijn verleden 
als lid van een kleine partij . We zijn voortdurend bezig om 
te kijken hoe het stelsel zo verfijnd kan worden dat het voor 
kleine partijen zo weinig mogelijk nadeel oplevert. ' 

Ligt de kloof tussen burger en politiek aan het kies
stelsel, of aan de partijen? 

24 

'Aan beide. Als het alleen aan de mensen van de partijen 
zou liggen, dan zou je die allemaal kunnen uitmoorden om 
het probleem op te lossen. Maar dan weet je zeker dat je 
over een jaar of twee, drie weer dezelfde problemen krijgt. 
Je moet dus ook het systeem wijzigen. Het ligt óók aan de 
partijen, en óók aan de structuur.' 

TRIBUNE 

is staatssecretaris van Binnen· 
landse Zaken. In oktober '95 
presenteerde de D66'er een 

voorstel om het kiesstelsel te 
hervormen. Als het aan hem 
ligt, brengt u voortaan twee 

stemmen uit bij de kamerver· 
kiezingen. Eén op een lande· 

lijke kandidaat en één op een 
districtskandidaat. In de Kamer 

kreeg het plan vooralsnog 
weinig handen op elkaar. Maar 

het kabinet nam onlangs het 
voorstel van Kohnstamm over. 

12 JULI 1996 
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is voorzitter van de tweemans-
. kamerfractie van het 

Gereformeerd Politiek Verbond, 
het GPV. Schutte staat bekend 
om zijn uitvoerige kennis op 
staatsrechtelijk gebied. De 
voorgestelde ingrijpende 
wijzigingen in ons kiesstelsel 
vi ndt hij niet nodig. De kloof 
tussen burger en politiek ligt 

•g immers niet aan het stelsel. 
:n Bovendien moet de e venredige 
!l t vertegenwoordiging absolu ut 
r. gehandhaafd blijven. 

Wat is er mis met ons huidige kies
stelsel? 

'Wat mij betreft heel weinig. Hooguit dat er wel 
erg weinig mogelijkheden zijn om met voorkeur
stemmen gekozen te worden.' 

Bevordert een districtenstelsel de betrokkenheld 
van de mensen bij de politiek? 

'Dat kan hooguit gelden als je heel kleine districten maakt 
die één kamerlid kiezen. Dan zit je bijvoorbeeld op het ni
veau dat een gemeente als Zaanstad één district vormt. En 
dat is niet aan de orde in de regeringsvoorstellen. ' 

Bevordert een districtenstelsel dat kamerleden een 
evenwichtige afweging van belangen maken? 

'Het regeringsvoorstel is een compromis dat twee zaken 
tegelijk wil bereiken: zowel de regionale inbreng als de lan-
delijke beoordeling vanuit het algemeen belang. Het ge-
volg is dat geen van beide echt wordt gerealiseerd. Mis-
schien dat er meer gekeken wordt naar de belangen van een 
bepaalde regio. Maar ik denk niet dat een districtenstelsel 
de evenwichtige afweging bevordert.' 

Wat vindt u van stelling: de evenredigheld In zeteltal 
moet volledig behouden blijven, wat voor stelsel we 
ook kiezen? 

'Ik vind dat een uitstekend uitgangspunt. De Tweede Ka
mer is een volksvertegenwoordiging. Dan moet het volk 
ook zo breed mogelijk via verkiezingen vertegenwoordigd 
worden.' 

Het kabinet stelt voor Nederland In vijf districten te 
verdelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg één district vormen. Heeft 
een kiezer uit Zierikzee enige regionale band met 
een kandidaat uit Venlo? 

'Volstrekt niet. Als een bewoner van Zeeland al enige be
trokkenheid heeft met een kandidaat van buiten zijn eigen 
provincie, dan is dat met iemand van de Zuidhollandse ei
landen. Maar die valt buiten het district.' 

Speelt in de discussie misschien de gedachte mee: 
'We moeten het voor kleine partijen moeilijker ma
ken kamerzetels te behalen?' 

'Dat denk ik niet. Dat heeft in het verleden wel gespeeld, 
toen we de discussie hadden over de invoering van een 
kiesdrempel. Nu is het niet de opzet om kleinere partijen te 
weren. Maar het kan wel een gevolg zijn.' 

Ligt de kloof tussen burger en politiek aan het kies
stelsel, of aan de partijen? 

'Als ik een keus moet maken tussen die twee, dan zeg ik: 
aan de partijen. Het kiesstelsel is maar een instrument. Als 
er een kloof is tussen de politiek en de burgers, dan is het 
een kwestie van de mentaliteit van de kiezers en de gekoze-
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~ Het is zwart, smerig en het zit overal, ma o 
~ ... 

i In de Haagse wijk Mariahoeve 
jg 
"5 

~ neemt vochtoverlast en schim· 

meivorming van veel huizen be· 

zit. 'De oorzaak zit 'm 

bouw,' oordelen de d---

gen. ' 

verslag schimme, 

bruggen en de verbitterde strijd 

van een huurder. 
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Is Frans van der 
Heiden de voordeur 
van zijn flat aan het 
Hendrinaland 253 
opendoet, slaat een 
vochtig klamme 
lucht de bezoeker 
tegemoet. In deze 

atmosfeer woont hij met zijn vrouw Sandra 
en hun tweejarige zoontje Rishi . Het leven 
van dit gezin wordt gedicteerd door de Peni
cillium chrysogenum, Euro herbariarum of 
Aureobasidium pullulans - in gewoon Ne
derlands: schimmel. In de hele flat is zowat 
geen muur, vloer of plafond te vinden waar 
het gore zwarte spul ontbreekt. 

'Als Rishi wakker wordt, 
ligt hij echt 

naar adem te happen' 

In de woonkamer vertelt Van der Heiden 
zijn verhaal. Vroeger woonde hij in de 
Haagse binnenstad, aan de Pletterijstraat 
Problemen met de benedenbuurman, een 
junk die hem zelfs bedreigde met een pis
tool , waren voor Van der Heiden aanleiding 
om op zoek te gaan naar een andere woning. 
Die hij in ' 91 vond aan het Hendrinaland. 
Van der Heiden: 'We waren hartstikke blij 
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Haagse 
huurders 
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met dit huis en wilden het leuk inrichten. 
Maar er gebeurde iets vreemds. Het behang 
bleef niet tegen de muur zitten. Eerst dach
ten we aan verkeerd plaksel, maar de oor
zaak bleek een flinterdunne vochtlaag op de 
muren te zijn. Door dat vocht ontstond lang
zamerhand die schimmel. Ik ging er met 
anti-schimmelspul tegenaan, maar het bleef 
gewoon terugkomen. Toen belde ik de ver
huurder, het woningbedrijf Zuid-Oost. Die 
adviseerden me vooral veel te stoken en te 
ventileren. Dan zou de schimmel snel ver
dwijnen.' 
En zo ging Van der Heiden over tot fanatiek 
stoken en ventileren. Maar desondanks bleef 
de zwarte plaag oprukken. Door de hoge 
luchtvochtigheid in de flat sloegen bij zijn 
vrouw ook nog reumatische pijnen toe. Van 
der Heiden: 'Omdat Sandra medicijnen ge
bruikt tegen epilepsie, mag ze geen midde
len hebben tegen reuma, want die twee 
schijnen elkaar niet goed te verdragen. Dus 
vaak sterft ze van de reumapijn.' 
Tot overmaat van ramp krijgt het hele gezin 
last van de luchtwegen. Van der Heiden: 
'Mijn zoontje was nog geen maand oud, of 
hij moest al aan de medicijnen vanwege zijn 
luchtwegen. Ook mijn vrouw en ik hebben 
last van ontstekingen in de luchtwegen. Ik 
word er zelf binnenkort aan geopereerd in 

het Antonius Ziekenhuis.' 
Terwijl Van der Heiden vertelt, produceert 
zijn ronddrentelend zoontje Rishi af en toe 
een rare rochelhoest 'Het valt nou nog 
mee,' vertelt de vader. "s Morgens, dan is 
het 't ergst. Als Rishi wakker wordt, ligt hij 
echt naar adem te happen, zo dicht zit ie dan. 
De godganse dag dat gekke hoestje van 
hem. Van de gedachte dat die schimmel zijn 
luchtwegen steeds verder aantast, daar word 
je op het laatst behoorlijk gek van, hoor ... ' 

'Ik heb me toch arm 
gestookt? 

Nou, je ziet het resultaat' 

Al jaren ligt Frans van der Heiden nu in de 
clinch met zijn huisbaas . Hij vindt dat het 
Woningbedrijf zijn wettelijke plicht moet 
doen en het vochtprobleem oplossen. Maar 
de verhuurder houdt vol dat de bewoners 
zèlf de oorzaak zijn . Ze zouden te weinig 
ventileren. Van der Heiden zucht. 'Jongen, 
als je toch verdomme vocht en schimmel in 
je huis hebt dat de gezondbeid van je gezin 
ondermijnt. . . Dan volg je toch àlle adviezen 
op om die schimmel het huis uit te krijgen? 
Ik hèb toch in de winter met de ramen open 
de gaskachel laten loeien? Ik heb me toch 
arm gestookt? Nou, je ziet het resultaat. De 
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schimmel groeit nog steeds als kool.' 
In maart 1993 wordt Van der Heiden in het 
gelijk gesteld door de dienst Bouwen en 
Wonen. Ingenieur J.D. Ragay schrijft in zijn 
rapport over de flat: 'Slechts het aanbrengen 
van isolatie aan de buitenzijde van het hele 
gebouw, alsmede het optimaliseren van de 
verwarming en de ventilatie zou de proble
men, zoals die zijn aangetroffen in deze wo
ning, afdoende kunnen verhelpen.' 
Op 6 juni '94 besteedt Radio West aandacht 
aan de zaak-Van der Heiden. Medewerker 
Lof van de afdeling bouwfysica TU Delft 
legt uit hoe afdoende ventilatie werkt. Lucht 
moet vlak boven de grond worden aangezo-

S P-arts Paul Jonas over het 
verband tussen schimmel 
en luchtwegen: 'Schimmel 

zit niet alleen op muren, maar ook 
in de lucht . Dat zijn de zogenaam
de sporen. Mensen die hiervoor 
allergisch zijn, en dat zijn behoor
lijk veel Nederlanders, krijgen te 
maken met een verhoogde slijm
produktie in de luchtwegen. En 
waar slijm zit kan geen lucht zijn. 
Dus treedt er benauwdheid op.' 
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gen. Vervolgens moet hij worden verwarmd, 
daar alleen warme lucht vocht opneemt. Na 
circulatie door de ruimte moet die met vocht 
verzadigde warme lucht worden afgezogen 
op een hoog punt. Lukraak ramen tegen el
kaar openzetten, zoals het woningbedrijf 
zou hebbèri geadviseerd, werkt-volgens Lof 
niet, omdat je dan alleen lucht verplaatst die 
géén vocht heeft opgenomen. 

Woningen tocht- en vochtvrij 
houden is de eerste 

plicht van een huisbaas 

Van der Heiden weigert al jaren de huurver
hoging. Woningen tocht- en vochtvrij hou
den is immers 
de eerste ver
plichting van 
een huisbaas. 
Diverse keren 
wordt hij door 
de huurcom
missie in het gelijk gesteld. Maar Woning
bedrijf Zuid-Oost geeft geen millimeter toe. 
Ventileren! blijft de boodschap. Ten einde 
raad begint Van der Heiden aan pogingen 
om een ander huis te krijgen. Maar zijn aan
vraag om als urgent woningzoekende te 
worden aangemerkt wordt niet gehonoreerd. 

Wat blijkt? De 
huisbaas wil de 

flats over enkele 
jaren slopen. 
Tot die tijd 

worden de vocht
problemen 

ontkend. 

De toetsingscommissie vindt de schimmel 
kennelijk niet urgent genoeg. Van der Hei
den blijft het proberen. Zijn huisarts dokter 
Panday verzucht op het aanvraagformulier: 
'Voor de derde maal geef ik hierbij aan dat 
mevrouw S. van der Heiden (geb. 2-9-65) 
om medische redenen een andere woning 

'Die flats zijn vergeven van de 
koudebruggen' 

De Mariahoeve-flats zijn In 
1963 gebouwd. Het zijn 
schoolvoorbeelden van het 

'lichte en luchtige' bouwen. Veel 
glas, veel beton. Eigenlijk alleraar
digste woningen, historisch gezien 
het resultaat van een jarenlange 
strijd voor goede en betaalbare huls
vesting. Maar de bouwfysische ken
nis over beton, Isolatie en dergelijke, 
stond In '63 nog In de kinderschoe
nen. 
'En dus zijn ze vergeven van de kou
debruggen,' stelt SP- bouwfysicus 
Paulus Jansen, die een bezoek 
bracht aan enkele flats. 'Een koude
brug Is een beetje te vergelijken met 
een raam uit enkel glas. De opper
vlaktetemperatuur Is 's winters zo 
laag, dat het vocht uit de binnen
lucht neerslaat op het koude glas. 
lets dergelijks treedt ook op biJ kou
debruggen. De vloer van het balkon 
bestaat namelijk uit één stuk met de 
vloer van de woning. In de winter 
blijft dat balkon koud. Maar binnen 

wordt er gestookt en dus ontstaat er 
condens aan de raamzijde tegen de 
muren, bij de vloeren en de plafonds. 
Want je bovenbuurman heeft ook 
een balkonnetje dat ongeïsoleerd 
zijn vloer, en dus jou plafond Is. Die 
condens Is een Ideale voedingsbo
dem voor schimmel. Tegenwoordig 
komen dit soort constructies uit één 
stuk niet meer voor. Maar wisten ze 
in '63 veel.' 
'Een doeltreffende oplossing,' zegt 
Paulus Jansen, 'Is het Inpakken van 
die koudebruggen. Verder kun je de 
vochtproduktie In de flats Indammen 
door extra mechanische ventilatie; 
door geysers te voorzien van een 
afvoer naar bulten; en door Isolatie 
van het dak en van de plafonds In de 
bergingen. Want niet al zulke flats 
hebben last van vocht. Het zijn voor
namelijk de topappartementen en de 
appartementen boven de kelders. In 
leder geval schuilt het probleem dus 
echt In de bouwconstructie en eigen
lijk nooit In de wijze van bewoning.' 

nodig heeft. Ze lijdt aan epilepsie en beeft 
frequent bovenste luchtweginfecties. De 
huidige woning, waar de zwammen op de 
muren schijnen te groeien, is voor haar ge
zondheidstoestand ongeschikt.' 
De sfeer tussen huurder en verhuurder wordt 
steeds grimmiger. Aangetekende: brieven 
van Van der Heiden worden, volgens zijn 
zeggen, door het woningbedrijf als niet ont
vangen beschouwd. De steeds moeizamer 
contacten verlopen nu uitsluitend nog tussen 
de advocaten van beide partijen. Belangrijke 
stukken worden door de advocaat van het 
woningbedrijf pas op het allerlaatste 
moment bezorgd bij de gemachtigde 
van Van der Heiden, zodat het nauwe-

lijks mogelijk is een goed verweer te formu
leren. 
Is Van der Heiden de enige bewoner van de 
wijk Mariahoeve die last heeft van vocht en 
schimmel? We doen een forse steekproef en 
bellen aan bij 50 van de 450 woningen ver
spreid in de wijk. Ruim een kwart van de be
woners verklaart in meer of mindere mate 
last te hebben van schimmel. En, zo blijkt 
uit hun verhalen, het woningbedrijf ontkent 
ook tegenover hen steeds weer haar verant
woordelijkheid: 'Schildert u maar over de 
schimmel heen', 'We gaan geen buitenge
vels isoleren, dat is te duur ', 'U moet maar 
wat minder wassen en douchen' , 'U moet 
een centrale verwarming aanleggen', enzo
voort. 
Maar ten kantore van Woningbedrijf Zuid
Oost blijken directeur Van Eijkeren en 
hoofd huurderszaken · Vliege van geen 
schimmel te weten. 'We zijn bekend met de 
zaak-Van der Heiden,' verklaren ze. 'Van de 
andere flats zijn nimmer klachten omtrent 
schimmelvorming vernomen.' 

De rechter spreekt van 
renovatie, maar die komt 

er helemaal niet 

Van der Heiden heeft in vijf jaar tijd zo'n 
5000 gulden moeten uitgeven .aan nieuw 
meubilair, behang en kleding en aan advoca
ten, allemaal in verband met de schimmeL 
Hij eiste daarvoor bij de kantonrechter scha
devergoeding (een eenvoudige procedure 
die overigens iedere burger ook zonder ad
vocaat kan voeren). Na een bezoek aan de 
woning veroordeelt rechter Keizer begin 
mei het woningbedrijf tot een schadever-
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goeding van 800 gulden. Een overwinning : 

voor Van der Heiden omdat het Woningbe- • 
drijf wel degelijk aansprakelijk blijkt. Maar : 
financieel geen overwinning omdat de rech- • 
ter bet schadebedrag nogal laag vaststelde. • 

• 
Van der Heiden wil daartegen in hoger be- • 
roep. Hij voelt zich daarin gesterkt door een : 
eigenaardige onjuistheid in het vonnis. De • 
rechter beargumenteert de geringe hoogte • 

• van de schadevergoeding met het feit dat • 
een renovatie op handen is, waardoor Van • 

• der Heiden weer in een goeie woning komt • 
te wonen. Maar er is geen sprake van reno- • 

• vatie (ingrijpende woningverbetering voor • 
rninimaal50.000 gulden). De 450 woningen • 
in de Mariahoeve ondergaan echter slechts : 
een onderhoudsbeurtje van 5000 gulden per • 
woning, en daarmee worden de vochtpro- : 

biemen geenszins aangepakt. • 
Directeur Van Eijkeren zegt desgevraagd: : 
'We hebben de rechter alle stukken gegeven, • 
en het woord renovatie komt daarin niet : 
voor. Waarschijnlijk heeft er een begrips- • 
verwarring plaatsgevonden, want renovatie : 
voor huizen die nog maar vijftien jaar blij- • 
ven staan, is nóóit een optie geweest.' • 

• 
• 

Van der Heiden zit in zijn • 
• schimmelhuisje alweer druk • 

te telefoneren • 
• 
• 

Nog maar vijftien jaar blijven staan? Lang- : 
zaam wordt duidelijk wat er in de Mariahoe- • 
ve aan de hand is. De woningen hebben con- • 

• structiefouten waardoor vochtproblemen • 
ontstaan. De verhuurder is wettelijk ver- • 

• plicht zulke problemen op te lossen. Dat kan • 
alleen met een grootscheepse opknapbeurt, • 

• maar dat is de verhuurder te duur, mede om- • 
dat onder Heenna de renovatiesubsidies zijn • 
afgeschaft. Het woningbedrijfwil de wonin- : 
gen nog vijftien jaar exploiteren met mini- • 
male kosten, en dan slopen. Als huurders : 
ondertussen klagen over vocht en schimmel, • 
dan rest het woningbedrijf njets anders dan : 
die problemen domweg ontkennen. • 
De zon brandt heftig op de blote ruggen van : 
de bouwvakkers die het onderhoud uitvoe- • 
ren. 'Meneer, we horen van zo' n beetje alle : 
bewoners, of ze hier nou tien jaar wonen of • 
al sinds de oplevering, dat dit de eerste keer : , 
is dat er iets gebeurt aan deze flats . En dat • 
verhaal kan best wel eens kloppen. Want het : 
is hier en daar behóórlijk verrot ... ' • 
Op nog geen honderd meter van dat gesprek, : 
zit Van der Heiden in zijn schimmelhuisje • 
druk te telefoneren. Met NOVA. Met Vero- : 
nica Nieuwslijn. Met zijn advocaat over dat • 
hoger beroep ... De kleine Rishi staat op het : 
balkon en zwaait naar ons met een blik van • 
herkenning. Tussendoor geeft hij een reutel- : 

BRIEVE~I 
Kiezen 

De Israëli's kiezen hun premier, 
de Russen kiezen hun president, 

en wij kunnen niet eens een 
burgemeester kiezen. 

Groei 

Hans Rosner 
Oegstgeest 

Hoewel ik overtuigd ben van de goe
de bedoelingen van minister De 

Boer, zie ik niets in haar nieuwe - als 
creatief gepresenteerde - plan, waarin zij 
de natuur wil financieren uit economi
sche groei. Een contradictio in terminis, 
omdat juist in economische groei het 
probleem is gelegen. De vrije markt die 
drijft op economische groei, is immers 
het produkt van het kapitalisme dat uit
sluitend floreert door uitbuiting van 
mens en milieu! 
Wel beschouwd maakt de minister dan 
ook van bet probleem de oplossing, 
waardoor het milieuprobleem met de dag 
toeneemt, terwijl de oplossing steeds 
verder uit het zicht raakt. 

Banenpool 

Langenholte, 
Wouter ter Heide 

Een deel van de banenpoolers wordt 
vroeg of laat geconfronteerd met het 

feit dat men niet alleen aanvullend werk 
heeft te verrichten. Bij verlof, ziekte en 
werkzaamheden elders van en door col
lega's in vaste dienst, wordt de banen
pooler vaak door de werkgever gedwon
gen dat werk over te nemen en te beheer
sen, zonder aangepast salaris en pen
sioen. 
In de Universele Verklaring van de Rech
ten van de Mens staat onder artikel 23, 
lid 2, dat ieder, zonder enige discrimina
tie, recht heeft op gelijk Joon voor gelijk 
werk. 
Zijn banenpoolers soms geen mensen? 

Heerlen, 
Marcel Pluymaekers 

Thuiszorg 

S inds zijn komst in 1994 heeft het 
paarse kabinet de WAO, de ziekte

wet en de sociale woningbouw afgebro
ken. Ook heeft dit kabinet het voor el
kaar gekregen om de ziektekosten, gas, 
water en licht duurder te maken, onder 
andere door de ecotax. Maar het ergste is 
de afbraak van de thuiszorg. Het is god
geklaagd dat juist die mensen gepakt 
worden die na 1945 de meeste energie 
gestoken hebben in de opbouw van ons 
landje. Dit kabinet wil echter koste wat 
kost vasthouden aan de afspraken in het 
regeerakkoord, waar erg genoeg de bur
ger niets van begrijpt en - te horen naar 
het wekelijks uitgezonden vragenuurtje -
onze volksvertegenwoordigers evenmin. 
Jammer genoeg moeten we het nog on
geveer twee jaar doen met dit a-sociale 
kabinet. Of zou er toch nog een wonder 
gebeuren? 

Record? 

Den Bosch, 
W vanEsch 

Op 16 oktober 1992 werd de waarde 
van mijn woning ambtshalve vast

gesteld op 20.000 gulden en de belasting 
over 1990 op nul. 
Maar over 1994 krijg ik een OZB-aan
slag van 199 gulden naar een waarde van 
122.000 gulden. De peildatum voor de 
waarde is ... 1 januari 1992. 
Ben ik record-houder? 

Speculatie 

Amsterdam, 
Philip J. Lezer 

Dat speculanten miljarden verdiend 
hebben aan woningbouwgrond 

(Tribune 5), daar heb ik geen goed 
woord voor over. Maar toch gun ik het 
de boeren wel dat zij een graantje mee
pikten uit de ruif. Ze zijn ze laatste jaren 
toch al zo veel benadeeld. 

Arnhem, 
G. van Bergen 

hoestje vrij baan ... • • -----~~---~-----------------------
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HET GEivliS 

'p apa,' zei m'n 
zoontje Tom { 7), 
'jij was vroeger 
toch socialist?' 

'Dat ben ik nog steeds 
jongen,' corri-
geerde ik 
m'n zoontje. 
'Maar Jelt
sln Is tegen 
de socialisten. 
En jij bent voor Jeltsln. Hoe kan dat nou?' 
Tja. Probeer een jongen van zeven maar eens 
het Russische politieke bestel uit te leggen. 
Ik kan er zelf nauwelijks een touw aan vastkno
pen. Met begrippen als links en rechts, zoals 
wij die In Nederland hanteren, kom je In Rus
land niet ver. 
Op dat moment liep Ik met Tom langs een me
trostation vlak bij het Rode Plein. Er stond een 
lange rij, meest oudere vrouwen. Ze probeer
den wat te verkopen. Een oud T-shlrt, of een 
pakje thee, of een paar broden. Uren stonden 
die vrouwen daar om een paar roebels bij el
kaar te schrapen. Even verderop stond een 
bedelaar. 
'Zie je die mensen?' zei Ik tegen Tom. 'Die zijn 
zo arm als het maar kan. En niemand die wat 
voor ze doet.' 
Tom knikte. 
'En zie je die mensen daar?' 
Ik wees op een ander groepje. In dure pakken 
geklede jongemannen. Gouden horloges. Harde 
muziek die uit een Mercedes 600 kwam. 
'Die jongens hebben veel te veel geld. En ze 
betalen geen stuiver belasting. Dat Is niet echt 
eerlijk.' 
Het was misschien een wat slmpelere manier 
om aan m'n zoontje de tweedeling In de Russi
sche samenleving uit te leggen. Maar wel Illus
tratief. 
WIJ wonen nu zes jaar In Rusland. Toen we hier 
kwamen was ledereen arm. Behalve een klein 
groepje 'nomenclatura'; hoge bonzen van de 
communistische partij. Maar er was werk, on
derwijs en gezondheidszorg voor Iedereen. 
Nu Is Rusland veranderd In een vrlje-markteco-

nomie. laat er geen misver
stand over bestaan: daar 
ben ik van harte voor. 
Niemand wordt meer opge
sloten In een psychiatri-

sche Inrichting of 
naar een 

goelag 
gestuurd. 
De pers Is 

vrij. De grenzen zijn 
open. Jonge mensen kunnen hun eigen toe
komst bepalen. 
Maar de prijs Is hoog. Voor velen te hoog. 
Het benauwende communistische systeem 
heeft plaats gemaakt voor een meedogenloos 
marktsysteem. Handige jongens vullen hun 
zakken ten koste van de oudere generatie. De 
generatle die eerst In de Tweede Wereldoorlog 
heeft gestreden en daarna werkte aan de op
bouw van het socialisme. 
Het Is een systeem van winnaars en verliezers. 
Vooral verliezers. 
Geen wonder dat zoveel mensen terugverlan
gen naar 'vroeger'. 
Gennadl Zjoeganov, de leider van de Russische 
Communistische Partij, heeft gelijk als hij zich 
boos maakt over de soctale onrechtvaardig
held. Jammer alleen dat zijn Ideeën zo hopeloos 
ouderwets zijn. Staatsgeld pompen In verouder
de fabrieken die produkten maken die niemand 
wil hebben en het milieu op een verschrikkelij
ke manier vervullen; dat heeft geen toekomst. 
De pers weer aan banden leggen, de grenzen 
sluiten. Dat willen de meeste Russen niet. En 
terecht. Vandaar dat de keuze toch op Jeltsln 
valt. Niet enthousiast. Maar omdat er geen 
beter alternatlef Is. 
Wat Rusland nodig heeft Is een moderne socia
listische partij. Een club die het opneemt voor 
de grote massa mlnder bedeelden. Maar een 
club die tegelijk niet gevangen Is In oude dog
ma's en oog heeft voor de hightech-wereld 
waarin we leven. 
Een club kortom als de SP. 

Derk Sauer is uitgever in Moskou. 
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H.F. ijks I, 
geboren 28 

februari 1943 
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rechtenstudie 
en politieke 

carrière in 
Wassenaar 

via 
sla en I Y· 

back how door
gestoten naar de 
Haagse VVD-top. 

Speelt nu de tw de 
sax in Paa • ZIJn valse 

nootjes probeert hiJ 
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snel te doen 
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J'Accuse 
De vrouw van 
Arnold Grenneman 
overleefde negen 
herseninfarcten. 
Maar vraag niet hoe! 

• 
e IS 

•• 
n e 1 

Er is al veel te 
veel gesloopt 
in Den Haag! 

e De een verdient 15.000 gul
den per dag, de ander 30.000 
per jaar e Rijk Nederland 
bezit 99,8 procent van ons na
tionaal vermogen e De 
'armen' hebben steeds meer 

• moeite de eind· 

ver ee 1n 
jes aan elkaar te 
knopen e Van 
de Operatie Oort 
profiteren alleen 
de hoge inko-e er an 
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Kritiek op en alternatief voor de regeringsnota De 
andere kant van Nederland, maart 1996, Tweede
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0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 
huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerfractie 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest
fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart 1996, 
Comité Asbestslachtoffers. 

0 Op weg naar een collectieve schaderegeling voor 
asbestslachtoffers? 
Verslag van gesprekken over de mogelijkheden en 
de moeilijkheden van een asbestfonds, september 
1995, Comité Asbestslachtoffers. 

0 Asbest: De dubbele lijdensweg 
of: Waarom er een asbestfonds moet komen 
januari 1995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Te veel en te weinig 
de balans van een jaar WVG, augustus 1995, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Door de wet gehandicapt 
De klachten over de wet voorzieningen 
gehandicapten in beeld, november 1994, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 WVG, een wet vol handicaps 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Flitstrein? Over bestaand spoor! 
Inspraakreactie van de Socialistische Partij, 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klein afval, groot bedrog 
De verwerking van klein chemisch afval , april 
1993, MilieuAlarmteam SP. 

0 Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 1993, 
MilieuAlarmteam SP. 
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Vergelijking met andere investeringen in het 
openbaar vervoer, juni 1991 , MilieuAlarnlteam SP. 
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DEZE TRIBUNE 
Inspiratie komt 
uit de praktijk 

J 
ammer dat u niet wat meer 
verdient', zei de meelevende 
makelaar. 'Want dat zou aardig 

schelen in de rente die u moet beta
len. Ik ben bang dat het nu wel héél 
moeilijk zal worden met de hypo
theekgarantie'. Wèg die zoete 
droom van een iets meer dan moda
le eengezinswoning met ruimte voor 
het hele gezin. Maar wel weer een 
extra aandachtspunt voor het arti
kel over -inkomens en vermogens in 
Nederland: hoe méér je verdient, 

Peter Verschuren; 

hoofdredacteur a.i .. 

des te lager zijn je 
hypotheeklasten. 
Iemand die dus 
wel héél weinig 
rente zal betalen, 
is Phnlps-topman 
Timmer. Hij ver
dient maar liefst 
ruim twee ton per 

maand, leest u verderop In deze 
Tribune. Bruto weliswaar, maar 
toch. Hoe zou zo iemand leven, 
denk ik dan. En wat betekent geld 
voor hem? Pot hij alles op voor zijn 
kinderen? Of slaat hij elke dag 
7.000 gulden stuk? Misschien zit 
daar wel een verhaal in: het dage
lijkse leven van een rijkaard in Ne
derland. Maar hoe dan ook. De alle
daagse praktijk van de groeiende 
ongelijkheid vormt een onuitputtelij
ke bron van inspiratie voor een Tri
bune-redacteur. 

u 
""·fvvl.~ 

~ 

nieuwsblad van de Socialistische Partij , jaargang 32 nr 

6 
Snel groeiende 
inkomensver
schillen, een 
record-aantal 

miljonairs en steeds meer 
mensen met schulden. Ne
derland is hartstikke rijf, maar verdeelt 
die weelde met de dag onrechtvaardiger. 

14 ~::te protest 
tegen 

de Franse kemproeven 
bracht schrijfster Lydia 
Rood landelijke bekend
heid. Aan de Tribune ver
telt ze over haar kwaadheid en over het 
genot van lezen. 

16 
Maria Grenneman 
heeft al negen hersen
infarcten overleefd. 
Dat dankt zij uitslui

tend aan de opofferingsgezindheid van haar 
man. In zieken- en 
verpleegtehuizen 
werd·er dusdanig 
met zijn vrouw 
gesold, dat hij het 
begrip 'gezond
heidszorg' een la
chertje vindt. 
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22 
Theatermakers hebben 
grootse plannen met een 
vermaard Haags zwem
bad en gaan daarmee de 
verloedering van hun 
wijk te lijf. Nu nog de 
medewerking van de 
gemeente. 

26 De strijd tegen de 
Apartheid is in Zuid
Afrika nog lang niet 
gestreden. Namens de 

SP droeg media
adviseur Niko 
Koffeman een 
steentje bij . 
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'Het is gedaan met de geruisloze afbraak' 

W ij hebben de stem 
van de gewone 
mensen terugge

bracht in de Kamer', stelt Remi 
Poppe. 'Onze aanwezigheid 
heeft invloed op de andere 
fracties', concludeert Jan Ma
rijnissen: 'GroenLinks, maar 
ook PvdA en soms D66 voelen 
zich door ons uitgedaagd om 
ook kritische 
geluiden te 
maken. Verge
lijk de Kamer 
met de vorige, 
slaapverwek
kende, periode 
en kunt consta
teren dat wij de 
oppositie heb
ben terugge
bracht.' De 
beide SP-ers 
hebben er in
middels twee 
jaar opzitten als 
Kamerlid. In 
die tijd hebben ze voor hun 
partij een duidelijke p<;>sitie 
veroverd in Den Haag, daar-

over zijn vriend en vijand het 
eens. Marijnissen: 'De SP ont
maskert de privatisering, de 
ontmanteling van onze collec
tieve voorzieningen, de com
mercialisering en de groeiende 
tweedeling. Wij beschouwen de 
verslechteringen niet als los
staande elementen, maar leg
gen de verbanden bloot. Wij 

TCR: parlementair onderzoek 

voeren geen hap-snap beleid, 
maar integrale oppositie.' 
Twee zetels van de 150 is geen 

riante positie om voorstellen 
aangenomen te krijgen. Toch 
vermeldt de 'ere-lijst' van de 
Kamerfractie al een fors aantal 
halve en hele overwinningen. 
Op de meest uiteenlopende 
terreinen. 
Het SP-plan voor een asbest
fonds krijgt steeds meer politie
ke steun. De TCR-a:ffaire (af

valzwendel) 
wordt onder
zocht en het 
mengen van 
afval met 
scheepsbrand
stof is aange
pakt. Beide op 
voorstel van 
de SP. Over de 
problemen 
van de lang
kampeerders 
volgt binnen
kort een 
spoeddebat. 
De periode 

waarin Het Loo voor de jacht is 
afgesloten, wordt ingekort. De 
Wet Voorzieningen Gehandi
capten is aanzienlijk verbeterd. 
Na fel aandringen van de SP. Er 
is extra geld gekomen om de 
wachtlijsten voor hartchirurgie 
aan te pakken. De SP heeft er 
drie keer om gevraagd. De lijst 

Fysiotherapie: 
méér uitzonderingen 

• ~ 11 • 

van fysiotherapiebehandelingen 
die nog vergoed worden, is 
uitgebreid. De overheid gaat 
toezien op de geneesmiddelen
reclame. Onder andere de SP 
had hierop aangedrongen. 
De SP-inbreng heeft verder een 
aantal zaken prominent op de 
politieke agenda gezet. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de 
sociale volkshuisvesting, de 
partij-politieke benoemingen 
en de gezondheidsverschillen 
tussen arm en rijk. Marijnissen: 
'Door de aanwezigheid van de 
SP is het gedaan met de geruis
loze afbraak. Wij maken conse
quent duidelijk wat de paarse 
voor.stellen in de praktijk bete
kenen. En wij bestrijden ze.' 

Marijnissen slaat niet door 

4 

0 f hij maar even 
wilde uitleggen van 
wie hij de geheime 

Ctsv-informatie had. Dat 
wilde Jan Marijnissen dus 
niet. Ook niet toen rijks
rechercheur Van der Schalk 
aandrong en vertelde dat 
minister Sorgdrager persoon
lijk toestemming had gege
ven voor het verhoor. Marij
nissen: 'Toen werd ik hele
maal pissig. De kamerleden 
moeten de minister controle
ren. En niet andersom. Nu 
lijkt het op een verkapt on
derzoek naar de politieke 
handel en wandel van een 
Kamerlid. Dat is ontoelaat-
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baar.' Naar aanleiding van 
de affaire bepleit Marijnis
sen een verschoningsrecht 
voor Kamerleden, net zoals 
joumalisten hebben. 'Ka
merleden moeten niet be
perkt worden in het leggen 
van geheime contacten bui
ten het Haagse circuit. Ik 
ben blij dat mensen hun 
mond opendoen. Als er bij 
bet Ctsv niet gelekt was, 
was er ook geen commissie
Van Zijl geweest. Ik zal mijn 
bronnen nooit noemen. 
Maar beter is het Kamerle
den een wettelijk recht te 
geven hun informanten te 
beschermen. ' 
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Kamerdebatten nog 
saaier? 

A 1 ~ Ka~ervoorzitter Deetman zijn 
zm krijgt, worden de debatten nog 
saaier. Zo reageert SP-Kamerlid 

Marijllissen op een brief waarin Deetman 
de kleinere fracties aanzegt dat zij minder 

• Deetman 

mogen interrumperen. 
Marijnissen: 'Deet
man is een speelbal 
van de grote fracties. 
Die hebben geklaagd 
dat de oppositie te 
veel aandacht krijgt. 
Volgens mij moet een 
voorzitter zorgen dat 

het debat goed verloopt, zodat iedereen 
zich recht gedaan voelt. Dat is nu al niet 
het geval- Deetmans CDA mag veel uit
voeriger interrumperen dan de SP - en de 
verhouding dreigt nog schever te worden.' 

Nieuw 
Rijnvaartverdrag 

vergiftigt rivierwater 

H et Rijnvaartverdrag dat minister 
Jorritsma begin september wil 
ondertekenen, heeft volgens Ka

merlid Remi Poppe grote negatieve milieu
gevolgen. De SP-er wil de minister snel ter 
verantwoording roepen. Poppe: 'Na veel 
geharrewar is in '93 bepaald dat 10 soorten 
ladingresten van binnenvaartschepen in het 
water geloosd mogen worden. De andere 
moeten verwerkt worden als afval. Volgens 
het nieuwe verdrag mogen maar liefst 160 
verschillende ladingresten overboord ge
gooid worden. Daarbij zitten de meest 
vervuilende chemische stoffen. Het verdrag 
doet in één klap alle winst teniet die de 
afgelopen jaren is geboekt bij de terugdrin
ging van de slibvervuiling.' 

Meerokers
advertentie Philip 
Morris afgebrand 

De advertenties waarin tabaksfabri 

kant Philip Morris de gevaren van 
passief roken bagatelliseert, zijn 

misleidend. Dat oordeelde de Reclame 
Code Commissie naar aanleiding van 
klachten van de niet-rokersvereniging 
CAN, het Astmafonds, de Vereniging voor 
Specerijen, de drinkwaterbedrijven en de 
SP. Zij betoogden voor de commissie dat 
Philips Morris een bedrieglijk beeld geeft 
van de risico's. Passief roken zorgt voor 
200 doden per jaar. Het is vooral schadelijk 
voor kinderen en CARA-patiënten. Daags 
voor de zitting had minister Borst van 
Volksgezondheid al op vragen van SP
Kamerlid Marijnissen geantwoord dat de 
campagne van Philip Morris op gespannen 
voet staat met de Tabakswet. 

Voor de zitting van de Reclame Code Com
missie was de Europese vice-president van 
Philip Morris, D. Greenberg, persoonlijk 
naar Amsterdam afgereisd om de adverten
ties te verdedigen. Hij verklaarde dat Philip 
Morris 'de discussie' over de gevolgen van 
passief roken op gang wil brengen. Maar 
geheel in tegenspraak daarmee wilde hij 
Radio 1 geen opnamen laten maken tijdens 
de zitting. De commissie was niet onder de 
indruk van Greenbergs verweer. 'Mislei
dend' en 'onjuist' luidden de duidelijke 
conclusies over de advertenties. 

Warm zomerweer leidt tot extra 
sterfgevallen in verpleeghui

zen. Volgens recent onderzoek om
dat er veel schort aan de klimaat
beheersing. Wat u gaat u doen om 
verpleeghuizen te voorzien van be
tere aircondit ioning, wil Jan Marij
nissen wet en van minister Borst. 
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MARIJNISSEN 
De Olympische 

vlam walmt 

I k heb lang niet alles gezien van 
de Olympische Spelen. Niet 
alleen door tijdgebrek in ver

band met het boek waarmee Ik be
zig ben, maar ook uit een groeiend 
gevoel van onbehagen. Met alle 
respect voor de fantastische presta
tles van Bart Brentjes, de Holland 
Acht en al die 9.000 andere atle
ten: op deze manier moeten we niet 
doorgaan. Op elke sporter liepen In 
Atlanta ruim drie agenten, militairen 
en particuliere be
wakers rond. De 
Spelen waren de 
grootste velllg
heldsoperatle In 
vredestijd. Daarmee 
lok je uit wat Inder
daad gebeurde: dat 
een gek z'n bom 
laat ontploffen. Om 

Jan Marijnissen, 
fractievoorzitter SP 

het sprookje niet te verstoren had 
Atlanta zich vóór de Spelen ontdaan 
van zijn 24.000 daklozen. Die had
den een gratis buskaartje gekregen 
(enkele reis, uiteraard) of waren 
eenvoudigweg opgepakt. 
Treffend Is de uitleg van Ed Markey 
van televisiemaatschappij NBC: 
'Het Is een misvatting om te denken 
dat het om de verslaggeving van 
een groot sportevenement gaat. In 
werkelijkheid gaat het om een groot 
televisiedrama met een sportthe
ma.' NBC telde meer dan een mil
jard gulden neer voor de uitzend
rechten. Uiteraard had het bedrijf 
zich Ingedekt tegen eventuele pro
blemen. Bij een tegenvallend rende
ment door een dopingschandaal 
rond een V5-atleet zou NBC veel 
geld terugkrijgen. 
Topsport is het verleggen van je 
grenzen. Sterker, sneller en hoger. 
De Olympische Spelen zijn steeds 
meer verworden tot : duurder, com
merciëler en hypocrieter. Jammer. 
Sporters verdienen beter dan een 
figurantenrol In een drama van NBC 
en Coca-Cola. De Coubertin draait 
zich om in zijn graf. 

5 
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De recente 
belasting

maatregelen 
verkleinen 

de inkomens
kloof niet, 

maar hebben 
hem alleen 

maar groter 
gemaakt 

og eens vier 
jaar zo'n ka
binetsbeleid 
en de in
komensver
deling is zo . 
plat als een 
dubbeltje.' 
Dr. Wil Albe

da was in 1981 oprecht trots op de resultaten 
van het eerste kabinet Van Agt, waarin hij 
zelf minister van Sociale Zaken was. De be
windsman overdreef natuurlijk stevig, maar 
feit was dat de inkomensverschillen in de 
jaren zeventig fors verkleind zijn. Snel ná 
1981 veranderde dat echter radicaal. Het 
nieuwe kabinet Van Agt draaide de ontwik
keling 180 graden om, en de regeringen 
Lubbers plus de paarse-plöeg van Kok volg
den in versneld tempo de ingeslagen weg. 

8 

Een route, die regelrecht leidt naar vooroor
logse verschillen in inkomsten en vermo
gen. 
Een stortvloed aan onderzoeken geeft in 
onthutsende cijfers steeds dezelfde ontwik
keling aan: rijk Nederland wordt snel rijker 
en arm Nederland krijgt het steeds moeilij
ker de eindjes aan elkaar te knopen. 

Alleen in Engeland 
neemt de ongelijkheid nog 

snellertoe 

Voorbeelden zijn er te over: 
Nederland is bijna Europees koploper als 
het gaat om de vergroting van inkomensver
schillen. Dat concludeert in ieder geval 
adviesbureau Towers Perrin uit een vergelij
king van de inkomensgroei in de EU-landen 
plus Noorwegen en Zwitserland. Zowel in 
1995 als 1996 neemt alleen in het super-ka
pitalistische Engeland de ongelijkheid snel
ler toe dan bij ons. 
Aan vast salaris ontving de gemiddelde di
recteur van een (middel)grote onderneming 
in 1980 zeven minimumlonen. In 1991 was 
dat al opgelopen tot 10 minimumlonen! Be
Ioningsspecialist Jef Koreman- van advies
bureau William Mereer Ten Pas - tekent 
daarbi} aan, dat het werkelijke gat nog veel 
sneller is gegroeid. Vooral als gevolg van de 

HOEZO, TE VEEL 
BELASTING? 

. . . ~ 

Voor wie nög niet gelooft hoe 
lief de fiscus is voor de hoge 
inkomens een praktijkvoor

beeld: 
In een rijtje nieuwbouwwoningen ko
pen drie mensen een zelfde type huis 
van 250.000 gulden. ·stuk voor stuk 
nemen ze een hypotheek voor dat be
drag. Meneer Jansen, met een jaarin
komen van 50.000 gulden, moet 
maandelijks 902 gulden netto aan 
rente voldoen. Mevrouw De Vries ver
dient 80.000 gulden. Haar periodieke 
rentelast bedraagt 729 gulden. Me
neer Pietersen tenslotte, beurt 
120.000 gulden. Niettemin betaalt hij 
slechts 583 gulden hypotheekrente 
per maand! 

DE BAAS VAN AHOLD GING ER 
311% OP VOORUIT! T ussen 1985 en 1992 ging het inkomen van de meeste topmanagers er met 

sprongen op vooruit. Bruto-salariskosten per gemiddeld lid van de Raad van 
Bestuur. 

1985 1992 stijging 

®. Shell 1.634.000 2.423.0(:)0 48% 

uoo Ahold 537.000 2.212.000 311% 

Unilever 666.700 1.667.000 150% UoH••tt-@_ 
Elsevier 900.000 1.488.000 65% ..... 
KLM 800.000 1.467.000 83% KLM 

•• Hoogovens 696.700 1.146.000 64% 
-f.,._ ••• 

AKIOHOBEl AKZO 1.112.000 1.143.000 2% 

STOAK Stork 686.000 1.161.000 69% 

HEINEKEN Heineken 1.053.500 1.069.000 2% 

~~N Aegon 571.000 1.014.000 78% 
~ ,., 

Vendex 809.300 997.000 23% 

~nu VNU 550.000 800.000 45% szw Minimumloon 25.641 27.814 9% 
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royale boiUJssen, die steeds vaker uitgekeerd 
worden aan managers. Driekwart van de on
dernemingen ·koppelt de beloning van zijn 
hegere functionarissen aan de resultaten. 
Gemiddeld maakt het variabele deel inmid
dels al een kwart uit van het totale mana
gers-inkomen. Zo blijkt althans uit een stu
die van adviesbureau Hay en het Nederlands 
Centrum voor Directeuren en Commissaris
sen. 

HETAANTAL 
MILJONAIRS IN 
NEDERLAND IS IN 
IETS MEER DAN 
VIJFTIG JAAR RUIM 
VERHONDERD
VOUDIGD 

Jaar aantal miljonairs 
1942 855 
1947 726 
1951 941 
1955 1.792 
1961 4.221 
1964 5.449 
1970 8.146 
1974 10.100 
1978 19.100 
1980 23.400 
1984 27.300 
1991 82000 
1993 101.000 

De omvangrijke inkomsten
verschillen stuiten steeds 

meer Nederlanders tegen de 
borst 

De snel groeiende ongelijkheid is steeds 
meer Nederlanders een doom in het oog. Uit 
onderzoek van het Sociaal Cultureel Plan
bureau (SCP) blijkt dat de afkeer van de 
omvangrijke inkomensverschillen in twee 
jaar tijd fors is toegenomen. In 1993 zei 
44% van de mensen dat de inkomensver
schillen hier te groot zijn. Twee jaar later 
was dat al toegenomen tot 54%. Ook over de 
vermogens-verdeling wordt negatiever ge
dacht. In 1993 vond 29% van de mensen dat 
de verschillen in bezit kleiner of veel kleiner 
moeten zijn. In 1995 dacht al 36% er zó 
over. 
Het SCP-onderzoek toont verder aan dat het 
wel goed zit met de solidariteit van de Ne
derlanders. In 1993 vond 44% de hoogte van 
de AOW-uitkering onvoldoende, in 1995 
was dat percentage gestegen naar 55. In ge
val van de bijstand is deze ontwikkeling nog 
sterker te zien. In 1993 achtte 43% die uitke
ring te laag. In 1995 gold dat voor niet min
der dan 62%. 

Alleen de top-inkomens 
hebben fors geprofiteerd 

van 'Operatie Oort' 

Bij de discussie over inkomensverschillen 
draait het meestal om bruto-bedragen. Ie
mand die stevig verdient, zal dan meteen 
wijzen op de jaarlijkse belastingaanslàg die 
hem alle levensvreugde ontneemt. Wel, 
zelfs als we even het zwarte geld en de lu
cratieve constructies via exotische buiten
landen buiten beschouwing laten, is daar 
nog heel wat op te zeggen. In 1990 namelijk 
is de operatie 'Oort' doorgevoerd. Kernpunt 
daarvan was een vereenvoudiging van de 
belastingregels. Een aantal aftrekposten 
werd geschrapt en gelijktijdig werden de be
lastingtarieven verlaagd. Het toptarief voor 
de inkomstenbelasting bijvoorbeeld, ging 
terug van 72 naar 60%. 
De operatie moest per saldo een lastenver
lichting opleveren. En dat is inderdaad ge
lukt. Maar de opbrengst ervan is wel vrijwel 
volledig terechtgekomen bij de hoge inko
mens. De economen De Kam en Sturm on
derzochten hoe Oort heeft uitgepakt. Hun 
conclusies: voor de lage inkomens is de be
lastingdruk ongeveer gelijk gebleven. De 
midden-inkomens zijn méér gaan betalen en 
de hoge inkomen zijn er - fors - beter van 
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HET VALT NIET MEE 
OM RIJK TE ZIJN 
Een blikje kaviaar is bijna 
in prijs verdubbeld! 

0 nder de kop '18 goede rede
nen om arm te blijven' ont
hulde het ondernemersblad 

Quote in de editie van maart 1996 
een miskend schandaal: de exorbi
tante prijsstijging van luxe goederen. 
Het inkomen van de gemiddelde 
manager is tussen· '80 en '96 -vol
gens het tijdschrift- weliswaar ge
groeid met 80%, maar de artikelen 
op hun 'boodschappenlijstje' zijn 
gemiddeld meer dan verdubbeld in 
prijs. Conclusie: het valt niet mee 
om rijk te zijn. 

Enkele voorbeelden. 
• Een eenvoudig confectiepak van 

Burberry's kost nu 1.198 gulden. 
Dat was in 1980 nog maar 698 
gulden. 

• Als rijke kun je natuurlijk niet schrij
ven met een 8/C-balpen van twee 
kwartjes, maar hanteer je een Mont 
8/anc-vulpen. Zestien jaar geleden 
betaalde je daarvoor het luttele 
bedrag van 375 gulden. Inmiddels is 
dat opgelopen tot 780 gulden. 

• Ook de vis wordt duur betaald. Ze
ker als het Iraanse Beluga-kaviaar 
moet zijn. De 220 gulden in 1980 
was een peuleschil. Nu doet een 
blikje 430 gulden. 

• Heb je het écht gemaakt, dan draag 
je geen ordinaire Rolex, maar een 
horloge van Patek Philippe. Kosten 
nu: 18.800 gulden. In 1980 slechts 
7.080 gulden! 
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De armste 
helft van 

Nederland 
bezit twee
duizendste 

deel van ons 
gezamenlijke 

vermogen. 
De andere 

helft heeft de 
rest 

geworden. Het grootste voordeel is gehaald 
door de inkomens boven 200.000 gulden. 
Vooral zij zijn aan de haal gegaan met de 
lastenverlichting van ruim 4.000 miljoen 
gulden. Het uit elkaar groeien van de bruto
inkomensverschillen is dus niet gecompen
seerd, maar juist verstèrkt door belasting
maatregelen. 

Het zicht op de 
bankbiljetten in een oude 

sok en de buitenlandse saldi 
ontbreekt 

Onlangs maakte het Centraal Bureau voor 
de Statistiek bekend dat we in 1993 een bij
zondere mijlpaal hebben bereikt: de 
100.000-ste Nederlandse miljonair. Het 
CBS concludeert dit aan de hand van de aan-

:1.0 

slagen vermogensbelasting. Daarom duurt 
het enkele jaren voordat de cijfers bekend 
zijn en daardoor ontbreekt het zicht op de 
bankbiljetten in een oude sok en de saldi op 
een buitenlandse bank. Desondanks groeit 
het legioen miljonairs razendsnel. In 1984 
bijvoorbeeld hadden we nog maar 27.300 
'officiële' rijkaards. In negen jaar tijd is dat 
aantal bijna vijf keer zo groot geworden! 
Tegenover de 101.000 miljonairs staan vol
gens het CBS 900.000 huishoudens die 
meer schulden hebben dan vermogen. Ook 
dat aantal neemt toe. De vermogensver
deling laat verder zien dat de armste helft 
van de Nederlandse bevolking beschikt over 
slechts twee-duizendste deel van het totale 
vermogen. De rijkste helft bezit dus 99.8% 
van onze gezamenlijke rijkdom. 

De grotere 
ongelijkheid levert geen 

baan extra op 

Groei van de verschillen in inkomen en ver
mogen wordt door steeds meer mensen af
gewezen. Maar toch neemt de ongelijkheid 
snel toe. Is die ontwikkeling dan wellicht 
goed voor de samenleving als geheel? 
Professor Nico Wilterdink houdt zich bezig 
met de studie van lange-termijnprocessen. 
In de rede bij de aanvaarding van zijn hoog
Ieraarschap wees hij op de huidige sterke 
groei van de hoge inkomens. Hij gaf aan dat 
die stijging de werkloosheid niet vermindert 
en ook geen enkel ander maatschappelijk 
nuttig effect heeft. Negatieve gevolgen heeft 
de huidige ontwikkeling wèl volgens Wil
terdink. Gezien de concurrentieverhoudin
gen in de wereldeconomie is in de Westerse 
landen een welvaartsdaling te verwachten. 
De acceptatie daarvan wordt ondermijnd als 
de topinkomens buiten schot blijven en hun 
privileges alleen maar verder vergroten. Het 
voorbeeld van de rijke minderheid zal ille
gale activiteiten als fraude en corruptie be
vorderen, om toch maar mee te doen in de 
race om materiële voordelen. 
Een ander nadeel van de ongelijke inko
mensontwikkeling zal in de bedrijven ge
voeld worden. Daar is uit efficiency-over
wegingen een ontwikkeling gaande in rich
ting van 'plattere' organisaties met minder 
gezagsniveau's en meer directe contacten 
tussen top en basis. Het uit elkaar groeien 
van de salarissen remt deze ontwikkeling. 
Waarom zou je immers meer verantwoorde
lijkheid op je nemen als jouw inkomen 
steeds verder achterblijft bij dat van de top
verdieners in het bedrijf? 
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WIE VERDIENT WAT? 
(De bedragen hebben betrekking op 
het bruto jaarinkomen. Zonder vakan
tiegeld, winstdeling en andere extra
tjes. Het zijn geen gemiddelden, maar 
praktijkvoorbeelden. 

Bron: Geld '94/'95) 

Kapster 29.350 
Dierenverzorgster 29.800 
Glazenwasser 33.400 
Meubelstoffeerder 35.100 
Metaalbewerker 35.150 
CV-monteur 36.000 
Elektriciën 38.500 
Parkeerwachter 39.250 
Dakdekker 39.600 
Hoofdverpleegkundige 53.700 
Directeur basisschool 78.000 
Griffier rechtbank 97.550 
Zelfstandig arts 167.200 
Ambassadeur 190.000 
Commissaris v.d. Koningin 203.340 

Prijs per optreden: 
René Froger 8.950 
Lee Towers 6.250 
Gordon 5.500 
Corrie Konings 4.740 

Prijs per dag: 
Sonja Barend 15.000 
Paul Witteman 12.000 
Koos Postema 10.000 

Geschat jaarinkomen uit 
royalties: 
2 Unlimited 
Candy Dulfer 
Harry Mulisch 

4.700.000 
1.800.000 
1.900.000 
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WIEBEZIT 
NEDERLAND? 
De armste 10 procent van de 
Nederlanders heeft gemiddeld 
een negatief vermogen van 
29.000 gulden. De tweede 10 
procent heeft een vermogen van 
nul. De volgende 10-procents
groep bezit gemiddeld 3.000 
gulden. Zo stijgt de rijkdom heel 
langzaam om bij het rijkste 
kwart plotseling omhoog te 
schieten . De vermogendste 10 
procent van de Nederlanders 
heeft gemiddeld een kapitaal 
van 778.000 gulden. Dit tiende 
deel van de bevolking bezit bijna 
twee-derde van onze rijkdom ... 

I munt • f 3.62S,-

Hèt probleem is 
dat de rijken de dienst 

uitmaken 

De negatieve effecten van grote ongelijk
heid worden ook in het buitenland steeds 
duidelijker erkend. Onderzoekers wijzen op 
de kwalijke gevolgen voor de sociale sa
menhang. Zelfs de Amerikaanse minister 
van arbeid, Reich, ziet de groeiende inko
menskloof inmiddels als een ernstige be
dreiging voor zij n land. Een Engelse com
missie - met de directeur van de Britse 
werkgeversorganisatie als vice-voorzitter -
spreekt van 'een dramatische sociale veran
dering In de jaren tachtig' en komt met voor
stellen om het tij te keren . 
De feiten zijn duidelijk: behalve de kleine 
groep rijken heeft niemand belang bij het ui t 
elkaar groeien van de inkomens en vermo
gens. Het probleem is alleen dat die kleine 
groep zo verschrikkelijk veel macht heeft. • 

E:o:~::t 
die con
stant op 
26 gra

den moet, 
klam bedde
goed, gordij
nen die verrot
ten en schim
mel- en vocht
plekken op de 

een procédé 
ontwikkeld om 
de vochtvor
ming tegen te 
gaan. In som
mige huizen 
had dat het 
gewenste re
sultaat, ande
re bewoners 
bleven echter 
last houden 

muren. Het is een greep uit 
de klachten waarmee de 
bewoners van de Tilburgse 
volksbuurt Theresla jaren te 
kampen hebben gehad. En 
al die jaren verzetten zij zich 
tegen de huurverhoging. 
Met succes. 

Jean-Louis 

van vocht. Voor de SVW was 
dat geen beletsel om op
nieuw een huurverhoging 
voor te stellen. Een wel 
eentje van maar liefst 27%! 
De woningbouwvereniging 
wilde namelijk ook drie van Os 

De klachten begonnen toen woning
bouwvereniging SVW In 1981 lsole
rende maatregelen uitvoerde zoals 
het aanbrengen van dubbel glas en 
het vervangen van 

achterstallige huurverhogin
gen Inhalen. 

De bewoners klopten opnieuw bij mij 
aan. Was hier iets tegen te doen? 
Een huurverhoging tussen 62 en 109 
gulden per maand, dat was onbetaal-

baar. Maar de 
de houten vloer 
door eentje van 
beton. Nadat ik 
voor de bewoners 
diverse procedures 
had gevoerd, wer
den de huren van 
38 woningen in 
1984 bevroren op 
last van het minis
terie. 

In de jaren daarna 
volgde een serie 
onderzoeken. Het 

Mag een 
verhuurder 
de 'achter
stallige' 
verhoging 
van de huur 
inhalen? 

SVW stond juri
disch sterk. Als 
de klachten ver
holpen zijn, mag 
een verhuurder 
(drie) achterstalli-
ge huurverhogin
gen Inhalen. Toch 
proberen, besloot 
ik samen met de 
bewoners, die 
hun vechtlust nog 
lang niet verloren 
hadden. Geluk-

ene bureau na het andere conclu
deerde In opdracht van SVW dat de 
fout lag bij het stookgedrag van de 
bewoners. 'U moet flink stoken en 
de ramen open zetten', hield de 
SVW de bewoners vóór bij de huur
commissie. Dat je dan voor de bul
tenlucht stookt, was de man kenne
lijk ontgaan. De bewoners hielden 
hun poot stijf. Een SP-onderzoek 
had immers uitgewezen dat er grote 
fouten waren gemaakt bij de isolatie 
van de huizen. De bewoners kregen 
gelijk: de huurcommissie bepaalde 
dat de huur nog steeds niet ver
hoogd mocht worden. 

Pas in 1993 leken de onderzoeken 
van SVW succes te hebben. Er werd 
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klg. Eerst naar de 
huurcommissie. Die constateerde in 
een aantal woningen nog steeds 
vocht en wees daar de huurverho
ging af. Huurders die geen vocht
overlast meer hadden, zaten in een 
moeilijker parket. De huurcommissie 
vond hun huurverhoging toelaatbaar. 
Maar de huurcommissie maakte 
volgens mij een juridische misser. De 
achterstallige huurverhogingen wa
ren namelijk nooit aangezegd. En 
dat is volgens de Huurprijzenwet wel 
noodzakelijk. Dus besloten we naar 
de Kantonrechter te stappen. Die 
honoreerde mijn argument en vonnis
te dat de achterstallige huurverho
gingen niet ingehaald mochten wor
den. Toch nog gerechtigheid voor de 
bewoners. 

u 
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Protestacties tegen 
onderdrukking in Indonesië 

De bevolláng van Indo
nesië heeft recht op 
democratie - een recht 

dat haar al 30 jaar onthouden 
wordt. Stop de schending van 
de mensenrechten, de onder
drukking, de arrestaties, de 
terreur en het geweld. Vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van 
politieke en vakhondsorganisa
tie nu!' Dat staat op protest
kaarten die de SP momenteel 
verspreidt en waarvan u er één 
aantreft bij deze Tribune. Ook 
het CNV voert een soortgelijke 
solidariteits-actie met de Indo
nesische oppositie. 
Sinds 1966 houdt Suharto met 
steun van het leger zijn 200 
miljoen inwoners in een ijzeren 
greep. Er is geen politieke en 
vakbondsvrijheid en ook geen 
eerlijke verdeling van de 
groeiende welvaart. De familie 
Suharto (geschat vermogen: 30 
miljard dollar) verrijkt zich op 
schaamteloze wijze. De corrup
tie heeft epidemische vormen 
aangenomen met een centrale 
rol voor de familie van de pre
sident. 

Nadat de oppositie tegen Su
harto jarenlang onderdrukt kon 
worden, lijkt nu een omslag op 
komst. Vakbonden, studenten 
en democratisch gezinde politi
ci komen in opstand. Het regi
me reageert als vanouds met 
het neerslaan van demonstraties 
en het vernielen van kantoren 
van tegen-bewegingen. Opposi
tieleiders zoals Pakpahan, de 
voorman van de onafhankelijke 
vakbond, en Megawatti, doch
ter van de voormalige president 
Sukarno, worden voor de rech
ter gebracht. De brute reactie 
op het verzet brengt echter 
Subarto's buitenlandse krediet 
in gevaar. Westerse landen 
hebben in de afgelopen jaren 
nauwe banden gesmeed met het 
regime, dat voor winstgevende 
economische kansen zorgde. 
De massale schending van 
mensenrechten werd daarbij 
voor lief genomen. Dat lijkt nu 
te veranderen. GroenLinks en 
de SP hebben inmiddels de 
Nederlandse regering gevraagd 
het optreden van Subarto's 
regime krachtig te veroordelen. 

Demonstranten voeren portretten mee van oppositieleider 
Megawatt! en haar vader, oud-president Sukarno 

Horts worstelt met 
champignonvoetjes 

R uim twee jaar kostte 
het de gemeente Horst 
om vragen van de SP

fractie te beantwoorden over 
het uitrijden van vervuilde 
champignonvoetjes. En nog 
waren de antwoorden onvolle
dig en voor een deel on
juist. Champignon
voetjes bevatten 
soms zoveel van het 
bestrijdingsmiddel 
prochloraz dat ze als 
chemisch afval be
schouwd moeten worden. In 
de gemeente Horst, hèt centrum 
van de champignonteelt, drong 
de SP-raadsfractie daarom eind 
' 93 aan op een uitrijverbod 
voor de voetjes. Burgemeester 

Overheidssteun 
voor dure 
tweede 
woning? 

N egen miljoen subsidie 
willen de provincie 
Gelderland en een 

aantal gemeenten steken in het 
luxueuze vakantiecomplex 
Riverparc bij Giesbeek aan de 
Oude IJ ssel. Het recreatieschap 
Veluwe kocht het zieltogende 
park vorig jaar aan toen het in 
handen dreigde te vallen van de 
omstreden ondernemer Berger
voet. Met een subsidie van 
30.000 gulden per stuk zouden 
de onverkoopbare bungalows 
van 2,5 ton afgeprijsd kunnen 
worden. 
Gelders SP-statenlid Peter 
Lucassen ziet niets in het voor
stel. 'Terwijl de bijdragen aan 
de sociale volkshuisvesting zijn 
afgeschaft, zouden wij 30.000 
gulden moeten subsidiëren aan 
de kopers van een tweede huis? 
Dat is toch te gek,' aldus Lu
cassen. En hij was niet de enige 
met die mening. Ook andere 
statenleden en raadsfracties uit 
betrokken gemeenten zagen 
niets in de miljoenen-steun. 
Gedupeerde Staten besloten 
daarop wijselijk het voorstel 
aan te houden. 

en wethouders willen daar niet 
aan. Ten onrechte, aldus SP-er 
Ton Hagens die onlangs Paul 
Geurts is opgevolgd als fractie
voorzitter in de raad van Horst: 
'Het college gebruikt verkeerde 
normen. Bovendien zijn de 

uitgereden voetjes een 
ideale voedingsbo
dem voor de cham
pignonvlieg. Dat 

betekent méér kans op 
schimmelinfecties en dus 
méér bestrijdingsmidde
len.' De SP heeft gewe-

zen op de fouten in de ant
woorden en opnieuw aange
drongen op een uitrijverbod. 
Hagens: 'En graag·nu een snel
lere en betere reactie.' 

OZB· 
verlaging 

blijkt 
verhoging! 

R otterdammers betalen 
veertig, vijftig, soms 
honderd procent méér 

Onroerende Zaak Belasting. 
Terwijl het college van B&W 
een jaar geleden met veel bom
barie-beloofde de tarieven met 
vijf procent te verlagen. Uit 
protest tegen de fors hogere 
aanslagen is de SP een massale 
protest-actie gestart. 'Dagelijks 
komen er tientallen, soms hon
derden bezwaarschriften bin
nen,' vertelt actiecoördinator 
Mathijs Spaas. 'De actie loopt 
als een trein.' 
SP-raadslid Chris van Heumen 
heeft zijn collega-raadsleden 
beschuldigd van gehuichel. Van 
Heumen: 'PvdA, CDA, D66 en 
VVD zeggen nu dat ze ge
schrokken zijn van de hogere 
OZB. Dat is hypocriet, ze wis
ten wel degelijk dat door de 
hertaxatie de aanslagen hoger 
uitpakken. Bij de begrotingsbe
handeling heb ik ze dat al voor
gerekend. Toen beweerde de 
wethouder nog dat iedereen 
zou profiteren door de tariefs
verlaging. Het is boerenbedrog. 
De verlaging is een verhoging.' 
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De stOpdracht weigert een gesprek met haar huurders 

Politie beëindigt bezetting w oning,ti<hting De te nemen over de onderhoud's-
Opdr-acht in Lely- toestand van haar woningen. 
stad had de hulp Via de krant liet ze vervolgens 

nodig van de politie om maar weten ook geen boodschap te 
niet met haar huurders te hoe- hebben aan de stopkaarten van 
ven praten. de Nationale Huurstaking '96. 
Eerder al weigerde De Op- En dus bezetten tientallen boze 
dracht een rapport in ontvangst huurders op 5 juli het kantoor 

van de woningstichting. Maar 

Huren 
zelfs toen bleek een gesprek 
niet mogelijk: de 'sociale' 

bevroren verhuurder met een christelijke 

s ucces in Zevenaar. De achtergrond liet haar huurders 

huurcommissie maakte verwijderen door de politie. 

korte metten met de huurver- Actievoerder Derk Doeven van 

hoging van 1995 voor de het 'comité NUL is genoeg' 

VANEG-woningen in de begrijpt De Opdracht niet. 'De 

wijk Zonnemaat. Meer dan vastberadenheid van de huur-

de helft van alle huurders had ders om de strijd te winnen, is 

meegedaan aan een actie op enorm toegenomen. Achthon-

initiatief van de SP. Van de derd Opdracht-huurders doen 

huurcommissie kregen ze mee aan de huurstaking. Een 

gelijk: zolang de woningen groot deel daarvan heeft inmid-

niet opgeknapt zijn, is er deis ook een bezwaarschrift 

geen reden voor huurverho- ingediend vanwege onder-

ging. Na de uitspraak kozen houdsklachten. Uit allerlei 

de woningstichtingen eieren wijken van Lelystad melden 

voor hun geld: de aangezeg- zich mensen die ook mee wil-

de verhoging van weer 5,5% Jen doen om De Opdracht wat 

voor dit jaar is ingetrokken. fatsoen bij te brengen. De strijd 
is hier nog lang niet gestreden.' 

'Met de SP· 
huur

subsidielijn ... ' 

R uim een kwart van de 
mensen die recht heb
ben op huursubsidie, 

dient hiervoor geen aanvraag 
in. Dat blijkt uit onderzoek 
naar het 'niet-gebruik'. Veel 
mensen kennen de regels niet; 
anderen laten zich afschrikken 
door de procedures. In een 
groot aantal plaatsen gaat de SP 
de komende weken dit pro
bleem te lijf. De lokale SP
Hulpdiensten organiseren daar 
een speciaal telefonisch spreek-

SP HUURSUBSIDIE-LIJN 

uur. Bellers geven informatie 
van hun jaaropgave en hun 
huurspecificatie, en krijgen 
meteen te horen Of en hoevéél 
recht ze hebben op subsidie. 
Voor de snelle berekening zijn 
de spreekuren uitgerust met een 
handig computerprograrnn1a. 
De ontwerper daarvan, W. Baar 
uit Warmer, heeft vorig jaar 
zelf een telefonisch spreekuur 
gehouden. Dat heeft het Minis
terie van Volkshuisvesting 
tienduizenden guldens subsidie 
gekost. U bereikt de SP-Huur
subsidielijn o.a. op 
030-296 00 98,045-572 57 77 
en 050-314 17 55. 
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DOESBURGSE HUISHOU
DENS met een minimum
Inkomen krijgen een kou
detoeslag van 150 gul
den. Direct na afloop van 
de strenge winter had de 
SP -die In Doesburg de 
grootste partij Is- hier 
sterk voor gepleit. 
MET VIJFHONDERD GUL
DEN plus een dringende 
oproep aan het gemeen
tebestuur steunde de 
Heerlense SP-afdeling 
speeltuin 't Heksenpret
je. De hulp was hard no
dig omdat het pas ge
opende speelfort was 
afgebrand. 
EEN HOOG TOMAAT-GE
HALTE Is goed. Niet al· 
leen voor de politiek, 
maar ook voor het man
nelijk lichaam. Ameri
kaans onderzoek heeft 
aangetoond dat mannen 
die veel tomaat nuttigen, 
mlnder kans hebben op 
het krijgen van prostaat· 
kanker. Eet smakelijk, 
heren. 
IN SCHIJNDEL heeft de 
SP zelf een compleet 
bouwplan ontwikkeld 
voor de realisatle van 23 
betaalbare ouderenwonin
gen op het voormalige 
terrein van meubelfabriek 
Select. Het plan Is een 
alternatlef voor een ge
meentevoorstel dat voor
ziet In de bouw van elf 
dure woningen. 
In Uden komen volgend 
jaar tientallen woningen 
met een huur onder de 
600 gulden. Een voorstel 
van de SP-fract ie Is gro
tendeels overgenomen. 
De SP had gepleit voor 
150 goedkope woningen, 
te bouwen In 5 jaar. Frac· 
tievoorzitter Spencer 
Zeegers: 'En natuurlijk 
zetten wij ons ervoor In, 
dat ook na '97 goedkoop 
wordt gebouwd.' 

13 



Vraag een willekeurige landgenoot 

waarvan hij Lydia Rood kent en het ant· 

woord zal waarschijnlijk haar ontblote 

achterwerk zijn. Daarmee haalde ze na· 

meiijk de wereldpers, toen ze uit pro· 

test tegen de Franse kernproeven haar 

broek liet zakken. Want als er één ding 

is waar de schrijfster niet tegenkan, zijn 

het wel 'dingen niet deugen.' 

Lydia 

INTERVIEW 

Zo'n vijf jaar geleden verruilde Ly
dla Rood (39) een journalistieke 
loopbaan biJ de Volkskrant voor het 
full-time auteurschap. Inmiddels 
heeft ze zowel kinderboeken, thril
lers, romans en zelfs een porno
werkje op haar naam staan. Ook na 
Rood's ludieke actie op Muroroa, 
blijft ze wantoestanden aan de 
kaak stellen. 

14 

'Ik was boos 
en dat ben ik 
nog steeds.' 

'Als ik geweten had wat 
voor een aandacht mijn 
blote kont zou krijgen, had 
ik me wel bedacht. Zo van: 

'Nou nou, mevrouw Rood. Wàt een preten
ties.' Maar ik kan er absoluut niet tegen als 
er dingen gebeuren die niet deugen. Ik word 
hèls, als de sterken misbruik maken van het 
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feit dat de zwakken zwak zijn. In plaats van 
ze te helpen. Iedereen is zowat al vergeten 

wat er gebeurd is op Mururoa, maar dankzij 
de Fransen zwerft er voor miljoenen jaren 
radioactiviteit. Ze zeiden dat het niet gevaar
lijk was. Waaram hebben· ze die proeven dan 
niet Op· hun eigen . hoogvlàkte g~houden.? 
Omdat dat niet kon! Want stel je eens voor 
dat er één Fransman als gevolg van de stra
ling leukemie krijgt. Dat ze nu op Mururoa 
bij bosjes tegelijk kanker oplopen is niet erg. 
Het zijn toch maar inboorlingen! De on
gelooflijke arrogantie! 
We waren daar met een heleboel mensen uit 
verschillende landen om de wereldopinie te 
mobiliseren. Ik verwachtte demonstraties. 
Rellen. Weet ik veel. Maar er kwam hele
maal niks. Samen met een Australische jon
gen heb ik toen gezegd: 'Als niemand rea
geert, moeten wij het maar doen .' En omdat 
wij geen politici zijn, zouden. woorden geen 
gewicht hebben gehad. Daarom gaven we 
ons protest op een andere, opvallende ma
nier vorm. 
Tijdens lezingen op scholen vragen kinde
ren mij weleens, of ik het niet vreselijk vond 
om daar in mijn blote kont te staan. Tja, nor
maal zou ik dat ook nooit doen. Maar toen 

was ik was gewoon ontzettend 
boos. En dat ben ik nog 
steeds. Ook als ik doe, wat 
iedereen van mij gewend is: 
boeken schrijven. In de 
Nederlandse li teratuur 
wordt naar mijn smaak iets 
te veel geschreven over ver
loren liefdes. Ook het tob
ben over de eigen jeugd is 
buitengewoon populair. Ik 
zou het voor mezelf niet 

kunnen verantwoorden om 
het alleen maar over Lydia Rood 

te hebben. Diep in me woelt een soort plicht 
het anders aan te pakken. Zo is ook 
Koningswater ontstaan, een boek dat ik sa
men met mijn broer Niels schreef onder de 
naam Rood & Rood. Een thriller over de 
afvalverwerkende industrie. Spannend, 
maar het zegt ook iets over de wijze waarop 
bepaalde mensen met het milieu omgaan. 
Nu ben ik bezig met een jeugdboek dat zich 
afspeelt in Los Angel es, met zijn multicultu
rele samenleving die niet zo fijn in elkaar 
zit. ledere bevolkingsgroep leeft er in een 
aparte kolonie. Aparte stadsdelen met eigen 
culturen. Tussen kansarm en kansrijk zit 
enorm veel haat en nijd. Door die volstrekte 
afwezigheid van solidariteit zit de Ameri
kaanse maatschappij vrij dom in elkaar. 
Geen gezondheidszorg, als kansarme kan je 
je nergens tegen verzekeren. Dus als je dàn 
wat overkomt. .. 



van 
:ten 

czij 
ren 
lar-
:lan 
en.? 
oor 
tra
roa 
~rg. 

on-

. uit 
e te 
i es. 
~Ie-

.on
:ea
tdat 
een 
we 

ma-

tde
ond 
lOf

oen 
end 
nog 
wat 
i is: 

de 
::uur 
iets 
ver
tob
dis 
. Ik 
niet 
om 
ood 
icht 
ook 
. sa
r de 
: de 
~nd, 

rrop 

1. 

zich 
tltu
mar 
een 
1gen 

zit 
:!kte 

In Nederland schuiven we met al dat gepri
vatiseer een beetje die richting uit. Ook hier 

hebben we de solidariteit wat uit het oog 
verloren. Maar gelukkig niet helemaal. Dat 
merkje·aan kleine dingen. De banenplannen 
bijvoorbeeld. Natuurlijk kleven er ook. na
delen aan. Dat werk kan immers ook door 
volledig betaalde krachten gedaan worden. 
Maar aan de andere kant kun je ook zeggen: 
'Niemand wordt geacht op zijn reet te zitten 
en anderen voor zich te laten werken.' Dus 
kun je het ook zien als een vorm van solida
riteit met de werkenden. Want we zullen 
toch met z' n allen de samenleving draaiende 
moeten houden. 
Misschien begin ik nog eens aan een boek 
over Zuid-Afrika. Het land staat weliswaar 
niet meer zo in de belangstelling als een paar 
jaar geleden, maar tenslotte zijn de econo
mische machtsstructuren niet van het ene op 
het andere moment veranderd. Toen Mande
la al president was, stortte er een mijn in. Ja, 
logisch! De arbeiders zijn nog altijd zwart, 
slecht opgeleid en kansarm. Dus wat denken 
die bazen? 'Ach, wat kan ons het schelen als 
die schaebt instort, bovenop een paar hon
derd van die zwarten.' In die maatschap
pelijke verhoudingen wil ik graag eens 
rondneuzen. Want,. nogmaals, ik voel bet als 
mijn plicht als schrijfster, om voeling te 
houden met die geëngageerdheid. 
Helaas wordt er in Nederland erg weinig ge
lezen. Ik maak me daar niet druk om. Want 
ik schrijf voor mensen die wèl lezen. En ik · 
hoop dat ze genieten van mijn werk. Lekker 
nagelbijtend bij een thriller. Of geraakt wor
den door één van mijn romans. Dan ben ik 
allang blij. 
Op scholen werk ik mee aan 
leesbevorderingsprojecten. Dat vind ik be
langrijk om te doen. Niet met een opgehe
ven dominee-vingertje zeggen: 'Lezen 
Moet!' Onzin. Lezen doe je voor je lol. Ik 
geef het dezelfde lading als een pilsje drin
ken op een terras. Want lezen ls gewoon 
leuk. Je verdwijnt helemaal in een geheel 
andere wereld. Met een boek kom je letter
lijk óveral. Je kan lezen in bed, op je buik in 
het gras en op plekken waar je moeilijk je 
TV of computer naar toe kan slepen. Daar
naast activeert het ook nog eens allerlei de
len van je hersenen. Want lezen geeft je taal. 
Neem je niet genoeg taal tot je, dan kom je 
middelen te kort om te denken en verander 
je in een soort 'analfabeet'. Maar het 
belangrijkste is, dat je plezier beleeft aan 
een boek. Om verhalen kunt lachen. Of dat 

1eri- je er juist door geraakt wordt en moet hui-
:aar. Jen. Dáár gaat het om! 

10 je Hoewel ik al jaren kinderboeken, thrillers en 
dàn romans schreef, heb ik pas landelijke be

kendheid gekregen met het pornografische 

werkje Louter Lust. Dat heeft mij nooit ge
frustreerd. Omdat ik toch al gerespec

teerd werd door degenen die veel 
met kinderboeken te maken 
hebben. Wat ik echter wél erg 
vond, was dat mijn thril
lers en romans 
tot die tijd nau
welijks aan
dacht kregen. 
Die werden al
tijd een beetje 
afgedaan 
met: 'Ach, 
de kinder
boeken
schrijf-
ster wil 
ook eens 
iets an-
ders pro
beren. ' 
Pas toen 
Louter 
Lust ver
scheen, 
was ik op
eens een 
spannende 
meid en 
werd ik 
voor al-
ler Ie i 
TV-inter-
views ge
vraagd. 
Terwijl 
Louter Lust 
in wezen 
nergens 
over gaat. 
Het zijn ge-
woon wat lekke-
re verhaaltjes voor 
bij het rukken of 
vingeren. Als ik 
voor een literaire 
avond word 
uitgenodigd, lees 
ik altijd voor uit de 
rest van mijn werk 
en nooit uit dat porno
boekje. Het is prachtig 
als mensen op zo'n 
avond ontdekken dat 
ik ook hele móóie 
dingen schrijf." 
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een kurk in stoppen als die vijf luiers zijn 

opgebruikt?' 

In het ziekenhuis sloegen de bezuinigingen 
al eerder toe. Arnold Grenneman heeft er de 
kwellende onzekerheid aan overgehouden 
of zijn vrouw er beter aan toe zou zijn als de 
controles niet teruggebracht waren. 'Na ie
dere infarct herstelde Maria steeds minder 
en ging het ook steeds slechter met haar. In 
1994 was het helemaal dramatisch. De 
koorts liep zo hoog op, dat ze bijna in coma 
geraakte. Dat bleek het gevolg te zijn van 
suikerziekte. Ik ben er later achter gekomen, 
dat diabetes en herseninfarcten niet alleen 
dikwijls samengaan, maar elkaar ook nog 
eens versterken. 

'Morfine? Absoluut niet, zei 
ik. Maar ze hebben het haar 

toch gegeven' 

D 
e specialist gaf vervolgens toe 
dat Maria's klachten van een 
jaar eerder waarschijnlijk ook 
al te maken hadden met suiker

ziekte. Vanwege bezuinigingen zijn ze met 
de controle overgeschakeld op één keer per 
jaar. Anders was de suikerziekte misschien 
eerder ontdekt en zou Maria er minder erg 
aan toe zijn.' 

18 

De behandelend neuroloog vroeg eens hoe 
Arnold Grenneman stond tegenover het toe
dienen van morfine. Daar voelde hij niets 
voor. 'Ik zei: Absoluut niet. Alleen als het 
echt niet anders meer kan en dan nog met 
mijn toestemming. Daar maakte de arts een 
aantekening van.' Enige tijd later werd de 
schouder van zijn vrouw gebroken bij het 
aantrekken van een pyjama. 'Toen ik 's 
avonds naar huis ging was alles nog in orde. 
Ze leek die breuk amper te merken. De vol
gende dag werd ik door een verpleegster op
gevangen in de gang. Maria's toestand was 
kritiek, zei ze. Ik ging kijken en daar lag ze. 
Meer dood dan levend en aan een infuus. 
Wat is dat? vroeg ik. Het bleek morfine te 
zijn. De weekendarts dàcht dat ze pijn had. 
Omdat ik een hoop stampei maakte, hebben 
ze het infuus weggehaald. Ik weet het niet, 
maar ik krijg echt de indruk dat ze toen 
dachten ' nou moet het maar wezen' . Na dit 
voorval is het nooit meer goed gekomen met 
Maria. Haar spraakvermogen, dat ze net 
weer een beetje terugkreeg, was ze voor
goed kwijt. Weet je wat de neuroloog zei? 
Dat ze 'een beoordelingsfout hadden ge
maakt. ' 
Ook in de volgende fase van de lijdensweg 
die zijn wederhelft aflegde, stapelden de 
problemen zich onnodig op. Praat met Ar
nold Grenneman over het verpleegtehuis 
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Old Wolde en zijn woede wordt voelbaar. 
'Het begon al helemaal verkeerd. Het zie
kenhuis had me een verwijsbrief meegege
ven waarin stond dat de schouder van Maria 
spontaan gebroken was. Dan weet je van te
voren al wat er gebeurt. Niemand durft haar 
zelfs maar aan te raken, uit vrees dat ze nog 
wat breekt. Ik ben dus teruggegaan naar dat 
ziekenhuis om verhaal te halen. Nee, beken
den ze, het klopte inderdaad niet wat in die 
brief stond.' 

'Ik neem de uitdaging aan. 
Ze gaat mee naar huis' 

W
at er daarna plaatsvond, 
schrijft Arnold Grenneman 
geheel en al toe aan het ver 
pleegtehuis. 'Oid Wolde, ' 

zegt hij met nauwelijks ingehouden kwaad
heid, 'was een verschrikking. Als je daar 
eens per week een uurtje komt, merk je dat 
niet zo. Maar als je er 24 uur per dag bent
en dat was ik, want ik wilde leren hoe ik 
Maria zelf kon verplegen - dan zie je wèl 
wat. Dat garandeer ik je. Voor patiënten met 
suikerziekte is het bijvoorbeeld uitermate 
belangrijk dat ze op het juiste moment voe
ding krijgen. In Old Wolde deugde dat van 
geen kanten. Het kwam regelmatig voor dat 
Maria vergeten werd. En als ik daar dan wat 
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van zei, was het: 'Oh, heeft ze nog niets ge

had?' Een keer trof Arnold Grenneman zijn 
vrouw badend in het zweet aan. Op zijn 
vraag of ze op tijd haar voeding had gehad, 
antwoordde een verpleegster: 'Ik dacht van 
wel, maar zeker weten doe ik het niet. De 
vorige ploeg is net weg.' Een simpele me
ting, verricht door een broeder die zich het 
lot van de Grennemans aantrok, bracht aan 
het licht dat de doodzieke vrouw gewoon 
was overgeslagen. 'Uiteindelijk werd ze 
permanent op een infuus aangesloten en re
gelde een computer de voeding. Tenminste, 
dat was de bedoeling. Maar toen kregen we 
weer het probleem, dat sommige zusters niet 
overweg konden met die computer.' 
In de toestand waarin Maria Grenneman 
verkeerde, moest ze zoveel mogelijk recht
op zitten. Ook daar echter werd nauwelijks 
aandacht aan besteed. 'Heel vaak kwam ik 
om tien uur, half elf haar·kamer in en dan lag 
ze nog in bed. Ik heb daar een keer, zo vrien
delijk mogelijk, een opmerking· over ge
maakt. Zeiden ze ijskoud: 'Ja, hoor eens 
meneer, daar hebben we het te druk voor.' 
Langzaam werd het Grenneman allemaal te 
erg. 'Op een gegeven moment gaat alles je 
tegenstaan aan zo'.n tehuis. Wat er ook ge
beurt,. je kunt niets meer hebben. Dus toen 
ze weer eens dagen achter elkaar om half elf 
nog op bed lag, heb ik gezegd: 'Dagen jullie 
me uit? Dan neem ik de handschoen op. Vol
gende week woensdag gaat ze mee naar 
huis' . Toen was Old Walde in rep en roer, 
dat vonden ze niet prettig. Maar ik heb het 
toch gedaan en nu verzorg ik Maria al bijna 
tweejaar zelf.' 
Om, ten overvloede, aan te geven welk vlees 
hij met het verpleegtehuis in de kuip had, 
verteltAmold Grenneman over een toeval
lige ontmoeting met een afdelingshoofd van 
Old Walde. 'Hij vroeg hoe het ging met zij n 
vrouw. Prima, zei ik. Een stuk beter dan toen 
ze nog bij jullie zat. Twee dagen later krijg 
ik een brief van Old Walde. Of ik even wilde 
regelen dat hun rolstoel werd overgenomen 
door de gemeente. Is dat niet ongelooflijk?' 
Nog één keer kreeg Arnold Grenneman (zij
delings) te maken met het verpleegtehuis. 
'We hadden van de indicatiecommissie toe
stemming gekregen om Maria dagbehande
ling te laten ondergaan. Twee dagen per 
week in Old Walde. Voor mij zou dat een 
hele verlichting hebben betekend. Maar het 
ging niet door. Old Walde stuurde een kort, 
koel berichtje dat mijn vrouw niet paste in 
hun opzet van dagbehandelingen. Dus ver
pleeg ik Maria nog steeds zelf. Vierentwin
tig uur per dag. Zeven dagen per week. Ik 
heb het haar tenslotte beloofd, tien jaar 
geleden. ' • 

W~:~::; 
die Ik 
op 5 

juli als eerste 
aan de SP
Aiarmlljn krijg. 
Hij heeft net de 
krant gelezen 
en draalde 

Alarmlijn-beller 
In de krant had 
gelezen, was 
het gevolg van 
dit debat. 
Maar hoe zit 
het dan met 
het tweede on
bedoelde ne
veneffect - de 
stijging van de 
OZB? De SP meteen boos 

06-022.5005: 'Staatssecre
taris Vermeend wil hulselge
naren compenseren voor de 
belastingverhoging die hun 
volgend jaar te wachten 
staat. Ik kan mij niet herin
neren dat huurders ooit hun 
jaarlijkse huurverhogingen 

Agnes Kant 

toonde aan dat In leder geval 
een aantal gemeenten een 
deel van de 'extra OZB-op
brengsten' door de hertaxa
ties In hun zak steken - dus 
de tarieven niet verlagen. 
Het SP-onderzoek wijst er 

gecom-
penseerd kregen!' 
De achtergrond van deze kwestie 
stonden uitvoerig beschreven In de 
Tribune van juni. Een korte samenvat
ting: door een nieuwe wet (WOZ) zijn 

bovendien op dat de waardestijging 
niet gelijkmatig over alle woningen 
verdeeld zijn. Goedkopere woningen 
zijn veel meer In waarde gestegen 
dan duurdere woningen en bedrijven. 
Bij de eerste. zullen dus de hardere 

klappen vallen - en die gemeenten verant
woordelijk voor regel
matige taxaties van 
het onroerend goed. In 
gemeente die deze 
hertaxaties reeds heb
ben uitgevoerd, blij
ken de waarden van 
hulzen fors gestegen 
te zijn. De gevolgen: 
1. hogere Inkomsten
belasting voor huisei
genaren, omdat met 
de waarde van de wo
ning het huurwaarde
forfait stijgt; 

Waarom zullen ook harder aan
komen bij de bewo
ners van die goedko
per woningen, meestal 
Immers ook mensen 
met een lager Inko
men. 

is onze 
regering 
alleen zo 
snelvoor 
voor huis
bezitters? 

En wordt dit nu ook 
gecompenseerd? De 
SP heeft hier natuur
lijk op aangedrongen. 
Maar in de Tweede Ka-
mer is alleen een slap
pe motie aangenomen 

2. hogere aanslagen van de gemeen
telijke onroerende-zaakbelasting 
(OZB) voor huiseigenaren en huur
ders, tenminste als de gemeente de 
tarieven niet flink verlaagt. 
Deze hogere belastingopbrengsten 
zijn onbedoelde neveneffecten van de 
wet WOZ, die immers diende om de 
waardebepalingen van onroerend 
goed te regelen. 
Over het hogere huurwaardeforfait 
was In de Tweede Kamer forse com
motie. Links en rechts eiste men re
paratie! Zodra het om woningbezit
ters gaat, wordt ook de VVD ineens 
fel. Liberaal Remkes sprak van 'stille 
diefstal' en eiste 'volledige terugslui
zing' van de extra opbrengst. Het 
compensatie-voorstel waarover onze 
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om 'de gemeenten 
erop t-e wijzen dat de hertaxaties niet 
tot hogere OZB-inkomsten zouden 
moeten lelden.' 
Hier wordt duidelijk met twee maten 
gemeten. Dat vindt ook de 06-beller 
nadat Ik hem de achtergronden heb 
toegelicht. 'Zo snel heb Ik het kabi
net nog nooit iets zien repareren,' 
zegt hij. 'Neem de wet-Van Otterloo. 
Dat vele ouderen daardoor uit het zie
kenfonds zijn geknikkerd, was een 
ongewenst neveneffect. Maar twee 
jaar later moet het nog gerepareerd 
worden. Of neem halfslachtoge repa
ratie van het koopkrachtverlies. Wrijf 
dat het kabinet maar onder de neus 
als de nieuwe voorstellen in de Twee
de Kamer komen!' 
Dat zal de SP-fractie zeker doen. • 
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Heineken buigt 
voor Birmese 

oppositie 

H 
eineken trekt zich 
terug uit Birma. 
De bierbrouwer is 
bezweken voor de 
groeiende kritiek 

op haar investeringen in het 
Aziatische land, waar een harde 
militaire onderdrukking heerst. 
De maatregel van Heineken is 
een groot succes voor de 
Xmin Y-beweging, A SEED en 
het Birma Centrum Nederland, 
die al maanden actie voeren 
voor terugtrekking. Zij baseer-

HEINEKEN 
den zich daarbij op de Birmese 
oppositieleidster Aung San Suu 
Kyi, die de buitenlandse inves
teringen afwijst totdat de de
mocratie hersteld is. Haar partij 
NLD haalde in 1990 ruim 80 
procent van de stemmen, maar 
wordt door het militaire bewind 
steeds harder onderdrukt. Eind 
mei werden nog tientallen 
afgevaaridigden naar een NLD
congres gearresteerd. Deson
danks gaat Aung San door 
iedere zaterdag duizenden 
mensen toe te spreken, die zich 
verzamelen aan haar tuinhek. 
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Turkse hongerstakers dwingen verbeteringen af 

H 
onderden vastbe
raden hongersta
kers hebben de 
Turkse regering 
op de knieën ge-

kregen. De enorme schending 
van de mensenrechten in en 
buiten de gevangenissen van 
onze NAVO-partner zal aange
pakt worden. 
De grootste winst van de re
cente ontwikkelingen is vol
gens M. Acisi van het Turkije
Komitee dat de zwakheid van 
de Turkse staat is aangetoond. 
'Het regime heeft een stap 
terug moeten doen. Dat is een 
overwinning voor iedereen in 
Turkije die strijdt voor men
senrechten en voor het socialis
me.' Directe aanleiding voor de 
massale hongerstaking was de 
oorlogsverklaring aan de poli
tieke gevangen. Acisi: 'De 
staat ziet de gevangenissen als 
bolwerken van het verzet. Dat 
moest gebroken worden. Dus 
kwam er een nieuwe isolatiege
vangenis in Eskisehir die be
kend staat als de doodkist. En 
dus werd bezoek voor gevan
genen vrijwel onmogelijk ge
maakt en namen de martelin
gen toe. Als je in Turkije ver
oordeeld bent en de politie 
verdenkt je van iets anders, kun 
je zó opgehaald worden voor 
een verhoor. Dat wil zeggen 
voor een marteling. Veel poli
tieke gevangenen worden om 
de paar weken opgehaald voor 
de meest bizarre aanklachten'. 
Ac i si is er niet gerust op dat de 
Turkse regering haar toezeg
gingen daadwerkelijk nakomt. 
'In '82 en '84 zijn er ook hon
gerstakers overleden en heeft 
de staat toezeggingen gedaan. 
Lang hebben die echter niet 
gewerkt. Om de onderdrukking 
blijvend terug te dringen, zal er 

méér druk nodig zijn op de 
machthebbers.' 
Dat de Turkse regering niet van 
kritiek houdt, ondervinden ook 

Erdogan Köroglu, 
met de dood bedreigd 

de Turkse en Koerdische jour
nalisten. In de afgelopen vier 
jaar zijn er meer dan 60 van 
hen vermoord. Erdogan Körog
lu wilde dat lot niet delen. Hij 
vluchtte naar Nederland nadat 
zijn kritische artikelen bedrei
gingen met de dood oplever
den. De Nederlandse regering 
wil hem echter geen verblijfs
vergunning geven. Als reactie 
daarop ·is .in Nijmegen het co
mité 'Erdogan moet blijven ' 
opgericht met als doel voorko
men dat Justitie hem terug
stuurt naar Turkije. De SP helpt 
het comité met drukwerk. Ook 
heeft de Nijmeegse SP-afdeling 
het voortouw genomen om de 
plaatselijke politiek achter de 
actie te krijgen. 

Ralph Nader for president 

H 
et grootste obsta
kel voor Bill Clin
ton om in novem
ber herkozen te 
worden tot presi

dent van de Verenigde Staten, 
kan wel eens niet Bob Dole 
heten, maar Ralph Nader. Na
der, al ruim dertig jaar ver
maard activist voor de belan
gen van consumenten en arbei
ders, ging in december '95 in 
op de uitnodiging van de Green 
Party om haar lijst in de staat 
Californië aan te voeren. Daar
na volgde een stroom van 
soortgelijke verzoeken uit 
andere staten. Het gevaarlijkst 

voor Clinton 
blijft echter 
Naders kandi
datuur in 
Californië. 
Hij zou hier 
volgens re
cente peilin-

Ralph Nader gen acht 

procent van de stemmen kun
nen halen, ten koste van Clin
ton. En wie niet wint in Cali
fornië, een staat met veel kies
mannen, ziet zijn kansen op het 
presidentschap fors verkleind. 
Betreurt Nader het dat hij wel
licht de verkiezingen bederft 
voor Clinton? Nader moet 
erom lachen: 'Hetis moeilijk 
de zaak te bederven in een 
systeem dat al rot is tot in de 
kern. ' Democraten en Republi
keinen, het is lood om oud 
ijzer, zegt hij. Beide partijen 
lopen aan de leiband van de 
grote ondernemingen. En juist 
die zijn de vijand. 'De domi
nantie van de multinationals 
over onze regering, over onze 
markt, over de arbeid, over de 
consumenten, over kleine be
drijven, loopt totaal uit de hand 
en botst met de democratie,' 
aldus de populaire Ralph Na
der, die veel 'roder' is dan de 
Green Party lief is. 
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Minder geld voor afwezige CP '86-ers 

D e deelgemeente Delfshaven wil 
raadsleden die slechts zelden aan 
wezig zijn bij vergaderingen, vooral 

leden van CP '86, met twintig procent 
korten op hun vergoeding. Omdat de be
voegdheid tot vermindering van de vergoe
ding is voorbehouden aan het Rotterdamse 
college van Burgemeester en Wethouders, 
heeft de deelgemeente B en W verzocht de 
maximale korting door te voeren. 

Eind juli veerden de beurskoersen In 
New Vork krachtig op na een Inzin
king eerder In de maand. Volgens 
beurs-analisten was de snelle koers
winst een reactie op de lagere ba
nengroei dan verwacht en op de toe
name van het aantal werklozen. 

WBL jaagt huurders 
uit huis 

De noodlijdende stichting Wo-ning 
beheer Limburg (WBL) gaat wonin 
gen verkopen om uit de problemen 

te komen. Huurders die niet willen mee
werken, worden weggejaagd: de huur 
wordt verhoogd tot .boven de huursubsidie
grens. 
1n het complex Corioveste in Heerlen biedt 
WBL 63 huurwoningen te koop aan. De 
woningen hebben op 1 j uli de maximale 
verhoging van 6,5% gekregen, over een 
huur die rond de 1.000 gulden per maand 
ligt. Een aantal mensen raakt daardoor de 
huursubsidie kwijt en wordt zodoende 
gedwongen te verhuizen. De SP heeft in
middels om opheldering gevraagd aan 
staatssecretaris Tommel. 

Aanleiding voor het verzoek aan B en W 
zijn schriftelijke vragen die de deelraads
fracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en 
VVD gesteld hebben. 

'Op de goede afloop' 

We moeten daar samen nog eens 
een toast op uitbrengen', schrijft 
Air Exel directeur Stinga aan de 

Limburgse gedeputeerde Pleurneekers. In 
de brief uit '91 bevestigt Stinga de monde
linge toezegging van Pleurneekers dat de 
provincie 400.000 gulden stopt in het nieu
we luchtvaartbedrijf. 'Bij de subsidiever
strekking zijn zowat alle regels van de 
verordening overtreden', stelt SP-statenlid 
Peter van Zutphen. 'Ook blijkt uit decor
respondentie dat Gedeputeerde Staten 
gelogen hebben toen de kwestie eerder aan 
de orde werd gesteld.' De subsidie aan Air 
Exel is een van de verstrekkingen uit het 
Limburgse 'knelpuntenfonds'. Jarenlang 
hebben Gedeputeerde Staten betalingen 
hieruit geheim gehouden. Pas na lang aan
dringen van de SP-fractie zijn de dossiers 
openbaar gemaakt. Van Zutphen heeft nu 
volledige opheldering geëist over het roya
le gebaar van Pleumeekers. 

Vaker celstraf in 
Nederland 

N ederlandse rechters leggen relatief 
vaker celstraf op dan hun collega's 
in Denemarken, België, Duitsland, 

Frankrijk en Engeland, zo meldt het blad 
Vrijspraak van de Stichting Reclassering 
Nederland. Van al le verdachten die in Ne
derland voor de rechter verschijnen krijgt 
33 procent een vrijheidsstraf. In de omrin
gende landen is dit percentage lager. 
Wat het aantal gedetineerden per honderd
duizend inwoners betreft staat ons land in 
de Europese middenmoot. Van elke hon
derdduizend inwoners zitten er tachtig in 
de gevangenis. Eind jaren zeventig waren 
dat er nog 25. 
Vrijspraak verwacht dat het aantal gedeti
neerden in Nederland volgend jaar zal 
uitkomen boven het Europees gemiddelde. 
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DE WOORDEN 
UIT DE hlOND 

Henk Vonhoff ex-CdK in 

Groningen 
'In de achterliggende periode Is de 
markt te hoog op de troon verheven. 
Je ziet het meer dan ooit: als puntje 
biJ paaltje komt rennen de zich supe
rleur presenterende particuliere sec
toren op kruissnelheld naar de over
held.' 

Bram Peper burgemeester 
Rotterdam 

'De slagzin: Integratie met behoud 
van eigen Identiteit heb Ik altijd ge
babbel gevonden' 

Marcus Bakker ex-kamerlid 
CPN 

'Nederland heeft gemazzeld dat het 
vier koninginnen op riJ heeft gehad. 
Een koningin als staatshoofd Is beter 
dan een koning, naar mijn gevoel. 
Koningen hebben meer geldings
drang.' 

P. Rosenmöller fractieleider 
GroenLinks 

'Als je ziet wat er op zo'n [Groen
Links] congres afkomt, dan zijn dat 
Inderdaad de losers. Ik kan die tob
berigheld van noem het de slachtof
fers van de afbraak van de verzor
gingsstaat wel begrijpen, maar Ik 
maak me er ook erg kwaad over. 
Dat getob levert niets op.' 

Rob Hessing vertrekkend 
hoofdcommissaris 

'Als het poppetje op rood staat, zie Ik 
om me heen ledereen oversteken. Ik 
stop, geef het goede voorbeeld, maar 
de mensen staren me In het voorbij
gaan aan alsof Ik de Idioot ben. ' 

Michael Levine 25 jaar drugs-
bestrijder, VS 

'Als 'narcodemocratle' betekent dat 
de regering volledig corrupt Is, dat 
de regering betrokken Is biJ de drugs
handel, dat de Invloed van drugs
smokkelaars reikt tot In de hoogste 
regeringskringen, dan zijn de Vere
nigde Staten een 'narcodemocratle' . 
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nder een lood
grijze hemel 
posten op zater
dag 29 juni 
ongure types 
voor het zwem
bad De Regen
tes. Vettig plak

haar, dreigende zonnebrillen en confectie
pakken van Italiaanse snit. Het zijn telgen 
van de Haagse onderwereldfamilie Kruyt, 
door theatermaakster Guusje Eijbers tot le
ven gewekt in Maanlicht en Rozen. Het stuk 
werd in juni avond aan avond gespeeld in 
het lege zwembassin en voor een enthou
siast publiek van 200 man. 
Vlak voor de laatste voorstelling, doet een 
dodelijk vermoeide Guusje Eijbers haar ver
haal. 'Al eerder had ik stukken gemaakt 
voor bijzondere locaties. Zoals de oude 
tramremise, het voormalige stadhuis en de 
oude staatsdrukkerij. Dus toen ik hoorde dat 
De Regentes dicht zou gaan, dacht ik: Hé!' 
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Het hé-gevoel sloeg over naar anderen, on
der wie evenementenorganisatrice Heleen 
Buijtelaar en choreografe Pauline Schenk
Levick. De dames staken de koppen bij el
kaar en gaven de aanzet tot de Plangroep 
Regentes. Ook ontstond er een comité van 
aanbeveling met o.a. Willem Nijholt, Wiete
ke van Dort en Cees Grimbergen. 
Eind 1995 kregen de plannen vaste vorm. 
Naast een laagdrempelig theater met drie 
produkties per jaar, is er plaats voor een 
café-restaurant, workshops, theateropleidin
gen èn kinderopvang. Want Eijbers consor
ten hebben 'de buurtfunctie' van hun in
itiatief als hoogste prioriteit. Eijbers: 'Je 
mag het niet hardop zeggen, maar deze wijk 
verslonst en verloedert. Omdat er geen 
bindmiddel is, geen sfeer. Je hebt hier alleen 
wat onduidelijke winkeltjes, die het een paar 
maanden volhouden en dan weer sluiten. 
Een buurtgericht theater doorbreekt die 
neerwaartse spiraal. Dan gebeurt er tenmin
ste weer wat. ' 
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Van de acteurs werd 
toneeltalent verwacht èn de 

nodige handigheid 

Op 10 december vorigjaar organiseerde Eij
bers een open dag, om de buurt van haar 
plannen op de hoogte te stellen. De bewo
ners bleken nieuwsgierig: met meer dan dui
zend bezoekers overtrof de opkomst de 
stoutste verwachtingen. Om uit te vinden 
hoe een theater daadwerkelijk in de wijk zou 
gedijen, haalde Eijbers vervolgens een hu
zarenstukje uit. Binnen anderhalve maand 
schroefde zij het stuk Maanlicht en Rozen in 
elkaar, waaraan zo'n 40 mensen meewerk
ten . Van de acteurs werd niet alleen toneelta
lent verwacht, maar ook de nodige handig
heid. 
Heleen Buijtelaar: 'Het pand was letterlijk 
leeggeroofd. Ze hadden kennelijk gedacht: 
Het wordt toch gesloopt, dus laten wij 
brandblussers, noodverlichting en verwar
mingsketels maar alvast meenemen. Daar-
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mee ging de brandweer uiteraard niet ak
koord. Toen hoofdrolspeler Chris Kwant 
zijn auditie succesvol had afgesloten, kon 
hij gelijk zijn vroegere beroep van elektrici
ën oppikken en de elektrische installatie in 
orde maken en noodverlichting aanleggen.' 
Casper van Bohemen, vier jaar lang de ge
wiekste zakenman Frits van Houten in Goe
de Tïjden, Slechte Tijden en in het zwembad 
politie-inspecteur Snel, herinnert zich: 'Ik 
moest niet alleen de rechercheur gestalte ge
ven, maar ook het zwembad schoonmaken, 
ramen zwart verven, enzovoort. Dat er naast 
repeteren zoveel méér gedaan moest wor
den, gaf onderling een enorme band. Of het 
zwembad echt een theater wordt? Ik hoop 
het! Maar ik weet niet of de gemeente zo 
dapper is om eens in het diepe te springen . .. 
Ik weet wel dat Theater De Regentes heel 
goed exploitabel is. Alle voorstellingen van 
Maanlicht en rozen waren uitverkocht. En ik 
zag mensen die volgens mij anders nóóit in 
een theater komen.' 

'Er is al zoveel gesloopt in 
Den Haag, alleen daarom al 
moet De Regentes blijven' 

De eigenaresse van snoepwinkel Gummy 
Bear, tegenover het zwembad, is laaiend en
thousiast. Tussen de verkoop van dubbel
zoute drop en andere zoetwaren haalt zij 
mensen over om steunlid te worden van De 
Regentes. 'Ik denk dat het een enorme aan
winst is voor het wijk. Ik werk hier nu al 21 
jaar, dus ik ken iedereen. En wie je er ook 
over spreekt, iedereen ziet het helemaal zit
ten.' 
IKON-televisiejournalist Cees Grimbergen 
is geboren en getogen in de Weimarstraat 
'Als markante gebouwen worden gesloopt, 
die een rol hebben gespeeld in je jeugd, slaat 
dat ook een gat in je bestaan. Er is al zoveel 
neergehaald in Den Haag, alleen daarom al 
moet De Regentes blijven. Een oerlelijk ge
bouw overigens, maar in die lelijkheid ook 
heel opvallend. Als geestdriftige mensen er 
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een kunstzinnige bestemming aan kunnen 
geven, sta ik daar achter. Dat vind ik hart

stikke goed.' 

'In deze stad overheerst het 
kan niet, mag niet en het 

gaat niet' 

Minder enthousiast reageert tot nu toe het 
Haagse stadsbestuur. Eijbers reageert fel als 
het woord gemeente valt. 'In deze stad over
heerst het kan niet, mag niet en gaat niet. Ja, 
wat wèl kan is een Spuitheater. Of een 
nieuw stadhuis. Maar wie is dáár nu blij 
mee? Het enige dat wij vragen is nog één 
jaar tijd om ons te bewijzen. Voor het geld 
zorgen we zelf wel. Want volgens onze bere
keningen is het allemaal wel degelijk haal
baar.' 
Eijbers heeft inmiddels steun gekregen van 
de Raad voor de Cultuur, die staatssecretaris 
Nuis adviseert drie ton te steken in het avon
tuur van Eijbers. De theatermaakster is in
middels (tijdelijk) uitgeweken naar de Sche
veningse Pier, waar haar stuk Savannah Bay 
speelt. Voor de naambekendheid valt ook 
deze voorstelling onder de noemer Theater 
De Regentes. Want ook al heeft de brand
weer de deur van het voormalige zwembad 
weer op het nachtslot gedraaid: het definitie
ve doek is nog lang niet gevallen. • 

Opkomst en 
ondergang van 
De Regentes 

Op 20 april 1921 opende NV Bad en 
Zweminrichting De Regentes haar deu
ren. Verfijnde dames dobberden er rond 
in kuip-, stort- en diverse medische ba
den en nipten in de tearoom hun thee. 
Mede door een tariefsverlaging in 1930, 
veranderde het bad meer en meer in een 
volkse aangelegenheid. Ondanks ruim 
150.000 zwemmers per jaar kreeg de NV 
het financiële plaatje echter steeds 
moeilijker rond. In 1985 leek het voor
goed gebeurd te zijn. Maar dankzij fel 
verzet van de buurt nam de gemeente de 
badinrichting over. Legendarisch was de 
actie van de bejaarde Lies de Lange, die 
zich in een badkuip per bakfiets naar het 
stadhuis liet vervoeren. Het succes bleek 
helaas maar tijdelijk. Het einde werd on
afwendbaar, toen de Haagse gemeen
teraad de nota Zwembaden 2000 aan
nam. Met in een plastic tasje zijn vochti
ge badspullen liep de laatste bezoeker op 
30 juni 1995 zwembad De Regentes uit. 
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Welke bijdrage levert het plan 'De 
koopwoning bereikbaar' aan de volks

huisvesting in Nederland? 
Ons voorstel behelst een overgang naar wat een ei
gendom-neutraal volkshuisvestingsbeleid kan wor
den genoemd. Daarin maakt niet de overheid uit of 
men koopt of huurt, maar de mensen zelf. Naast de 

sociale huursector komt een sociale koopsector. In beide is 
sprake van bescherming en financiële ondersteuning van de 
lagere inkomensgroepen. Huurders die nu recht hebben op 
huursubsidie, krijgen recht op een individuele koopbijdra
ge als zij een woning kopen. 

De vraag naar koopwoningen heeft alles te maken 
met de grote huurverhogingen. Is het plan daarom 
niet met de stroom meeroeien? 

De vraag naar koopwoningen wordt bepaald door de moge
lijkheden van burgers. Nu heeft de sociale huursector een 
monopolie in de huisvesting van lagere inkomens. Wanneer 
in beginsel iedereen kan kopen, zal er echte concurrentie 
ontstaan tussen huren en kopen. De sociale huursector 
wordt dan geconfronteerd met méér huurders die willen ko
pen. Ons plan zal dus de huurontwikkeling juist matigen. 

Kunnen de nieuwe huisbezitters de lasten van hun 
woning op blijven brengen, ook als er forse onder
houdskosten komen? 

In ons plan mogen huurwoningen alleen in goede staat van 
onderhoud verkocht worden. In het plan zit ook een bruids
schat. De corporaties hebben immers geld gespaard voor 
onderhoud. Door dit over te dragen aan coöperatieve vere
nigingen van eigenaren hebben die een eerste reserve voor 
toekomstig onderhoud. 

Hoe groot acht u de gevaren van een scheiding tus
sen kopers en overblijvende huurders en een stigma
tisering van die huurders als armoedzaaiers? 

In het huidige systeem staat huren voor lagere inkomens en 
kopen voor de inkomens die hoger zijn. Dat is een onge
wenste scheiding. In Zweden werd altijd al een eigendom
neutraal volkshuisvestingsbeleid gevoerd. Huren en kopen 
is daar een eigen keuze van de burgers zelf en creëert juist 
geen scheiding en dus ook geen stigmatisering. 

Welk risico is er dat de beste huizen verkocht worden 
en de corporaties blijven zitten met onrendabele wo
ningen en financiële problemen? 

De sociale huursector zal onvermijdelijk kleiner worden 
omdat veel huurders graag willen kopen. Dat is met het hui
dige huurbeleid ook niet verwonderlijk. In ons rekenmodel 
blijft een sociale huursector over van zo'n 1,4 miljoen wo
ningen. Dat kan niet marginaal genoemd worden. De slech
te delen van het woningbezit mogen juist niet verkocht 
worden, maar dienen te worden opgeknapt. Door woningen 
te verkopen komen hiervoor miljarden vrij. 

Een argument vóór is dat aankoop de betrokkenheid 
vergroot van de bewoners bij hun eigen huis en wijk. 
Waarom kan dat niet gerealiseerd worden binnen de 
huursector? 

Een sociale koopsector maakt de oprichting mogelijk van 
kleine corporaties waarin de kopers samen verantwoorde
lijk zijn voor de woningen en woonomgeving. Maar ook 
huren moet aantrekkelijk worden en dus dienen huurders
organisaties meer zeggenschap te krijgen. Helaas verzet 
juist de sociale huursector zich fel tegen een initiatiefvoor
stel van de PvdA om de huurders ècht rechten te geven. 

is lid van de Tweede Kamer voer 
de PvdA en mede-bedenker van 

het plan 'De koopwoning bereik· 
baar' dat ook mensen met een 
laag inkomen in staat wil stel· 

len een woning te kopen . Het 
plan wordt in oktober officieel 

gepresenteerd. 
Door grootschalige verko.op van 

huurwoningen komen volgens 
hem miljarden vrij waarmee de 
huidige problemen in de volks· 

huisvesting opgelost kunnen 
worden. 
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is landschapsarchitect. Sinds 
11 juli bemant hij voor de SP 
de wethouderspost van stads
beheer en wijkzorg in het Bra
bantse Oss. Het plan-Duive
steijn deint volgens hem mee 
op de huidige liberale golven 
en schuift de problemen naar 
de toekomst. 

Beter is het om de inkomens en 
woonlasten in goede harmonie 

te brengen en de huurders een 
sterkere positie te geven in de 
woningcorporaties. 

Welke bijdrage levert het plan 'De 
koopwoning bereikbaar' aan de 
volkshulsvesting In Nederland? 

Het plan verheerlijkt de koopwoning als bewo
ners-ideaal. Mijn ervaring is dat dit lang niet voor 
iedereen opgaat. Huren heeft immers ook zijn 
voordelen. De achtergrond van het plan is dat de 
huur voor veel mensen niet meer valt op te brengen. Mijn 
kritiek op de indieners is dat zij zèlf dat probleem veroor-
zaakt hebben. Ze hebben immers altijd ingestemd met de 
huurverhogingen en de afbraak van de subsidies. Het voor-
stel is opportunistisch. De huurders die nu een koopwoning 
kunnen en willen betalen, maak je er blij mee. Maar je ver-
schuift de problemen naar de toekomst. Beter is het om te 
zorgen voor dusdanige inkomens en woonlasten dat men-
sen ècht kunnen kiezen tussen buren of kopen. 

De vraag naar koopwoningen heeft alles te maken 
met de grote huurverhogingen. Is het plan daarom 
niet met de stroom meeroelen? 

Het plan borduurt voort op verhoudingen die volkomen 
scheef zijn. Huren wordt onbetaalbaar en het kopen van een 
woning is momenteel heel aantrekkelijk door de lage rente 
en het royale belastingvoordeel. 

Kunnen de nieuwe huisbezitters de lasten van hun 
woning op blijven brengen, ook als er forse onder
houdskosten komen? 

Ik denk van niet. Via het officiële circuit betaal je al gauw 
zes tientjes per uur voor een klusjesman. De 6500 gulden 
die kopers volgens het plan meekrijgen, is heel snel op. 
Zonder extra overheidssteun dwing je de nieuwe kopers 
automatisch het beunhaascircuit in. En als op termijn groot 
onderhoud nodig is, krijg je gigantische problemen. 

Hoe groot acht u de gevaren van een scheiding tus
sen kopers en overblijvende huurders en een stigma
tisering van die huurders als armoedzaaiers? 

Ik vrees dat de bestaande tweedeling nog scherper wordt. 
Mensen worden haast richting koop gedwongen. Degenen 
die het kunnen betalen, zullen meedoen. De slechtste wo
ningen blijven over. Al gauw zal dan het beeld ontstaan van 
'dat is maar een huurwoninkje'. 

Welk risico is er dat de beste huizen verkocht worden 
en de corporaties blijven zitten met onrendabele wo
ningen en financiële problemen?. 

Dat risico is nadrukkelijk aanwezig. Maar ik zie nog een 
ander probleem, namelijk dat efficiënt woningbeheer en 
onderhoud moeilijker worden. In Oss zijn tien jaar geleden 
veel woningen verkocht. Daar zijn we nu op teruggeko
men. Het onderhoud werd heel ingewikkeld. Eén huis wel, 
het andere huis niet. De kosten werden hoger en dat drukt 
weer op de huren . 

Een argument vóór is dat aankoop de betrokkenheid 
vergroot van de bewoners bij hun eigen huis en wijk. 
Waarom kan dat niet gerealiseerd worden binnen de 
huursector? 

In de huursector is momenteel een ontwikkeling aan de 
gang waardoor huurders steeds minder te zeggen krijgen. 
Woningbouwverenigingen worden stichtingen of perken 
op een andere manier de zeggenschap van de huurders in. 
En 'paars' praat wel over rechten, maar heeft huurders 
compleet rechteloos gelaten. Natuurlijk kan en moet dat 
anders. Als je als verhuurder investeert in overleg met je 
huurders, is die betrokkenheid minstens even groot. 
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'Dan moetje 
de ZWARTE 
auto van die 
BLANKE 
rector gewoon 
WIT verven.' 
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Zo helpt de VVD Zuid-Afrika: Frits Bol· 
kestein houdt er een praatje en bakt ver· 
volgens bruin op het strand. De SP kiest 
voor een totaal andere manier van hulp
verlening. Op verzoek van de partij leer
der leerden media-adviseur Niko Koffe· 
man en televisiemaakster Antoinette 
Hertsenberg tien dagen lang zwarte 
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bevolkingsgroe· 
pen, hoe je met 
héél weinig mid· 
delen héél veel 
kan bereiken • 
Koffeman doet 
verslag • 
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'De mensen weten 
van niks. Ze zijn 
echt bezig het 
wiel uit te vinden' 

r moet nog ont
zettend veel ge
beuren voordat 
Zuid-Afrika écht 
bevrijd is van de 
apartheid . Als 
geïnteresseerde 
Nederlander lees 
je de kranten en 

denk je dat de problemen daar een heel eind 
zijn opgelost. Dat gold ook voor ons. Maar 
we merkten dat de apartheid nog helemáál 
niet verdwenen is. Hooguit is het fundament 
daarvoor aanwezig. Op lokaal ruveau moet 
nog zó veel gebeuren. En de mensen weten 
van niks. Ze zijn echt bezig het wiel uit te 
vinden. Waarbij degenen die vroeger de 
zaak regelden, gewoon staan te wachten tot 
ze op hun gezicht gaan. 

In eerste instantie zouden we media-trainin
gen verzorgen voor een aantal provinciale 
prerruers. Vlak voor ons vertrek kwam er 
een fax met het verzoek de reis uit te stellen, 

28 

omdat de prerruers verhinderd waren. Maar 
dat was onmogelijk, omdat wij met veel 
moeite tijd hadden vrijgemaakt. In allerijl 
heeft SP-secretaris Tiny Kox toen via zijn 
Zuidafrikaanse contacten een rueuw pro
gramma geregeld. Achteraf gezien was dat 
een gouden greep. Want nu kregen we voor
al te maken met plaatselijke groepen. Dat is 
veel nuttiger geweest. Bijna alle buiten
landse contacten zijn gericht op de hogere 
niveaus, op mensen die toch al veel informa
tie hebben. Juist de basis heeft een schreeu
wende behoefte aan kenrus op allerlei ge
bied. Met weinig rruddelen bereik je daar 
heel veel. 

'Je kon zien dat ze hun 
stinkende best hadden 

gedaan. Toen was het bij 
ons ècht feest' 

We hebben veel gewerkt met straatcorrutés. 
Die zaten weliswaar niet te wachten op me
dia-trairung, maar wilden wél weten hoe ze 

TRIBUNE 8 • 16 AUGUSTUS 1996 

hun plannen kunnen realiseren. Vrouwen 
die samen een bakkerij willen beginnen. 

Een groep die een kerk wil herbouwen. Hoe 
organiseer je dat? Waar vind je het geld er
voor? Ons vroegen ze: 'Jullie zijn gewend 
om te gaan met democratische structuren. 
Vertel maar hoe wij het moeten doen.' We 
hebben toen gezegd: 'Als jullie financiers in 
Europa willen vinden voor je plannen, dan 
moet je ook werken op de Europese maruer.' 
We spraken af dat zij complete projectplan
nen zouden maken. Problemen inventarise
ren, oplossingen aandragen, kosten bereke
nen èn nadenken over geldschieters . Dat 
hadden ze nooit eerder gedaan. We gaven ze 
vier weken de tijd. Daarna zouden wij die 

plannen bekijken, 
aanscherpen en kij
ken of we geld kon
den vinden. Het be
langrijkste was dat 
we ze dwongen te 
werken op de Euro
pese wijze, met 
keiharde tijds-
lirrueten. Precies 
op de laatste dag -
om 4 uur 's rrud
dags - kwamen er 
vier voorstellen 
over de fax . Je kon 
aan alles zien dat ze 
hun stinkende best 
hadden gedaan. 
Toen was het bij 
ons ècht feest. 

'De knop ging öm bij ze, 
toen ik vertelde van SP· 

acties in Nederland' 

Bij een groep studenten in Durban ging de 
training wèl over de media. Ze voeren actie 
tegen een rector die een hekel heeft aan 
zwarten. De vraag was: hoe kom je daarmee 
in de krant? In hun eerste reactie op het ver
haal dat wij afstaken zeiden ze: 'Dat werkt 
niet, want blanken maken hier de dienst uit 
en die schrijven toch ruet over ons.' Zij wil
den demonstreren en voor de zesde keer een 
sit-downstaking houden. Ik heb toen uitge
legd dat daar geen nieuwswaarde in zit, en 
ze daarom er de pers niet mee halen. De 
knop ging àm bij ze, toen ik vertelde van 
SP-acties in Nederland en de suggestie deed 
om de zwarte auto van de rector- vooropge
steld dat hij die had - wit te verven. Zo van 
'wij helpen hem, want hij heeft een hekel 
aan zwart.' Toen werden ze enthousiast en 
rolde het ene creatieve idee na het andere 
over tafel. 
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'Er is een soort berusting : B R I E V E JjJ~. gekomen, die soms omslaat • 
in lamlendigheid' • • 

• 
Één van de grootste problemen in Zuid- • • 
Afrika is dat het ANC er inmiddels wel de • 
politieke macht heeft, maar niet de econo- : 
mische. Die ligt bij zeven multinationals die • 
het geld hebben . . Door de verkiezingsover- • 

• winning heeft het ANC al zijn kaders, zijn • 
beste mensen, heeft moeten inzetten in de • 

• regering, het parlement, de ambassades enz. • 
Op de organisatie werkt dat zó verlammend, • 

• dat ze al blij zijn als ze een beetje overeind • 
blijven. De euforie van de verkiezingen van • 

• 1994 en het presidentschap van Mandela is • 
daardoor inmiddels al behoorlijk weggeëbd. • 
Er is een soort berusting voor in de plaats : 
gekomen, die soms omslaat in lamlendig- • 
heid. Mensen denken: 'De problemen zijn te : 
groot voor ons.' We zijn in de townships • 
rond Port Elisabeth geweest. Het huisvuil : 
ligt daar in bergen. Onder het apartheidsre- • 
gime werden de townships verwaarloosd, : 
waarop het ANC een belastingboycot orga- • 
niseerde. Omdat er, in de ogen van de bewo- : 
ners, niets veranderd is, betalen ze nog • 
steeds geen belasting. En komt dus ook de : 
reiniging niet langs. Het is de nieuwe over- • 
beid nog niet gelukt die patstelling te door- : 
breken. • 

'Voor veel landen is Zuid· 
Afrika niets meer geweest 

dan een modegril' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Ander voorbeeld. In het township Lapland • 

is het apartheidskantoor geclaimd door de • 
• bewonersorganisatie Sanco. Dat pand is an- • 

derhalf jaar geleden mooi opgeleverd, maar • 
nu veranderd in een smeerboel. De oude ge- : 
bruikers benutten nog altijd een vijfde deel • 
van het gebouw, maar strijken wel het volle- : 
di ge schoonmaakbudget op. Sanco stelt zich • 
daarom op het standpunt: 'Wij gaan geen : 
vrijwilligers inzetten voor de schoonmaak.' • 
En dus verslonst de boel en worden on wille- : 
keurig oude vooroordelen bevestigd. • 
Natuurlijk zijn er ook positieve zaken te : 
melden. Datzelfde Sanco heeft met werklo- • 
zen een huisje ontworpen, dat gebouwd kan : 
worden voor 3000 gulden. Voor dat project • 
hopen ze nu steun te krijgen. Ik ben optimis- : 
tisch gestemd als ik kijk naar de mogelijkhe- • 
den van de mensen. Maar ik denk wel dat : 
het Westen te snel weggaat. Voor veel Jan- • 
den is Zuid-Afrika niets meer geweest dan : 
een modegril. Als we ze nu in de steek laten, • 
maken we ongeveer alles weer ongedaan : 
wat we de laatste jaren bereikt hebben. • 
Zuid-Afrika heeft nu méér steun nodig dan : 
toen." • 

.----

Gewauwel 

Jammer dat in Tribune 7 het 'gewau
wel van Sauer' is geplaatst over Rus

land. Zijn zoontje van zeven had het 
beter door dan vader Derk. Maar Derk 
Sauer is uitgever en heeft belang bij het 
kapitalisme en de vrije markteconomie. 
Sauer geeft een staaltje behoorlijk anti
communisme weg. Wat hij de commu
nisten in de schoenen schuift, is erg 
overdreven of niet waar. Zoals staatsgeld 
pompen in verouderde fabrieken, pro
dukten maken die niemand wil, de pers 
aan banden leggen en de grenzen sluiten. 
De pers ligt in praktisch de hele wereld 
aan banden. De banden van de multina-
tionals die de inhoud van de pers en de 
andere media mede bepalen. 

Alkmaar 
Ben Spaanstra 

Letterlijk op straat 

Het ministerie van sociale zaken wil 
bezuinigen op de opvangtehuizen 

voor daklozen. Hierdoor komen veel 
daklozen letterlijk op straat te staan of te 
liggen. 
In de Universele verklaring van de Rech
ten van de Mens staat o.a. dat een ieder 
recht heeft op een levensstandaard die 
hoog genoeg is voor de gezondheid en 
het welzijn van zichzelf, waaronder ook 
de huisvesting is begrepen. 
De Nederlandse staat spaart haar geld, 
maar niet altijd haar mensen en dus ook 
niet (een aantal van) de Rechten van de 
Mens. 

Heerlen 
Marcel Pluymaekers 

Omscholing 

I k ben 45 jaar en sinds '91 werkloos. 
Door een ongeluk was ik in de WAO 

gekomen en na een herkeuring in de 
WW. Uitzicht op werk had ik niet. In 
oktober '95 kreeg ik van het GAK Til
burg de kans om mee te doen aan om-
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scholingsproject als vrachtwagenchauf
feur. Een zware opgaaf vooral omdat ik 
al 30 jaar van school ben. 
Ik mag misschien met trots zeggen dat ik 
de opleiding heb gehaald in negen maan
den. Ik had meteen werk als weekend
chauffeur, maar tot op heden heb ik elke 
dag gereden en ik hoop een vaste baan te 
krijgen. Van de tien cursisten die aan het 
project meededen, hebben er zeven met
een werk gevonden. Dat zou een opste
ker moeten zijn voor alle gemeenten en 
politieke partijen. Het lijkt mij niet ver
keerd als SP-afdelingen het voortouw 
nemen om dit bespreekbaar te maken in 
hun gemeente. 

Goirle 
Leo van Beek 

Uit het ziekenfonds 

De Wet Van Otterloo heeft vele oude
ren uit het ziekenfonds gewipt om 

plaats te maken voor ouderen met een 
vermogen achter de hand. Dat hebben de 
slachtoffers geweten. Het zet mij min
stens 300 gulden per maand achteruit in 
mijn besteedbaar inkomen. Van Otterloo 
heeft ondertussen bij het Ctsv z'n tweede 
blunder achter de rug. Hij zal er finan
cieel wel weer uitspringen. Maar gezond 
verstand en sociaal opkomen voor de 
zwakkeren vraagt toch om andere inzich
ten. 

Trots 

Breda 
P.J. van Elswijk 

W ij zijn er trots op datJan Marijnis 
sen bereid is om plaats te nemen 

in ons Comité van Aanbeveling. De LVT 
streeft ernaar om steun te krijgen uit 
verschillende sectoren van de maatschap
pij. We zijn daarom erg blij dat nu ook 
iemand uit de politiek de LVT onder
steunt. 

Het bestuur van de Landelijke Vereniging 
voor Thuislozen 
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W
leln1980, 
toen Ik bur
gemeester 
werd van 

Oss, had gezegd: 'Over 
zestien jaar zul jij aftreden 
en zal de SP optreden met 
twee wethouders', 
zou een 
profeet zijn 
geweest. 
Nu brengt 
Oss van alles 
voort, zelfs fractievoorzitters, en zelfs die van 
de SP, ja, Jan Marljnissen, maar geen profeten. 
Tussen dat aftreden en dat optreden bestaat 
overigens geen enkel verband. Ik ben na 31 
burgemeesters-jaren met de VUT gegaan. De 
SP ging na jaren en jaren 'oppositie' opeens 
ook In het college aan de slag. Dat zou voor mij 
nooit een reden zijn geweest ermee op te hou
den. Integendeel. Ik ken die SP al zo lang, dat 
Ik er best een college mee had willen vormen: 
prikkelend, uitdagend, Interessant. Zonder iets 
af te doen aan de vorige colleges, waarvan ik 
met overtuiging, volop en in goede teamgeest 
voorzitter was. 
De verhalen over de SP waren me In 1980 al 
tegemoet gewaaid. Die SP, zo werd verteld, 
was niet alleen een apart geval, ze stelde zich 
ook apart op, los van de rest. Met haar vier 
zetels bestreed ze niet alleen bestaande 
regels, ze hield zich er ook niet altijd aan. De 
SP bestreed; ze diende daarom zelf bestreden 
te worden. De SP wendde zich af van de heer
sende politieke cultuur; je kon je er dus beter 
maar van afwenden. 
Stereotypes, verketteringen, brandmerken - ze 
hebben op miJ altijd een averechtse uitwerking. 
Zo heb Ik van meet af aan geprobeerd de SP 
zonder vooringenomenheid te behandelen. 
Ruimte te geven. Dat dat lukte, merkte Ik ook 
aan de reactie van de andere raadsfracties. Ik 
was te vriendelijk voor de SP. Haar verdere 
groei, zo zei men zelfs, kwam ook door die 
vriendelijkheid. Lariekoek. 
Overigens: Ik was lang niet altijd vriendelijk. 
De soms wat té eenvoudige, rechtlijnige, 
zwart-wit standpunten van de SP, de sympathie 

voor systemen achter het 
toen nog Ijzeren gordijn -
die moesten soms een 
weerwoord hebben. Dat 
kwam vaak van die dan 
niet zo aardige voorzitter. 
Een enkele keer liep dat zó 

hoog op, dat de SP
fractie boos 

op de tribu
ne ging 

zitten. Maar 
zo'n situatle duurde 

nooit lang. Al konden we na de raadsvergade
ring zoiets niet uitpraten: de SP was verdwe
nen als pils en bitterballen verschenen. Vreemd 
vond Ik dat. Zo open met en voor mensen, zo 
krampachtig naar· andere· mensen. Zo de han
den uit de mouwen, zo bang voor vuile handen. 
Maar toch. Er werd ook onuitgesproken uitge
praat. Woorden zijn niet altijd nodig. Daden 
tellen. Ik waardeerde hun grote Inzet, enthou
siasme en onbaatzuchtigheid. De SP dééd ten
minste aan politiek. Ze won leden en stemmen. 
Ze wist wat er gaande was. Ze kende haar 
mensen. De grote-partljen-malaise ging haar -
In Oss Inmiddels zelf ook echt groot - voorbij. 
En nu, In 1996, gaat dat bijzondere fenomeen 
dan óók dagelijks besturen, de kar trekken, 
lijnen uitzetten èn, waarmaken. Ik vind dat pri
ma. Die grote verantwoordelijkheid past bij die 
grote fractie van negen mensen. Maar zelfs in 
Oss kan die fractie dat niet alleen. Ze zal dus 
afspraken moeten maken, compromissen slui
ten. tets van het aparte zal Ingeleverd worden. 
Er zal wat water bij de wijn moeten. De PvdA 
kent daarvan van oudsher de lusten en de las
ten. De PvdA doet (met D66 en de plaatselijke 
VDG) ook mee - daar in Oss. Wie weet leren ze 
elkaar nog wat - daar In Oss. 
De kiezers onder de ruim 63.000 inwoners van 
die mooie gemeente kunnen er binnen twee 
jaar hun oordeel over geven. Ook een oud-bur
gemeester, vanaf de tribune dankbaar terug
ziend op zestien bijzondere mensen-jaren In 
Oss. 

Mr. Eppo van Veldhuizen was burgemeester van 
Oss (1980-1994) en van 'groot' Oss (1994-1996) 
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Het mY.sterie 
van de 200 
dode koeien 
ledereen heeft er een 
mening over, maar 
niemand doet er wat 
aan (behalve de SP) 

Henk Koop 
(de keizer van Tjuchem) 

Een slimme 
ondernemer 
of een schurk? 

amsterdam 28 juli 1977 
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0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

SP f 25,-

f 1,50 

() ~." () 
KU.I''>J I\II.LiU1EF KOOKBOEK 

9óMATEN 

0 Klein Kreatief 
Kookboek 
Tomaten f 5,-

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, door 
Karel Glastra 
van Loon. 
f 15,-

0 BUTTON 
f 1,-
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN ! 5,-

0 De paarse armoede 

\ Kritiek op en alternatief voor de regeringsnota De 
J andere kant van Nederland, maart 1996, Tweede-

Kamerfractie SP. 

0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 
huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerfractie 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest

~ fonds , 27 oktober 1995, uitgave maart 1996, 
Comité Asbestslachtoffers. 

0 Op weg naar een collectieve schaderegeli11g voor 
asbestslachtoffers? 
Verslag van gesprekken over de mogelijkheden en 
de moei lijkheden van een asbestfonds, september 
1995, Comité Asbestslachtoffers. 

0 Asbest: De dubbele lijdensweg 
of: Waarom er een asbestfonds moet komen 
januari 1995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Te veel en te weinig 
de balans van eenjaar WVG, augustus 1995, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Door de wet gehandicapt 
De klachten over de wet voorzieningen 

.J gehandicapten in beeld, november 1994, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 WVG, een wet vol handicaps 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Flitstrein? Over bestaand spoor! 
Inspraakreactie van de Socialistische Partij, 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klein afval, groot bedrog 
De verwerkjng van klein chemisch afval, april 
1993, MilieuAlarmteam SP. 

0 Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 1993, 
MilieuAlarmteam SP. 

0 TGV op verkeerd spoor 
Vergelijkjog met andere investeringen in het 
openbaar vervoer, juni 1991, Mi lieuAlarmteam SP 

Bestellingen alleen door 
overmaking van het juiste be

drag op giro 369611 
tnv 'SP-bestellingen' te Rotter
dam, onder vermelding van de 
gewenste artikelen en kleur. 
Voor bestellingen beneden de 
I 10,- graag I 5,- voor porto-

kosten toevoegen. 

Hen 
hoof 
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DEZE TRIBUNE 
Betalen voor 

reclame? 

wintig gulden per maand 
moeten de Amsterdammers 
gaan betalen om Sport 7 
te ontvangen, met een 
handvol ongewenste kana
len toe. De collega-com

merciëlen hopen ook snel 'achter 
de decoder' te kunnen. Ofwel: dat u 
ook voor hen gaat dokken. Dat is 
nodig, zeggen ze, want de reclame
inkomsten lopen zo terug. 
Het-Is godgeklaagd. Achter elkaat: 
startten 4 tot en met 10 met de 

droom van miljoe
nenwinsten. In de 
concurrentleslag 
vragen ze steeds 
minder. voor steeds 
meer spotjes. De 
adverteerders mer
ken nu dat de kij-
ker er doodmoe van 

wordt en zoeken nieuwe 'markten'. 
U en Ik blijven zitten met een be
dreigde publieke omroep en een 
zwik steeds waardelozer reclame
zenders. Die ook nog geld gaan 
kosten, net als de schotels en deco
ders. Met een kwartje meer kijk
geld per dag konden we drie publie
ke zenders en vijf radiostations 
draaien zonder reclame. En de com
merciëlen rustig laten afsterven. 
Overigens: misschien begrijpt u nu 
waarom u de juichkreten van de 
'vrije markt' mist in de Tribune. 

0 0 0 

nieuwsblad van de Socialistische Partij, jaargang 32 nr 

6 
De een wijt het aan de boer, de 
ander aan gifdumpingen in de 
omgeving. Maar wat de 
waarheid ook is over 

de dood van 200 koeien bij 
boer Pauw, tien betrokken 
instanties hebben het 
twee jaar lang totaal 
laten afweten. 

10 Aanslagen onroerende
zaakbelasting 
die meestal 
100 tot 200 

16 
'Er gaat niets boven Henk 
Koop,' ga je onwillekeu
rig denken bij het verhaal 
van de 'wel-

haast Italiaanse toestanden' 
die zich afspelen tussen 
Groningen en de groot
ondernemer die de pro
vincie in zijn zak heeft. 

2 6 
De huurders van 'Huis 
en Erf' in Schijndel 
trokken een flinke portie 

~ ~ <~: macht naar zich toe. 
gulden hoger liggen dan vorig 
jaar, daarmee wordt Rotterdam 
geconfronteerd door een gemeente 
clie lastenverlichting beloofde. De 
bewoners zijn woedend in actie 
gekomen - met de SP. 

~~ .. ~ Resulgáûn huurverhoging meer 
~ ~ {\:;-~ boven de inflatie en toch een gezonde 
~ ~4l· kas.lliibune vertelt hoe dat kan. 

~~rtJ 
.t~Q. 

Kas 'Denktank' van 
Ierse! maakt van zijn 
hart geen moordkuil. 
'Van Mierlo heeft zijn 
idealen van weleer ach-
ter cliplomatiek plaat-
staal verstopt. Slappe 
hap!' zegt de vroegere 
disc-jockey, die genoeg 
kreeg van het 'geslijm 
en de machtsspelletjes in 
radioland' . 
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32 Portret: Wim Kok 
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Bijstandswet 
'rampzalig' 

De invoering van de 
nieuwe bijstandswet 
pakt rampzalig uit. Dat 

concludeert de SP na een uitge
breid onderzoek. De sociale 
diensten klagen over toenemen
de agressie en absurd hoge 
werkdruk. Hun ' klanten' heb
ben te maken met een verre
gaande inbreuk op hun privacy, 
met meer fouten en met langere 
wachttijden. 
De nieuwe wet heeft in meer 
dan de helft van de gemeenten 
de afhandelingstermijn van 
uitkeri ngsaanvragen fors doen 
toenemen. Doordat de proble
men erger zijn in de grotere 
gemeenten, heeft ruim drie
kwart van alle ui tkerings
gerechtigden ermee te maken. 
Een even groot deel woont in 
een gemeente die zelf aangeeft 
dat er nu méér fouten gemaakt 
worden dan onder de oude wet. 
Het SP-onderzoek toont verder 
aan dat de gemeenten veel te 
weinig geld krijgen voor een 
goede invoering van de wet. 
Het gevolg is dat er bezuinigd 
wordt op andere taken van de 
sociale dienst. Eén gemeente 
gaf ronduit toe het potje voor 
de bijzondere bijstand te ge
bruiken voor de in voerings
kosten. 
Echt laaiend zij n veel uit
keringsgerechtigden over de 
aantasting van hun privacy. Bij 
de heronderzoeken worden ze 
volledig binnenstebuiten ge
keerd. De meeste gemeenten 
willen bijvoorbeeld inzage in 
verzekeringspolissen en alle 
bankafschriften over drie tot 
zes maanden. Dat laatste is 
volgens de SP-onderzoekers 
'niet effectief als middel om 
fraude te voorkomen en node
loos vernederend'. Inmiddels 
heeft de SP-kamerfractie minis
ter Melkert gevraagd een eind 
te maken aan deze bemoei
zucht. Ook organiseert de partij 
een landelijke protestactie. Aan 
zowel de gemeenten als de 
minister wordt daarbij duidelijk 
gemaakt dat het controle
systeem mensonwaardig is. 

4 

Tracé Hogesnelheidslijn weer onzeker 
na honderdzesenveertigste onderzoek 

H et ultieme onderzoek 
naar het beste tracé 
voor de hogesnelheids

trein moest het zijn. Voordat de 
Kamer volgend maand begint 
aan een reeks debatten over het 
regeringsvoorstel van een HSL 
door het Groene Hart, gaf ze 
bureau Moret, Ernst & Young 
opdracht alle cijfers over de 
verschillende opties nu eens 
precies op een rijtje te zetten. 

!?C R'é GCl<ING 
g rf?EEF I 

ERNAA R PE 
f3û .. AS1!NGPRUK 

NAAR' 
PRAAGK.RACHI 
1~ V~R!?EU!.N 

De uitkomsten van deze ' litera
tuurstudie', waarbij 145 eerde
re onderzoeken doorgenomen 
zijn, zij n verrassend. Moret 
constateert dat de verschillende 
HSL-varianten elkaar nauwe
lijks ontlopen in kosten en in 
reistijd. Het kabinet koos voor 
het Groene Hart-tracé vooral 
op grond van vermeende snel
heidswinst. Maar Moret stelt nu 
vast dat de 'ontwerpsnelheid' 

Borst: 'Voorrangszorg mag niet!' 

V oorrang bij de behan
deling van bepaalde 
zieken op niet-medi

sche gronden is onaan
vaardbaar. Wachtlijstomzei
lende initiatieven, zoals nu 
weer een 'bedrijvenpoli ' van 
de Achmea-verzekerings
groep en een aantal zieken
huizen, zijn in strijd met 
artikel 1 van de Grondwet 
en de Wet Gelijke Behande
ling. Minister Borst van 
Volksgezondheid antwoordt 
dit aan SP-kamerlid Marij-

nissen, die opnieuw de voor
rangszorg - vooral bedoeld 
om zieke werknemers zo 
snel mogelijk op te lappen -
aan de kaak stelde. Voor 
het eerst spreekt de minis
ter zich zo duidelijk uit, en 
dat is een succes voor de 
SP. Borst zegt toe de Econo
mische Controledienst in te 
schakelen om de voorrangs
zorg te bestrijden. Extra 
inkomsten die ziekenhuizen 
hieruit halen, zullen worden 
afgeroomd, schrijft ze. 
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van 300 km per uur tussen 
Amsterdam en Rotterdam 
slechts gedurende 8,6 km ge
haald kan worden. Het onder
zoek bevestigt daarmee wat de 
SP al sinds 1991 beweert. 
Een lagere ontwerpsnelheid 
(200 à 250 km/u) scheelt maar 
enkele minuten en kan tot 355 
miljoen besparen. Diverse door 
het kabinet afgewezen varian
ten komen dan opnieuw in 
beeld, ook de SP-variant van 
verbeterd bestaand spoor. 
De totale kosten van de HSL 
zijn - nu aan België 825 mi l
joen beloofd is om haar tracé 
aan te passen aan de Neder
landse wens - opgelopen tot 
8,5 miljard gulden. In de eerste 
HSL-nota van 1991 was nog 
sprake van 3,3 miljard. 
In de week voor de aanbieding 
van het rapport moest Moret 
onder druk van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat de 
cijfers nog bijstellen die 'te' 
gunstig waren voor een wat 
langzamer rijdende trein. 

Gemeenlijke 
lasten 

ingetoomd? 

S taatssecretaris Ver
meend van Financiën 
wil dit najaar met de 

gemeenten en provincies in 
overleg gaan over de stijgende 
lokale Jasten. Als de aanslagen 
onroerende-zaakbelasting door 
de verplichte hertaxaties om
hoog gaan, zouden de gemeen
ten dat moeten compenseren 
met tariefsverlaging. Van zijn 
kant wi l Vermeend beloven 
voortaan tevoren na te gaan wat 
de gevolgen van nieuw Haagse 
maatregelen zijn voor lokale 
heffingen en die gevolgen 
zonodig te compenseren. Op 
beide punten heeft SP-kamerlid 
Remi Poppe herhaaldelijk 
aangedrongen. Eerder stegen 
de gemeentelijke milieuheffin
gen enorm tengevolge van 
Haagse regelgeving. (Zie ook 
Het OZB-oproer, pag. 1011 1). 
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Robin Linschoten 
naar de SER? 

De Ctsv-kwestie draaide toch 
vooral om het verschijnsei 
'politieke benoemingen', maar 

de VVD heeft daar nog weinig van ge
leerd. Koud is Robin Linschoten door 
de Tweede Kamer tot aftreden ge
dwongen, of zijn partij schuift hem 
naar voren om onafhankelijk kroonlid 
van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) te worden. Hij zou daar Frank de 
Grave opvolgen, de liberale partijge
noot die hem is opgevolgd als staats
secretaris van Sociale Zaken. Het 
heeft veel weg van een stoelendans in 
besloten familiekring. 
Llnschoten is niet eens kansloos. De 
regeringspartijen helpen elkaar graag 
een handje. Llnschoten zei onlangs dat 
PvdA-leider Walllage hem aangeboden 
had hem te ontzien In het Ctsv-debat, 
als hij zich maar 'deemoedig' zou op
stellen. SP'er Marijnlssen heeft nu aan 
Wallage gevraagd of hij dit inderdaad 
heeft beloofd of dat Lln-
schoten andermaal 
heeft gelogen. 

VVD-leider Frits Bolkestein 
over de eigen bijdragen 
voor het ziekenfonds: 

'Ik verwacht veel van die eigen 
bijdragen. De toekomst zal 
leren of het voldoende is. 

Zo niet, dan zullen we op die 
weg verder moeten gaan.' 

Zaanse methode 
in de ijskast 

M inister Sorgdrager van Justitie 
heeft gebruik van de 'Zaanse 
methode' tijdelijk opgeschort. 

Ze wil eerst weten wat de rechters en de 
Recherche Advies Commissie vinden van 
deze verhoor-tactiek, waarbij de verdachte 
onder enorme psychische druk wordt gezet. 
SP-kamerlid Jan Marijnissen wil snel een 
definitieve beslissing van de minister. Eer
der al had hij opheldering gevraagd, na 
televisiebeelden van een Zaans verhoor. 
Marijnissen wijst de methode af: 'Iedereen 
denkt wel eens dat serieuze verdachten van 
zware misdrijven niet hard genoeg aange
pakt kunnen worden. Maar vervolgens 
beseffen we dat verdachten ook mensen 
zijn. Een verklaring moet in Nederland in 
vrijheid zijn afgelegd. Martelen mag niet. 
Dat heeft te maken met beschaving, maar 
niet alleen daarmee. Verklaringen die onder 
zware druk afgelegd worden, kunnen on
juist zijn. En zoals criminelen hun verdien
de straf moeten krijgen, zo moeten on
schuldigen vrij-uit gaan.' 
De rechtbank in Groningen heeft onlangs 
korte metten gemaakt met de Zaanse ver
hoormethode. Een verdachte werd daar
door vrijgesproken van moord. 

D66-minister Borst 

In en 
uit het 
zieken· 
fonds 

M i nister Borst van Volksgezond
heid gaat eindelijk de Wet-Van 
Otterloo repareren. Talloze be-

jaarden tuimelden door die wet uit het 
ziekenfonds de - veel duurdere - particu
liere verzekering in. Nu zal de inkomens
grens opgetrokken worden tot circa 38.000 
gulden, zodat 200-duizend bejaarden meer 
in het ziekenfonds terecht kunnen. Maar 
omdat de minister niet wil dat het totaal 
aantal ziekenfondsverzekerden groeit -
collectieve lasten, EMU, weet u nog
gooit ze nu de studenten eruit. Tevens trekt 
ze haar belofte van vorig jaar in om ook 
kleine zelfstandigen toe te laten tot het 
ziekenfonds. Toen dacht ze aan een inko
mensgrens, waarbeneden iedereen- werk
nemer of zelfstandig - in het ziekenfonds 
zou kunnen, maar het kabinet heeft haar dat 
uit het hoofd gepraat. Dit plan riekte im
mers te veel naar het begin van een volks
verzekering voor iedereen, waarvoor de SP 
sinds jaar en dag pleit. 
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MAftiJNISSEN 
Geen onderhoud 
betekent verval 

Terwijl ik dit schrijf, begraaft 
België An en Eefje. Al weken 
is het hele land In de ban van 

complete ontzetting over de daden 
van de bende van Dutroux. Het ge
toonde medeleven van de Belgen Is 
intens en oprecht, zoveel Is zeker. 
Maar waarom heeft juist deze zaak 
de gemoederen zo hoog doen op
lopen? Het feit dat het hier gaat om 
weerloze kinderen die voor commer
ciële doeleinden zijn misbruikt en 
vermoord, Is vast 
de belangrijkste 
bron van veront
waardiging. Maar er 
zijn ook de blunder 
van de vroege vrij
lating, de laksheid 
van de autoriteiten 
en de betrokken- fractievoorzitter SP 
held van hoogge-
plaatsten binnen politiek en Justi
tie. 
Veel valt er te horen over wat er 
met Dutroux zou moeten gebeuren. 
Veellninder aandacht Is er echter 
voor de vraag of deze zaak op zich
zelf staat; of er ook maatschappelij
ke oorzaken zijn; en of ervan te 
leren valt. Zijn deze misdaden los te 
zien van de uitgeholde betekenis 
van de publieke moraal, van de 
doorgeschoten Individualisering, en 
van de totale commercialisering van 
de samenleving? 
De vraag stellen is hem beantwoor
den. De situatie In België wijkt op 
deze punten niet fundamenteel af 
van de situatle in ons land. De ver
twijfeling van veel mensen is terug 
te leiden naar de wezenlijke vraag 
of er nog wel zekerheden bestaan. 
Zijn er nog wel zaken die we geza
menlijk als uitgangspunt hebben, 
zaken waar we allemaal achter 
staan? 
Normen en waarden zijn geen van
zelfsprekendheid. Zodra we ze niet 
meer 'onderhouden', raken ze in 
verval. Chaos, verwildering en ge
weld zijn het onvermijdelijke gevolg. 
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Opnieuw wordt een volko
men mismaakt kalf geboren 

op de 'Pauwenhof' 

De koeien van boer Pauw zijn ziek. 
Ze zitten onder de gezwellen, zijn 
kreupel, geven weinig melk en hun 
kalveren worden verminkt en blind 
geboren. Bijna 200 van zijn dieren 
stierven aan de mysterieuze ziekte 

of moesten naar de noodslacht. 
Pauw zelf denkt dat zijn land ern· 
stig vervuild is door een voormalige 
stortplaats. Anderen echter leggen 
de schuld bij de veehouder. Het 
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dorpje Beets gonst 
van de geruchten. Al 
tien instanties hou· 
den zich bezig met 
de zaak, maar nie
mand doet wat. 
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nderaan een dijk 
in het piepkleine 
Noordhollandse 
dorpje Beets, 
vlakbij Purme
rend, staat stolp
boerderij 'Pau
wenhof.' Op het 

land graasden twee jaar geleden nog 225 
koeien. Maar de veestapel van de 39-jarige 
Klaas Pauw is sindsdien geslonken tot dertig 
stuks. De rest is geslacht of gestorven. Het 
bedrijf van Pauw wordt met faillissement 
bedreigd. 
Langzaam sjokt.Pauw voor ons uit door zijn 
troosteloze, bijna verlaten stal. De uitgemer
gelde lijven van de overgebleven koeien zit
ten vol gezwellen en schrale plekken. Het 
vee ziet er zwak en versuft uit. Sommige 
dieren liggen op de grond. De aangetaste 
gewrichten in hun poten kunnen het brood
magere lichaam niet meer dragen. 'Dit zijn 
de sterksten,' zegt KJaas Pauw. 'Zij hebben 
het tot nu toe overleefd.' 

Niemand kon Pauw vertellen 
wat zijn vee mankeerde en 
niemand zag aanleiding tot 

een grondig onderzoek 

De klachten begonnen in de winter van '94-
'95. Pauw: 'Toen kregen de eerste koeien 
last van bulten en gezwellen en wilden ze 
slecht-groeien. Ik heb de veearts erbij ge
haald. Die zei dat het een bacterie was, maar 
ik heb nog nooit gezien dat zoveel koeien 
tegelijk ziek werden. Later bleek ook dat dat 
niet klopte. Toen ben ik stad en land afgelo
pen op zoek naar een oplossing.' 
Pauw zocht hulp bij de Veterinaire Inspec
tie, de Milieu-Inspectie Noord-Holland, de 
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, de 
Gezondheidsdienst voor Dieren, de afdeling 
bodem van de Provincie en de gemeente 
Zeevang. Maar wie er ook naar keek, nie
mand kon hem vertellen wat zijn vee man
keerde en niemand zag aanleiding tot een 
grondig onderzoek. 
Ten einde raad gaf Pauw, op eigen kosten, 
de Gezondheidsdienst voor Dieren opdracht 
tot een onderzoek. Het resultaat daarvan 
was schrikbarend. De dienst constateerde: 
versnelde bloedafbraak, darrnallergie, chro
nische huidaandoeningen, afstoting van de 
hoornzolen, onvruchtbaarheid, degeneratie 

'De melk gaat nu recht de gierput in' 

Tot verbazing van Klaas Pauw werden ongeveer 150 zieke koeien die hij 
naar het slachthuis moest brengen, toch geschikt verklaard voor con
sumptie. De keuring gebeurt door de RVV, de Rijksdienst voor de keu

ring van Vlees en Vee. Pauw: 'Het Is natuurlijk de verantwoordelijkheid van 
de RVV, maar ik zelf had die beesten nooit gegeten. Ten eerste was de oor
zaak van de ziekteverschijnselen onduidelijk en ten tweede hadden ze nog 
maar vijftien liter bloed in plaats van de normale _vijfendertig liter. ' 
RVV-woordvoerder Van der Steeg zegt desgevraagd: 'De koeien zijn onder
zocht. Aan de hand daarvan is besloten om de gezwellen weg te snijden. De 
rest is dan gewoon geschikt voor menselijke consumptie. Wij hebben die 
dieren volgens de richtlijnen gekeurd. En er is geen enkele aanleiding om 
aan te nemen dat wij onze keuring niet goed gedaan hebben.' 
Op uitdrukkelijk verzoek van boer Pauw heeft de Veterinaire Inspectie van de 
Volksgezondheid onlangs besloten het vlees niet meer vrij te geven voor con
sumptie. Op 19 augustus 1996 moesten wederom twaalf zieke koeien ge
slacht worden. De inspecteur ontdekte 
onder andere: gewrichtsaandoeningen 
(gaten in het kraakbeen) , verkleurde 
levers, opvallend verharde botten, een 
afwijkende grauwe kleur van het vlees en 
een laag bloed volume. De Veterinaire 
Inspectie heeft inmiddels lever- en vet
monsters genomen voor nader onderzoek. 
Sinds vorig jaar levert Klaas Pauw geen 
melk meer aan zuivelfabriek 'Vijfheeren
landen'. Maar ook die beslissing nam hij 
zelf. Pauw: 'De koeien werden steeds 
zieker en gaven ook steeds mlnder melk. 
Ik vond het onverantwoord hun melk nog 
langer te leveren. De melk gaat nu recht
streeks de gierput in.' 

van de testikels en bloedafwijkingen die 
wijzen op ernstige verstoringen. De veehou
der is er kapot van. 'Het is verschrikkelijk. 
Een ramp voor die beesten. Ze lijden er echt 
onder. Het is toch geen werken om altijd 
blinde kalveren te hebben en iedere week 
koeien dood aan te treffen of naar de nood
slacht te moeten brengen.' 

verwaarloost, maar ik denk dat hij de capa
citeiten niet heeft om boer te zijn zoals het 
moet.' 

'Er doen hier allemaal wild· 
west verhalen de ronde. 

Maar je gaat je eigen bedrijf 
toch niet om zeep helpen?' 

Sinds de geheimzinnige koeienziekte uit
brak, gonst het in bet kleine Beets van de 
geruchten. Volgens buurtbewoners ligt het 
allemaal aan Pauw zelf, want zij hebben ner
gens last van. Buurman Pleun van der Wel 
zegt in de Volkskrant: 'Pauw houdt veel vee, 
maar is geen verzorger. De beesten komen 
bij hem op het tweede plan.' En in het 
Noordhollands Dagblad zegt een andere 
buur, Jan van Weerden burg: 'Pauw gaat niet 
goed met zijn vee om. Hij geeft ze het ver
keerde voer. Ik geloof niet dat hij ze bewust 
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De deskundigen van de Algemene Inspec
tiedienst en de Gezondheidsdienst voor Die
ren verklaren echter dat de mysterieuze 
ziekte niet te wijten is aan de manier waarop 
de dieren verzorgd worden. In diverse rap
portages en brieven schrijven de AID en de 
Gezondheidsdienst: 'De koeien worden 
goed gevoerd, verzorgd en gehuisvest.' 
Klaas Pauw: 'Er doen hier allemaal wild
west verhalen de ronde. Mijn familie zit hier 
al vier generaties. Ik run het bedrijf samen 
met mijn vader. Dan ga je toch niet je eigen 
bedrijf om zeep helpen?' 
Dr. Jan Verhoeff, hoofd afdeling Runder
gezondheidszorg van de Gezondheidsdienst 
voor Dieren, onderstreept: 'Er valt Pauw 
absoluut niets te verwijten.' 
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Boer Pauw is ervan overtuigd dat zijn koeien 
sterven door gif in de sloot, afkomstig van illegale 
afvaldumping enkele kilometers verderop 

'Volgens de instanties was 
het allemaal onzin. 

Adviseur Nederpelt denkt dat het komt door 
de wijze en de locatie van bemonstering. 

zijn schap 'niets' gedaan heeft met de ver
ontrustende berichten over het slootwater. 

Klaas was gewoon een 
slechte boer' 

Maar waardoor worden de dieren dan wèl 
ziek? Zowel de veehouder als de agrarisch 
adviseur Nederpelt van verzekeringsmaat
schappij Delta Lloyd, die regelmatig de 
Pauwenhof bezoekt, zijn ervan overtuigd 
dat een sloot op het land zwaar vergiftigd is. 
Dat gif zou afkomstig zijn van een ontgron
ding en een sloot enkele kilometers verder
op, die in het verleden gedempt zijn met af
val. Volgens Pauw is de troep van de stort 
via het grondwater bij zijn boerderij terecht
gekomen. 'Waarschijnlijk omdat ik op het 
laagste punt in de polder zit.' 

In april 1996 onderzoekt ook de Gezond
heidsdienst voor Dieren het slootwater en 
concludeert dat het 'ongeschikt is als drink
water voor dieren.' 
Ondanks de sterke vermoedens dat er iets 
niet deugt met de sloot, blijven het Hoog
heemraadschap en de provincie weigeren 
om snel een volledig onderzoek te verrich
ten. Woordvoerder Van der Veen van de pro
vincie: 'De relatie tussen de stort van toen 
en de problemen op het bedrijf van Pauw 
zijn onvoldoende aangetoond. Wij denken 
afdoende te weten dat er met het dempen 
van die sloot niet veel bijzonders aan de 
hand is.' Woordvoerder De Bie van het 
Hoogheemraadschap geeft ronduit toe dat 

Als SP-kamerlid Remi Poppe 
op de 'Pauwenhof' komt, 

schrikt hij zich rot 

Omdat Pauw overal vastloopt, besluit hij in 
augustus van dit jaar SP-kamerlid Remi 
Poppe in te schakelen. Poppe gaat meteen 
kijken en 'schrikt zich rot'. 'De situatie bij 
Pauw is zeer ernstig. Ik heb een keer te ma
ken gehad met een boer in Limburg waar de 
koeien spontaan hun hoeven verloren. Maar 
hier is het nog veel erger mis.' 
Poppe zegt niet bijmachte te zijn de oorzaak 
zonder meer vast te stellen. 'Maar alles wijst 
in de richting van die oude stort, die ge-

Pauw en Nederpelt zeggen dat het 
Hoogheemraadschap Uitwateren
de Sluizen (beheerder van het op
pervlaktewater) en de Provincie 
Noord-Holland (verantwoordelijk 
voor het grondwater) weinig of 
niks hebben gedaan met hun 
klachten. Nederpelt 'Vorig jaar 
hebben wij de provincie en Uitwa
terende Sluizen benaderd. Die zei
den dat het allemaal onzin was. 
Klaas zou 'gewoon een slechte 
boer zijn'. Uiteindelijk zouden ze 
eens kijken of ze een potje konden 
vinden om in de herfst van 1996 
een oriënterend onderzoek te kun
nen beginnen. Dat duurde natuur
lijk allemaal veel te lang.' 
Omdat de verantwoordelijke in
stanties het slootwater maar niet 
onderzoeken, laten Pauw en advi
seur Nederpelt onderzoeksbureau 
IWACO BV op 3 november 1995 
watermonsters nemen. IWACO 
constateert een hoge concentratie 
van aromaten, benzinecomponen
ten en methylthiocyanaat. Drie 
weken later doet het gealarmeerde 
Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieu (RIVM) een tegen
onderzoek en treft nagenoeg de
zelfde stoffen aan. Maar wel in be
duidend lagere concentraties, die 
volgens het RIVM geen gevaar 
opleveren. Een verklaring voor de 
verschillen tussen de twee onder
zoeken kan het RIVM niet geven. 
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Remi Poppe: 'Een 
onaanvaardbare situatie' 

R eml Poppe stelde de kwestie-Pauw aan de 
orde In een brief aan de vaste kamercom
missies voor Landbouw, Milieu en Water

staat. Hij schrijft: 'Uit het oogpunt van volksge
zondheld en dierwelzijn is In de Beatskoogpolder 
sprake van een onaanvaardbare situatie. ' Met 
steun van CDA-kamerlid Esselink pleit hij voor een 
onderzoek naar de gezondheid van de hele vee
stapel in de Beetskoogpolder. Ook willen de kamer
leden dat minister Jorrltsma van Verkeer en Water-
staat de waterbeheerder verantwoordelijk stelt 
voor de kwaliteit van het sloot- en grondwater en 
dat voorkomen wordt dat het water uit de polder 
naar het ljsselmeer wordt gespuid. Daarnaast moet 
milieuminister De Boer vaart zetten achter het 
bodemonderzoek en eventuele saneringsmaatrege
len en moeten de betrokken ministers naar wegen 
zoeken om boer Pauw schadeloos te stellen. 
Poppe's tussenkomst leidde tot uitvoerige landelij
ke publiciteit over de dode-koeienkwestle. Daarop 
kwamen op donderdag 29 augustus 1996 eindelijk 
alle deskundigen van de betrokken diensten en 
Instellingen bijeen om het probleem 'In kaart te 
brengen.' 
De provincie Noord-Holland heeft nu aangekondigd 
een 'oriënterend onderzoek' te starten. Dit op aan
dringen van de gemeente Zeevang, die overigens 
nog steeds verklaart 'niets te weten van ongere
geldheden bij de afvalstort' . Het provinciale onder
zoek dient volgens de burgemeester dan ook 'om 
aan te tonen dat er niets aan de hand Is'. 
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dempt is met bouw- en sloopafval. 
Nu bestaat er sowieso al geen 
schoon bouw- en sloopafval. Maar 
wie weet wat er nog meer voor 
troep tussen zat. Vooral bij de ille
gale stortingen. In die tijd was er 
helemaal geen controle. Zoge
naamde afvalverwerkers als EMK 
en Uniserwaren in het hele land op 
zoek naar plaatsen om hun troep te 
dumpen. In ieder geval is die stort 
uiterst verdacht. Te meer, omdat 
sommige mensen beweren dat daar 
in het verleden 's nachts regelmatig 
tankwagens stonden.' 

'De gemeente wil 
alleen maar aantonen 

dat er niks aan de 
hand is. Ze zijn bang 

dat de polder een 
slechte naam krijgt.' 

Vaststaat dat van 1976 tot 1986 af
val ongecontroleerd werd gestort 
en verbrand en dat er een sloot ge
dempt is met afval, gedeeltelijk met 
een vergunning. Vaststaat ook, dat 
tegen de eigenaren van het terrein, 
de gebroeders Meester, in 1980 
proces-verbaal is opgemaakt door 
de politie, nadat dijkgraaf Band 
aangifte had gedaan van illegale 
demping van een sloot. En dat in 
1983 een proces-verbaal werd op
gemaakt wegens het illegaal ver
branden van afval. Vaststaat tevens 
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dat, wegens overtredingen van de ontgron
dingenwet in 1983 en 1985, door de Hoofd
ingenieur-Directeur van Provinciale Water
staat van Noord-Holland aanmaningen zijn 
verzonden naar de gebroeders Meester om 
het illegaal gestorte afval te verwijderen. 
Poppe: 'Helaas zijn deze aanmaningen niet 
gevolgd door krachtdadig optreden.en heb
ben de processen-verbaal niet geleid tot 
strafrechtelijke vervolging.' 
Wat de geheimzinnige koeienziekte betreft, 
heeft Poppe bepaald geen hoge pet op van 
de inspanningen die lagere overheden, pro
vincie, gemeente en waterschap zich tot nu 
toe getroost hebben. 'De gemeente wil al
leen maar aantonen dat er niks aan de hand 
is, bang als ze is dat de polder een slechte 
naam krijgt. De provincie heeft het al niet 
veel beter gedaan. Die had al moeten optre
den toen er sprake was van illegale stort
praktijken. Er hebben zich wel veel dienste n 
en instellingen beziggehouden met de pro
blemen van Pauw, maar van enige coördina
tie was geen sprake. Iedereen heeft langs el
kaar heen gewerkt. ' • 

'Te weinig koper 
is dodelijk' 

D r. Jan Verhoeft van de Ge
zondheidsdienst voor Die
ren denkt achter de oor

zaak van de koeienziekte op de 
'Pauwenhof' te zijn. 'Veel dieren 
blijken te kampen met ernstig ko
pergebrek. Er zit genoeg koper In 
het gras, meer het wordt slecht 
opgenomen. Want in het gras en In 
het slootwater zit ·een verhoogd 
gehalte aan molybdeen, een stof 
die in Noord-Holland van nature al 
veel voorkomt. Molybdeen remt de 
koperopname in het lichaam. Bo
vendien heeft meneer Pauw een 
ingenieus bemestingssysteem. Hij 
pompt zijn mest, aangelengd met 
slootwater, door lange buizen over 
zijn land. Maar In dat slootwater zit 
erg veel zwavel en zwavelverbindin
gen. Die reageren met het molyb
deen tot thiomolybdaat. Die stof 
remt de koperopname drie tot vijf 
keer zoveel als molybdeen alleen al 
doet. Kopergebrek kan de oorzaak 
van de ziekte van zijn koeien. Te 
weinig koper is dodelijk.' 
Verhoeft weet niet waarom In de 
sloot zoveel zwavel zit. 'Dat moet 
Uitwaterende Sluizen de komende 
tijd uitzoeken.' 

B
egindit 
j a a r 
gleed 
m e -
vrouw 

Valstar* lelijk 
uit over een 
losliggend 
matje. Zo ge
beurde haar -
ze is achtenze
ventig jaar -

leuk is dat de 
hormoonpil 
waarschijnlijk 
het ontstaan 
van borstkan
ker bevordert. 
Zeker als je 
weet dat toch 
al één op de 
tien vrouwen 
ooit In haar le
ven borstkan

ker krijgt, Is een vergroting 
van dat risico zeer onplezie
rig. En dat wordt maar al te 
vaak verzwegen. 

waar zoveel oudere vrouwen 
bang voor zijn: ze brak haar 
heup. Een kunstheup was 
snel geplaatst, maar het 
duurde maanden voordat 
mevrouw echt hersteld was. 
In die tijd sprak ik een van 

Paullonas 
Onder andere door een pro
fessor die hier In Zoeter-

haar dochters - ook niet meer de al
lerjongste - die gelezen had dat bot 
stevig blijft en minder snel breekt 
als vrouwen In de overgang hor
moonpillen gaan slikken. Zij wilde 
niet in hetzelfde schuitje belanden 
als haar moeder. 

meer een proef met die hor
monen deed onder de vrouwelijke be
volking. Toen Ik met hem daarover in 
de haren vloog, bleek die professor 
ook nog gesponsord te worden door 
pillenfabrikant Organon. 
In de Verenigde Staten van Amerika 

'Mijn ongesteldheid 
komt steeds later, 
dokter, zouden die pil
len niks voor mij 
zijn?' vroeg ze. 
'Ahum,' zei ik, want 
die vraag was niet zo 
eenvoudig te beant
woorden. 

Moeten 
oudere 

heeft het gepush van 
pillen door de farma
ceutische industrie 
groot succes gehad: 
als je daar In de over
gang bent en je slikt 
geen hormonen, hoor 
je er bij wijze van 
spreken niet eens 

Ik legde haar uit dat 
na de overgang, wan
neer de eicellen in de 
eierstok opraken, 
ook de aanmaak van 
het vrouwelijke hor
moon oestrogeen 
sterk afneemt. Dat 

vrouwen 
hormoon· 
pillen 
slikken 
tegen 
botbreuk? 

meer bij. 
Hormoonpillen zijn 
geen wondermidde
len; er zijn meer na-
tuurlijke en risicoloze 
manleren om na je 
overgang stevige bot
ten te houden. Het al-

hormoon heeft veel taken, onder an
dere het sterk houden van de bot
ten. Doordat er mlnder hormoon in 
het lichaam aanwezig Is, wordt het 
bot van oudere vrouwen dan ook 
mlnder sterk en breekt het sneller. 
En dat kun je inderdaad enigszins te
gengaan door elke dag een hor
moonpil te nemen. Dat moet je dan 
wel levenslang blijven doen, anders 
helpt het geen zier. 
En zo'n pil doet nog veel meer: hij 
vermindert de kans op baarmoeder
kanker en hart- en vaatziekte. En hij 
gaat opvliegers en het droger wor
den van het vaginaslijmvlies tegen. 
Tot zover de leuke dingen. Minder 
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lerbelangrijkste is om 
als jonge meid veel aan sport te 
doen. Daarom zou de overheid in 
plaats van te bezuinigen op school
sport die juist moeten uitbreiden en 
zouden ouders hun dochters moeten 
stimuleren te gaan sporten. Je hoeft 
echt geen Olympische topper te wor
den wil het effect hebben. Verder is 
op alle leeftijden veel lichaamsbewe
ging, voldoende zon op je huid en 
driekwart liter melkprodukten per 
dag in de voeding een goed middel 
om op oudere leeftijd de botten ste
vig te houden. • 

* De naam is om privacy-redenen veran
derd. 
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IN ROTTERDAM KRAAIT 

Duizenden 
Rotterdammers 
in verweer 
tegen enorme 
lastenstijging 

n het kantoor van de SP-afdeling 
Rotterdam is het een drukte van 
belang. Telefoons rinkelen onop
houdelijk. Een flinke groep vrij
willigers verwerkt grote stapels 
enveloppen met teruggestuurde 

bezwaarschriften. Op drie computers wordt 
alles geregistreerd. Sabrina, een van de vrij
willigers, draait zich om en zegt: 'Verschrik
kelijk, moet je luisteren. ' Ze leest een be
zwaarschrift voor: 'Ik ben een 79-jarige 
vrouw en moet leven van alleen AOW. Na 
de verhoging van het reinigingsrecht, de wa
terschapslasten en de invoering van BTW 
op de telefoonrekening, heb ik werkelijk 
geen idee waar ik dit vandaan moet halen. 
Als het zo verder gaat, dan hoeft leven niet 
meer in ons zogenaamd beschaafde land. ' 
Een deur verder praat het afdelingsbestuur 
over het verloop van de actie. André Jansen 
regelt het 'folderen' : 'In zes dagen hebben 
veertig- van de vijftigduizend gezinnen die 
deze maand een aanslag krijgen, ook ons be
zwaarschrift in de bus gehad. De rest krijgt 
het morgen of overmorgen.' 

10 

Actiecoördinator Mathijs Spaas heeft meer 
problemen: 'We hebben nu bijna vierdui
zend bezwaarschriften retour. Dat loopt dus 
hartstikke goed. Maar ik kom mensen tekort 
om alle formulieren te controleren en te re
gistreren.' Marijke Folmer biedt aan nog een 
aantal vrijwilligers te bellen. 
In de loop van deze ene dag melden zich 
Stads-TV, het Rotterdams Dagblad, de Ha
venloods en Radio 1. Allemaal willen ze SP
gemeenteraadslid Chris van Heumen spre
ken over de OZB-affaire. 
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SP-raadslid Chris van 
Heumen noemde de 

beloofde lastenverlichting 
al 'boerenbedrog' 

De sterk verhoogde OZB-aanslagen zijn het 
gevolg van de Wet Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ). Die schrijft voor dat ge
meenten de waarde van alle woningen en 
bedrijfspanden regelmatig opnieuw moeten 
vaststellen. Deze waarden vormen de grond
slag voor onder andere de onroerende-zaak-
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belasting (OZB). In 1997 mogen er geen 
waarden meer gehanteerd worden van vóór 
1992. In Rotterdam werden daarom alle 
280.000 hujzen vorig jaar opnieuw ge
taxeerd. Andere gemeenten zijn daar dit jaar 
mee bezig. 
In november 1995 sprak de Rotterdamse ge
meenteraad over de gevolgen van de her
taxatie. Volgens wethouder Smit waren de 
huizenprijzen sinds 1990 met gemiddeld I 0 
procent gestegen. Om te voorkomen dat de 
Rotterdammers meer OZB zouden gaan be
talen, stelden burgemeester en wethouders 
voor het OZB-tarief (per duizend gulden 
woningwaarde) met vijf procent te verlagen. 
Met veel bombarie beloofde Smit een 'las
tenverlichting voor iedereen.' En sprak de 
raad over 'gelijkblijvende OZB-opbrengst 
in 1995 en 1996.' De kranten brachten het 
nieuws met grote koppen. 
Maar tijdens dat debat al waarschuwde 
SP' er Chris van Heumen dat de cijfers van 
het college niet klopten. Vooral eenvoudige 
woningen zijn veel meer in waarde geste
gen. Van Heumen noemde de voorgespie
gelde lastenverlichting dan ook 'boeren
bedrog' . Volgens hem zouden burgers juist 
meer, véél meer OZB gaan betalen. Smit 
stelde echter dat het zo'n vaart niet zou lo
pen. Maar, zei de CDA-wethouder, 'als er 
meevallers zijn in de hertaxatie ( .. . ) zal dit 
ook moeten worden vertaald in een verdere 
verlaging van het OZB-tarief.' 
Acht maanden later blijkt de SP in Rotter
dam alsnog gelijk te krijgen. De waarde van 
woningen is niet 10, maar gemiddeld 48 
procent gestegen. Met uitschieters tot ver 
boven de 100 procent. Voor de meeste be
woners betekent dat een OZB-strop van 
vaak enkele honderden guldens. 

'Is het college bereid de 
meeropbrengst terug te 

geven aan de burger?' Het 
antwoord is bedroevend 

De collegepartijen PvdA, CDA, D66, VVD 
en GroenLinks tonen .zich geschrokken over 
de 'plotseling' veel hogere OZB-aanslag. 
Maar SP' er Van Heumen noemt zijn colle
ga-raadsleden 'hypocriet'. 'Ze wisten het al 
lang. Uit: notulen van de commissie financi
ën blijkt dat de experts al veel eerder op de 
hoogte waren. En toch heeft op die vergade
ring iedereen ingestemd met handhaving 
van de OZB-plannen. Hun schrikreactie is 
alleen bedoeld voor de publieke opinie, ' 
stelt Van Heumen in de media. 

Een 79-

Op 26 juni stelt vraagt de 
SP' er per brief aan 8 en W: 
'Is het college bereid om de 
meeropbrengst terug te ge
ven aan de burger?' Enkele 
weken later komt het bedroe
vende antwoord. Het college 
wil niet verder gaan dan het 
verruimen van de kwijtschel
dingsnorm. Chris van Heu
men neemt daarmee geen ge
noegen en vraagt een spoed
debat in de gemeenteraad 
aan . Van Heumen: ' ln 1995 
haalde Rotterdam 315 mil
joen aan OZB binnen. Voor 
1996 is de verwachting dat 
dit zal oplopen tot 379 mil
joen, ondanks de 5 procent 
tariefsverlaging. Een ver-

Jange vrouw 

schrijft: 

'Als het zo 

verder gaat, 

t;lan hoeft 

leven niet 
meer in dit · 

dagen voor het spoeddebat 
in de raad overhandigt Ma
thijs Spaas tijdens een ru
moerige en druk bezochte 
vergadering van de commis
sie Financiën ruim 4000 be
zwaarschriften aan wethou
der Van der Tak (opvolger 
van de opgestapte Smit) en 
directeur Verbrugge van de 
Dienst Gemeentelijke Be
lastingen. Er zijn ook al dui
zenden bezwaren recht
streeks naar de gemeente 
gestuurd en nog eens 2000 
aangeboden door bewoners
organisatie Het Lage Land, 
die ook al vorig jaar tever
geefs alarm sloeg over de 

zogenaa1nd 

beschaafde 

land' 

schil van 64 miljoen. Dat 
geld moet terug naar de burger. Wethouder 
Smit heeft dat beloofd en aan die belofte 
houden wij het college.' 
Het college stelt echter dat die 64 miljoen 
geen extra opbrengst is, maar een 'reserve
ring', bedoeld om kwijtschelding, bezwaar
schriften en rechtszaken te financieren . 

Jan met het huurhuisje moet 
maar afwachten of er voor 

hem ook een maatregel 
vanuit Den Haag komt 

Intussen houdt ook SP-kamerlid Remi Pop
pe zich opnieuw bezig met de hogere OZB. 
In mei debatteerde de Tweede Kamer al over 
de kwestie. De Kamer sprak toen in een mo
tie uit 'dat de hertaxaties in het algemeen 
niet tot hogere OZB-inkomsten zouden 
moeten leiden.' Nu dat, onder andere in Rot
terdam, toch gebeurt, eist Poppe uitvoering 
van deze motie. De Vaste Kamercommissie 
voor Binnenlandse Zaken vraagt minister 
Dijkstal op korte termijn te antwoorden op 
de vraag van Poppe. 
Snel is de regering in ieder geval wèl als het 
gaat om het huurwaardeforfait voor huisei
genaren. Ook dat dreigt namelijk flink om
hoog te schieten dankzij de hertaxaties. Op 
aandringen van de VVD is daar onmiddel
lijk een mouw aan gepast. Het huurwaarde
forfait wordt met een kwart verlaagd, zo 
kondigde PvdA-staatssecretaris Vermeend 
aan. Jan met het huurhuisje moet maar af
wachten of er voor hem ook nog een maat
regel komt vanuit Den Haag. 
De Rotterdamse SP wacht daar niet op. Drie 
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dreigende OZB-ramp. 
Donderdag 22 augustus 

1996 vergadert de gemeenteraad van Rotter
dam urenlang over het hete OZB-hangijzer. 
Van Heumen stelt voor de 64 miljoen meer
opbrengst in de vorm van een éénmalige uit
kering te verdelen onder alle huishoudens. 
Maar het college houdt wederom vol dat er 
geen meeropbrengst is. Liefst dertien moties 
worden van alle kanten ingediend. Slechts 
drie halen de eindstreep. Daaronder een mo
tie van de PvdA en de SP om in Den Haag te 
pleiten voor tariefsdifferentiatie, waardoor 
de gemeente verschillende typen onroerend 
goed verschillend kan belasten. En een door 
de andere partijen afgezwakte motie van de 
SP, waarin staat 'dat de hertaxatie niet het 
onbedoelde effect mag hebben dat de totale 
OZB-opbrengst stijgt' en het college wordt 
gevraagd om voorstellen hoe een eventuele 
meeropbrengst kan worden teruggesluisd. 

Het einde is nog lang niet in 
zich. Het OZB-varkentje is 
voorlopig niet gewassen ... 

Van Heumen is zeer ontevreden over het de
bat: 'Deze raad loopt aan de leiband van het 
college.' Hij belooft de OZB-kwestie op
nieuw ter discussie te stellen tijdens de be
grotingsbehandeling, over twee maanden. 
Begin september valt in Rotterdam bij nog 
eens 50.000 woningen de vette OZB-aan
slag in de bus. En weer zorgen tientallen SP
sjouwers ervoor dat de bezwaarschriften er 
meteen achteraan glijden. Zulke taferelen 
dreigen zich de komende maanden in heel 
Nederland te gaan afspelen. Het OZB-var
kentje is voorlopig niet gewassen ... • 



Wachtgeldtruc onderuit gehaald Asbest stuift over Emmeloord 

' Kun je eventjes de regels 
rond mijn wachtgeld 
veranderen,' vroeg de 

Groningse oud-gedeputeerde 
Vos aan zijn vriend en huidig 
gedeputeerde Beukema. 'Dan 
beur ik ruim een ton méér.' 
Beukerna stuurde er vervolgens 
een vertrouwelijke brief over 
aan de fractievoorzitters van de 
partijen in provinciale staten. 
Dus ook naar SP' er Sjon Lam
merts. Die was woedend: 'Stel 

je voor dat ik naar het GAK ga 
met zo'n verzoek. Dan verkla
ren ze me toch voor gek. Maar 
bij ex-politici- die toch al 
royaal wachtgeld ontvangen -
wordt er serieus over gepraat. ' 
De SP-fractie deed niet mee 
aan het vertrouwelijke overleg, 
maar bracht de kwestie in de 
openbaarheid. Dat leverde 
kwaaie gezichten op in de 
Statenzaal, maar ook een afwij
zing van het verzoek van Vos. 

E en berg puin met 
daarin 900 kilo as
best ligt al vanaf 

maart onafgedekt in de 
buitenlucht in Emmeloord
West. Als het waait drijven 
witte stofwolken over de 
naastgelegen woonwijk. Het 
afval is afkomstig van een 
drietal gesloopte flats. 'Wij 
zijn niet verantwoordelijk,' 
zegt Woningbouwvereniging 
Noordoostpolder, 'we he~ 

Dan maar een slagboom over de weg 

S amen met een leerling van basisschool Sterrebos laat SP-wethouder Jules lding voor 
het eerst de slagboom neer over de Zwijssenlaan in Oss. Andere maatregelen om de 
kinderen veilig te laten oversteken waren mislukt. Dus, redeneerde het daadkrachti

ge college van Oss, is het tijd voor een nieuwe aanpak. En zo kon lding voor het camera
oog van het Jeugdjournaal eindelijk de kinderen zonder gevaar naar school laten gaan. 

Naamsverandering maakt plas niet schoon 

J 
arenlange ongecontroleer
de afvalstort bracht de 
'Put van Weber' in Nieu

wegein op de gifatlas van Ne
derland. Met een nieuwe naam 
- Westereindse plas - en de 
overdracht aan het recreatie
schap dacht de provincie 
Utrecht de problemen op te 
lossen. De SP gooide roet in 
het eten. Statenlid Paulus Jan
sen: 'Een duikersvereniging 
overhandigde vorig jaar al een 
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video aan de provincie waaruit 
blijkt dat zwemmen in de plas 
levensgevaarlijk is door alle 
rotzooi en uitsteeksels. Boven
dien is de chemische vervuiling 
nog nooit goed onderzocht.' 
Na het alarmsignaal van de SP 
werd de plas weer gesloten 
voor recreatie en werden de 
watermetingen uitgebreid. 
Maar Paulus Jansen is nog niet 
tevreden. Hij wil weten waar
om vervuiler Weber zelf is 

ingeschakeld bij de controle 
van water en grond. Ook vraagt 
de SP' er om opheldering over 
het justitioneel vooronderzoek 
naar eventuele strafbare feiten. 
Jansen: 'Minister De Boer 
heeft op vragen van kamerlid 
Remi Poppe geantwoord dat de 
resultaten van het onderzoek 
vertrouwelijk zijn. Dan kan 
natuurlijk niet. Ik wil weten Of 
de provincie fouten heeft ge
maakt, en zo ja, wèlke.' 
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ben een vrijwaring van pro
jectontwikkelaar Nijhuis.' 
'Het valt wel mee, ' zegt 
Nijhuis. 'Het gaan maar- om 
weinig asbest.' 
De gemeente op haar beurt 
strooit kwistig met belof
ten: 'Het puin is in april 
geruimd', 'Het puin is vóór 
8 juli weg', 'Er komt een 
permanente sproeiinstalla
tie', maar doet niets. 
Voor de bewoners is de 
maat vol. Zij hebben de hulp 
ingeroepen van SP-advocaat 
Bob Ruers. Die heeft Nijhuis 
en de gemeente gesom
meerd heel snel en op veili
ge wijze een eind te maken 
aan deze onverantwoorde 
situatie. Gebeurt dat niet 
dan volgt een kort geding. 
De SP heeft toegezegd de 
kosten daarvan voor haar 
rekening te nemen. 

Hoe Adri 
Goosen 8000 

handtekeningen 
inzamelde 'S chrijf maar dat het er 

10.000 worden. Ik zit 
··nu op de acht en ik ga 

zeker door tot de tien.' 
Adri Goosen uit Alphen aan 
den Rijn heeft een even simpe
le als doeltreffende manier om 
handtekeningen te verzamelen 
voor het behoud van de thuis
zorg. 'Ik kijk wat er te doen is, 
ga daarheen voor mijn plezier 
en- neem altijd handtekeningen
lijsten mee. Sportevenementen, 
braderieën, noem maar op. Ik 
laat lijsten rondgaan en verza
mel ze later weer. Vol. ' 
Slechts een enkeling wil niet 
tekenen. Adri: 'Dan geef ik een 
informatiefolder. En meestal 
komen ze terug om toch een 
handtekening te zetten. ' 
Adri maakt zelf geen gebruik 
van de thui szorg. 'Maar genoeg 
mensen om mij heen hebben 
die zorg wèl nodig. Bovendien, 
ik ben 62 en ik wil dat er nog 
een goede thuiszorg is als ik er 
een beroep op moet doen.' 
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Majesteit buigt voor 
actievoerders 

D e Koninklijke Familie 
zal de plezierjacht in 
de Kroondomeinen 

staken. Vorig jaar werd nog 
ontkend dat er sprake was van 
plezieijacht in de bossen rond 
paleis Het Loo. Kritisch Fauna
beheer en SP-kamerlid Remi 
Poppe voerden herhaaldelijk 
actie tegen de overmatige bij
voedering van en drijfjacht op 
de wilde zwijnen. 
Drie dagen voor de bekendma
king boden de actievoerders de 
vetgemeste wilde zwijnen, die 
bijzonder tam bleken, nog een 
galgemaal aan. 

Nu de jacht van de baan is 
heeftPoppede minister-presi
dent gevraagd ook de langduri
ge sluiting van de Kroondomei
nen voor wandelaars ongedaan 
te maken. Die duurde - vanwe
ge de jacht- van 15 september 
tot 25 december. 

23 · 27 september: 
Klachtenweek Thuiszorg 

O
nder het motto 'Kla
gen helpt!' start de 
.SP QP 23 september 

een landelijke Klachten
week Thuiszorg. De actie 
moet de problemen in de 
thuiszorg nog beter in kaart 
brengen. Cliënten, familiele
den en werknemers kunnen 
via speciale telefoonnum
mers hun ervaringen kwijt. 

Op affiches worden die num
mers per plaats bekendge
maakt. De ingezamelde 
meldingen zullen verwerkt 
worden in een landelijk 
klachtenboek en overhan
digd aan regering en Twee
de Kamer. 
De klachtenweek is een 
onderdeel van de grote ac
tie 'Stop Uitverkoop Thuis
zorg'. Al bijna 100.000 men
sen plaatsten hun handteke
ning onder deze eis. Het 
eerste succes voor de vele 
acties op dit front is binnen: 
minister Borst wil komend 
jaar vele miljoenen extra 
voor de thuiszorg uittrek
ken. Dat is mooi, zegt de 
SP, maar aangezien het om 
een eenmalige uitgave gaat, 
zijn de structurele proble
men nog niet van de baan. 

'Redt het 
stadsvervoer' 

Twintig SP-afdelingen zijn 
een actie gestart om de 
stadsbus van de onder

gang te redden. Met de leus 
'ontbijt voor een actiekaart' 
werden busreizigers op ver
schillende busstations uitgeno
digd om gratis een ontbijt te 
komen nuttigen en een actie
kaart te ondertekenen. 
Vervoersminister Jorritsma wil 
het stadsvervoer in veel steden 
onderbrengen bij de provincie. 
Die krijgt echter te weinig geld, 
zodat tevoren al vaststaat dat 
flink gesneden moet worden in 
buslijnen, frequenties en kwali
teit. De minister gaat ervan uit 
dat in 2004 de dan nog bestaan
de stadsdiensten ten minste 
voor 40 procent kostendekkend 
moeten zijn. Nu al oordeelt zij 
dat de stadsdiensten van Venlo, 
Oss, Hoorn, Roermond, Bergen 
op Zoom, Alphen aan den Rijn, 
Hoogeveen, Assen, Sittard, 
Gorinchem, Harderwijk, Smal
lingerland en Kampen beter 
opgeheven kunnen worden. De 
provincie moet daar dan het 
vervoer gaan verzorgen. Den 
Helder, Zwolle, Amersfoort, 
Middelburg, Vlissingen, Roos
endaal, Leeuwarden, Lelystad, 
Heerlen, Hilversum, Emmen en 
Deventer krijgen nog een laat
ste kans om goedkoper te gaan 
werken. Lukt dat niet, dan 
worden ook die stadsdiensten 
opgeheven. 
In een brandbrief hebben de 
SP-afdelingen de colleges van 
B en W opgeroepen om krach
tig tegen de plannen van minis
ter Jorritsma te protesteren. 
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telex 
MEER DAN 1600 MEN
SEN hebben de Huursub
sidielijn gebeld die 21 
SP-afdelingen de afgelo
pen maand organiseer
den. Met een handig 
computerprogramma 
rekenden de SP'ers die 
de lijn bemanden direct 
uit of de bellers recht 
hebben op huursubsidie. 
Voor ongeveer de helft 
van de Informatievragers 
was dat het geval. In 
totaal heeft de Huursub
sidielijn ruim 800.000 
gulden aan extra subsidie 
boven tafel gebracht. 
OVER DE KOMST VAN 
EEN MARKT heeft de 
Zoetermeerse SP In de 
wijk Rokkeveen een en
quête gehouden. Van de 
ruim 2500 ondervraag
den gaf een groot deel de 
voorkeur aan een vrijdag
markt. In Zoetermeer 
wordt al langer gepraat 
over het verplaatsen van 
een van de centrummark
ten naar Rokkeveen. Met 
de resultaten van het 
onderzoek hoopt de SP 
de beslissing over ver
plaatsing te versnellen. 
LANDGRAAFSE GEHANDI
CAPTEN die om medi
sche redenen moeten 
verhulzen krijgen een 
hogere onkostenvergoe
ding. Het maximum Is 
verhoogd naar 3000 gul
den. Dit Is het gevolg van 
een door de SP, samen 
met D66 en CDA, Inge
diend voorstel dat door 
door het college van B en 
W werd overgenomen. 
VAN EEN FOSGEEN
ONTSNAPPING bij GEP In 
Bergen op Zoom is de 
omgeving door het bedrijf 
Ingelicht. Dat gebeurde 
echter pas nadat de SP 
onthuld had dat 21 men
sen bij GEP blootgestaan 
hadden aan het goedje. 
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Avond aan avond test Kas van lersel 
namens Veronica de parate kennis 
van een trio landgenoten in Denk· 
tank. Even ontspannen en vrolijk als 
hij het spelletje leidt, legde hij zijn 
ziel bloot voor de Tribune. Over zijn 
afkeer van het leger, de slappe hap 
van Paars, het geslijm in radioland 
en over nonnen aan de- polonaise. 

Op school kreeg Kas van lersel 
ooit les van Hans Janmaat. Met de 
leerling kwam het echter wel 
goed. Zijn levenservaring deed hij 
op In Den Haag, Amerika, het Mld
den-Oosten en Afrika. De kneepjes 
van het (radlo)vak leerde hij bij 
een ziekenomroep, een piraat en 
Abe Nathan, de oprichter van het 
zendschip The Volce of Peace. Als 
kroonprins werd hij vervolgens 
binnengehaald door de AVRO, waar 
hij onder meer Toppop presenteer
de. Het beroep van dlsc-jockey en 
de machtsspelletjes kwamen hem 
echter de keel uit. Tegenwoordig 
is Van lersel quizmaster. 

14 

Kas 

'Het gaat niet 
goed, maar er 
gloort hoop' 

Hoewel ik nu televisie 
doe, ligt mijn hart bij dat 
fascinerende medium ra
dio. Als jochie begon ik 

bij de Haagse ziekenomroep RANO. Nog 
mijn excuses trouwens aan al die patiënten 
die toen door mij zijn lastiggevallen. Maar 
ik moest kennelijk mijn ei kwijt. Mijn 
ouders vonden het maar niks. Die hadden 
zoiets van: 'Joh, zorg eerst dat je huiswerk 
af is! ' Na de school kwam ik terecht bij de 
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Haagse piraat Radio Centraal, waar de PTT 
300 keer invallen deed. Ondertussen pro
beerde ik bij Hilversum 3 aan de slag te ko
men. Maar die wilden iemand met meer er
varing. Dus ik meer ervaring opdoen. In 
Amerika, .bij het lokale station KASD. Het 
stelde weinig voor, maar ik .was 18 en voel
de me in het Mekka van de radio. 
Uiteindelijk belandde ik in Israël en ging 
werken in een kibboets. Na een tijdje merkte 
ik dat ik voor de verkeerde kant had geko
zen. Want de láátsten die mijn steun nodig 
hadden, waren de Israëli's. Maar de kurk 
waarop ik emotioneel dreef - zo tussen het 
sjouwen van de bananen door - was The 
Voice of Peace , het radiozendschip van Abe 
Nathan. Dáár wilde ik werken! Via-via lukte 
het me uiteindelijk om •auditie te doen in Tel 
Aviv. Met succes. Een paar dagen later zat ik 
op het Peace-schip. 
Het idee van Abe Nathan was fantastisch . 
Het was in een periode dat àlle partijen in 
het Midden-Oosten zeiden dat 'de ander' 
domweg niet bestond. De verhoudingen za
ten mufuvast. Nathan wilde een plek creëren 

waar de verschillende groeperingen elkaar 
ongegeneerd konden ontmoeten. Dat werd 
een ·schip onder Panamese vlag, en daar.door 
neutraal grondgebied. Het station was hele
maal opgezet als nieuwszender. Nieuwska
mers, telexen, plus een grote conferentiezaal 
- inclusief ronde tafel - waar al die groepe
ringen elkaar konden ontmoeten. Het treuri
ge was dat ze niet kwámen. En dat het geld 
dat al die aardige mensen, onder wie John 
Lennon, erin hadden gestoken, opraakte. Op 
dat moment voerden de adverteerders, ei
genlijk allemaal Israëli 's, de druk op. Zij 
wilden af en toe het nieuws en plaatjes in het 
Hebreeuws. Langzamerhand heeft Nathan 
de Israëli sche kant moeten kiezen en werd 
de Voice of Peace een doodgewoon com
mercieel station. Oké, we draaiden dan tus
sen 6 en 7 wat vredeslied jes, maar daar hield 
het wel mee op. Nathan heeft zijn idealen 
verkwanseld. 
De anderhalf jaar daar aan boord zijn heel 
belangrijk voor mij geweest. Dat bleek in 
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doet mee,' is me echt uit het hart gegrepen. 
Als Denemarken en Costa Rica zonder leger 
kunnen, wat moeten wfj er dan mee? Dat 
geintje kost Nederland zo'n 13 miljard. 
Daarmee kan je de honger de wereld uit hel
pen. In ieder geval een aantal jaren. Godzij
dank heb ik mijn diensttijd niet hoeven vol
maken. Een arts heeft ervoor gezorgd dat ik 
afgekeurd werd wegens hooikoorts. Gouden 
vent. Van die hooikoorts heb ik trouwens 
nog steeds last. 
lk kwam bij de AVRO terecht. Daar werd ik 
binnengehaald als kroonprinsje. Ik deed 
Toppop en nog vier uur radio. Leuk, maar ik 
moest daar ook van die disco-shows gaan 
doen. Nou had je DJ's die in het zalencircuit 
echt toppers waren. Die kregen zelfs een stel 
nonnen aan de.polonaise. Hoewel het als een 
gèk verdiende- 1100 gulden voor twee uur
tjes- was het totaal niet mijn scene. Toen ik 
weigerde disco-shows te doen, kon ik gelijk 
vertrekken. Dat deed ik: naar Afrika. Want 
het plastic kwam me onderhand mijn neus 

uit. Pluggersvergaderingen. Geslijm over en 
weer. Meedraaien in een machtscircuitje, 
waarin ik - heel gevaarlijk - zelf ook een 
beetje ging geloven. Ik begon mezelf rede
lijk geweldig te vinden. Na vier maanden 
Afrika stond ik weer met mijn voetjes op de 
grond. In die periode heb ik al mijn boekin
gen afgezegd. Eén club deed echter moei
lijk. Die zei: 'We hebben die gozer geboekt, 
dus willen we hem hebben óók!'Toen ben ik 
vanuit Algerije overgevlogen om in de Mar
tinihal voor alle Popfoto-lezertjes schreeu
wend Frank Boeyen aan te kondigen. Kom 
je net uit de Sahara! Uit de armoede en de 
ellende. Zulke extreme contrasten in één 
weekje van je leven. Heel bijzonder! 
Het gaat niet goed in Nederland. Verschrik
kelijk jammer. Het was ondenkbaar dat je 's 
avonds maar beter niet in bepaalde wijken 
kon komen. Dat kon hier niet. En gettovor
ming was Amerikaans. Maar hoeveel au
tochtone Nederlanders wonen er nog in de 
Haagse Schilderswijk? En dan de politiek. 
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Neem zo'n Van Mierlo. Zijn idealen van 
weleer heeft hij verstopt achter diplomatiek 
plaatstaal. Hij is ècht de vleesgeworden re
delijkheid geworden. Slappe hap! Vroeger 
wond ik me gigantisch op over dat soort po
litiek. Op een gegeven moment heb ik echter 
mijn schouders opgehaald en gedacht: 'Als 
jullie dan per se zó met mfjn belastingcenten 
willen omspringen, toe dan maar!' Maar ik 
geef toe dat het een slappe houding is. 
Er gloort echter hoop. Internet bijvoorbeeld. 
Fantastisch! Dat fascineert me evenveel als 
de radio. Internet is niet alleen leuk, het gaat 
veel dieper. Je kan als leek bij een giganti
sche hoeveelheid kennis. Je zit zó, hup, in de 
archieven van de New York Times. Maar 
ook van NRC. Internet verkleint de afstan
den èn de tegenstellingen. Je kan iedereen 
spreken in bijna elk land. Heel hoopgevend . 
Want onderling contact 
tussen mensen en groe
pen is toch het begin van 
wereldvrede. 
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De man 
die 

Groningen 
in zijn zak 

heeft: 
'Ik heb geen dr., geen mr. en 
geen ir. voor mijn naam staan. 
Wel br.' (Boer). Zó presenteerde 
ondernemer Henk Koop zich 
graag in de tijd dat hij het nog 
hield bij twee-regelige persbe
richten 'en verder geen com
mentaar' als hij weer eens een 
bedrijf had overgenomen. lnmid· 
deis mijdt Koop de pers niet 
meer, maar is hij vaste gast in 
de society-kolom van het 
Nieuwsblad van het Noorden. 
Koop op een party waar 'heel 
Groningen' is. Koop naast minis
ter Wijers. Koop die minister 
Jorritsma uit zijn privé-vliegtuig 
begeleidt, Koop in Indonesië te
midden van de captains of in· 
dustry in het kielzog van Bea
trix. Koop in Suriname. 
Henk Koop uit het Groningse ge
hucht Tjuchem is een fenomeen. 
Dat mag je wel zeggen van een 
nuchtere noorderling, die zijn 
zespersoons-vliegtuig van ze
ven ton inruilt voor één dat snel· 
Ier en groter is, en die zich op de 
grond verplaatst per gepantser
de Mercedes met gewapende 
bodyguard. (De vorige auto -
een ongepantserde Mercedes -
reed een tijdje rond met kogel· 
gaten. Niet iedereen is namelijk 
even enthousiast over Henk 
Koop.) 
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'Ik pas niet in een 
organisatie waar anderen op 

de trommel slaan' 

B 
oerenzoon Henk voelt er eind jaren 
zestig niets voor om samen met zijn 
broers de kapitale boerderij van de 
familie te runnen. Hij wil alléén baas 

zijn en richt een aannemersbedrijf op. Dat 
komt op stoom in de jaren zeventig, als het 
Slachter aardas over de wereld gestuurd 
moet worden. Henk biedt aan de pijpleiding 
te leggen over bet land van zijn broers. Ver
volgens legt hij ook gasbuizen in de grond 
van de buurman en zo rolt het balletje ver
der. Koop werkt als onderaannemer voor 
pijleidingbedrijf N acap, onderdeel van Bos
kalis. Wanneer de moedermaatschappij in 
de problemen komt, weet Koop Nacap over 
te nemen en wordt hij hoofdaannemer. Om 
vervolgens met de pijpleidingendivisie als 
grote winstmaker een bont en snel groeiend 
imperium op te bouwen met momenteel een 
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jaaromzet van rond de 800 rillijoen gulden. 
En nog steeds is Koop alléén baas. Alle aan
delen zijn in handen van hem en zijn echtge
note. Zodra hij aandelen moet verkopen, 
stopt ruj ermee, Iaat Koop weten in een in
terview met NRC Handelsblad. 'Ik pas niet 
in een organisatie waar anderen op de trom
mel slaan.' 
Een oud-medewerker van Koops hoofdkan
toor legt ons uit hoe veel van de overnames 
tot stand komen. 'Vaak gaat het om onder
aannemers. Koop verzwakt zo' n bedrijf 
eerst en neemt het dan over. llij spiegelt bij
voorbeeld een kraanbedrijf veel werk voor, 
maar dan moet er wel een nieuwe kraan ko
men. Vervolgens vallen de opdrachten tegen 
en betaalt Koop heel laat. Het bedrijf komt 
in de problemen, en Koop treedt op als red
der in nood door het bedrijf over te nemen. ' 
Onze informant wijst ook op de voorliefde 
van Koop voor Engels personeel. 'Die jon
gens werken voor salarissen die honderden 
guldens per week onder de CAO liggen ' . 
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Het gemeentebestuur van 
Slochteren liet zich 

door Koop verwennen op 
een luxe zeilschip 

0 ndanks alle groei blijft Koop angst
vallig op de kleintjes letten. Uit twee 
verschillende bronnen komt het vol
gende voorbeeld. Koop zat omhoog 

met een overschotje asfalt, en een geloofs
genoot (Koop is gereformeerd onder ver
band van artikel 31) wilde de oprit naast zijn 
bloemenwinkel in Slochteren verharden. 
Koop graaft het pad absurd diep uit, stort 
een berg asfalt en presenteert vervolgens 
een rekening van 8000 gulden, voor alle ge
dumpte kilo's. 
Het recept van Koop is simpel. Heb je body
guards nodig, dan koop je een beveiligings
bedrijf. Heb je wegenbouwmateriaal nodig, 
dan bouw je een asfaltfabriek. Heb je de po
litiek nodig, dan 'koop' je politici. Oud-ge
deputeerde Vos (PvdA) en oud-wethouder 

Gieterna (PvdA), de twee machtigste man
nen in de Groningse politiek in de jaren 
tachtig, zijn nu allebei adviseur van Koop. 
Heb je de gemeente nodig, dan 'koop' je de 
gemeente. De Groningse top-ambtenaar 
Harry G. is veroordeeld voor het aannemen 
van steekpenningen. Eén van de zaken die in 
zijn proces naar voren kwamen was een reis 
naar de Antillen, samen mèt en op kosten 
van Henk Koop. 
En dan is er nog Paul van Soest. Als direc
.teur Algemeen Bestuur van de gemeente 
Slochteren onderhandelde hij jarenlang met 
Koop over een groot en omstreden recreatie
plan. Direct nadat de contracten rond waren, 
werd Van Soest directiesecretaris bij Koop. 
In de periode van de onderhandelingen was 
bovendien VVD-raadslid Wind in dienst 
van Koop en PvdA-raadslid Van Gent als 
adviseur aan Koop verbonden. Ook liet het 
Slochter gemeentebestuur zich door Koop 
verwennen op een luxe zeilschip tijdens de 
Delfsail-manifestatie. 

TRIBUNE 9 • 20 SEPTEMBER 1996 

M inister Jorritsma 
kwam persoon

lijk naar Eelde 
om het nieuwe hoofdkan
toor van Koops pijplel
dingbedrijf Nacap te ope
nen. Hier verlaat ze met 
Henk Koop (links) zijn 
privé-vliegtuig. 

Rijkswaterstaat 
vergeet de regels 

en 'gunt' Koop een 
miljoenen-project 

N 
og meer opvallende 
verbanden: Rijkswa
terstaat gunde Koop, 
in strijd met de voor

schriften, de verdubbeling 
van de A 7 van Groningen 
naar Nieuweschans. De 
vraag hoe het kan dat Rijks
waterstaat bij zo' n miljoe
nenproject de regels vergeet, 
is nooit beantwoord. Wel 
kreeg het Nieuwsblad van het 
Noorden een tweetal tip 
over omkoping en werd 
Rijkswaterstaat veroordeeld 
tot een forse schadevergoe
ding aan andere wegenbouw-
bedrijven. 
En wat te denken van ver

keersminister Jorritsma? Koop wil als grote 
wegenbouwer meedoen aan haar super
projecten als de Hogesnelheidslijn en de 
Betuwelijn. Een minister moet zelfs maar de 
schijn vermijden dat ze presentjes aanneemt 
van belanghebbenden. Toch liet Jorritsma 
zich in Koops privé-vliegtuig naar het EK
voetbal brengen. 

De 'Vrienden van het 
Schildmeer' maken duidelijk 
dat Koop boven de wet staat 

H et bierboven al genoemde recreatie
plan betreft de zuidoost-oever van 
het Schildmeer, een grote natuurlij
ke waterplas in de gemeente Sloch

teren. In de jaren zestig kwamen daar een 
jachthaven, campings en gebieden voor dag
recreatie, onder beheer van zeven Groningse 
gemeenten. Eind jaren tachtig raakt de boel 
in het slop. De zes buurgemeenten trekken 
zich terug en Slochteren blijft alleen over. 
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Het recept van Koop: heb je de politiek nodig, da1 'k 
Voor de vriendenprijs van één tot vijf gulden 
per m2 verkoopt de gemeente daarop in 1988 
de gronden inclusief twee campings aan 
Koop. Die pest de kampeerders weg: de 
beheerder heeft bijvoorbeeld ineens geen 
dienst meer op zaterdag en zondag. En toe
vallig valt juist dan het licht uit en zit de 
riolering verstopt. Van die dingen. Nadat de 
laatste volhouders in '92 verdreven zijn, 
komt het terrein braak te liggen. Koop heeft 
geen haast. Uiteindelijk zijn de voorwaar
den gunstig genoeg: 2,15 miljoen subsidie 
van Slochteren, 1,1 miljoen subsidie van het 
Rijk en toestemming voor de bouw van 155 
dure vakantiewoningen, allemaal voorzien 
van een eigen aanlegsteiger. 
Fel tegenstander van de plannen van Koop 
is de vereniging 'Vrienden van het Schild
meer'. De 'Vrienden' bestoken zowel Koop 
als de overheden die hem vrij spel geven. En 
ze doen dat zó grondig, dat de uitvoering 
van de plannen al heel wat vertraging heeft 
opgelopen èn dat onthutsend duidelijk 
wordt hoezeer Koop boven de wet staat. 

Als de klagers juridisch 
gelijk krijgen, heeft Koop de 
kettingzaag al laten zwaaien 

E nkele voorbeelden. Aan eerdere rijks
subsidie is de voorwaarde verbonden 
dat het gebied bestemd is voor 'open
luchtrecreatie ten algemene nutte'. Er 

komen nu twee complexen woningen met 
daartussen een piepklein openbaar strandje. 
Maar zelfs dat gaat Koop nog te ver. Op een 
vergadering vraagt hij burgemeester Leb
bink van Slochteren of 'openbaar' hetzelfde 
is als 'gratis toegankelijk'. Lebbink haast 
zich te zeggen dat dit niet het geval is. 
Koop vraagt een kapvergunning aan voor de 
bomen aan de oever van het Schildmeer. 
Binnen twee dagen ligt de toestemming 
klaar, zonder dat ook maar gekeken is naar 
de bezwaren. Koop laat de kettingzaag 
zwaaien. De klagers krijgen maanden later
juridisch -gelijk: Slochteren heeft zowel in
houdelijk als procedureel onzorgvuldig ge
handeld. 
Voor het ophogen van het bouwterrein haalt 
Koop zand uit het meer. Volkomen illegaal. 
Pas na aanhoudende protesten van de 
'Vrienden' vraagt de provincie aan Koop de 
zandwinning te stoppen. Als reactie wordt er 
alleen maar harder doorgewerkt. Dàt gaat 
zelfs de provincie te ver: ze doet aangifte bij 
Justitie. Koop is laaiend en dreigt het hele 
plan te stoppen. Meteen draaien Gedepu-
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• Huize Gelria is Groningen, het vroe
gere buiten van de aardappelmeel- en 
strokartonfabrikant Scholten, is het 
kantoor van Koop Tjuchem Beheer. 

• In de prachtige villa 'De Breeden- • I 

teerde Staten bij. Ze 
verlenen direct een 
gedoogvergunning op 
de aanvraag die alsnog 
wordt ingediend. Drie
kwart jaar later conclu
deert de provinciale be
zwaarschriftencommis
sie dat de gedoogver
gunning ten onrechte is 
afgegeven. Uit een on
afhankelijk onderzoek 
blijkt bovendien dat 
Koop 20.000 m3 méér 
zand heeft opgezogen 
dan is afgesproken. De 
affaire resulteert in 
twee boetes van 10.000 
gulden voor de Koop
groep: eentje voor te 
diep baggeren en eentje 
voor baggeren zonder 
vergunning. Willem 
Harsta, voorzitter van 
de 'Vrienden van het 
Schildmeer' : 'De offi
cier van justitie heeft 
mij verteld dat gedepu
teerde Fennema hem 
persoonlijk heeft ge
vraagd niet tot vervol-

borg' in Breede ontvangt Koop Slo 
Tjuchem Beheer zijn gasten uit binnen Snc 
en buitenland. ( aa 

Het _keizerrijk Koop 

0 p de vraag welke bedrijven deel uitmaken 
van Koop Tjuchem Beheer weet zelfs de 
eigen PH-afdeling van het bedrijf geen ant

woord te geven. 'We hebben wel overzichten maar 
die sturen we niet, want ze zijn alweer verouderd,' is 
het antwoord. Enig speurwerk in kranten-artikelen 
levert op dat Koops imperium zo'n 70 bedrijven om
vat. Daartoe behoren (of behoorden tot voor kort) 
onder andere: 
• Pijpleidingbedrijven Nacap, Hogenboom 

Spijkenisse en Reinhard-Rohrbau 
• Wegenbouwbedrijven Koop Tjuchem, Koop 

Services, Krul en Van de Wiel. 
• Bouwbedrijven Lodewijk Geveke, Nelis Noord, 

v.d. Woude, Westwal en Heidemeer 
• Machinefabriek Borcherts 
• Noord-Europese Asfaltcentrale 
• Groningen Airpark Eelde 
• Staalbedrijf Hartog 
• Metalehem 
• Snoek beveiligingen 
• Kuuroord Nieuweschans 
• Recreatiecentrum Drouwenerzand 
• Koop Landbouw (600 hectaren landbouwgrond) 
• Koop Koeling 
• Beheer Koop Tjuchem (heel veel onroerend goed) 

ging over te gaan. Zo goed zijn de connec
ties tussen de provincie en Koop.' 

Haag, die samen 7 miljoen recreatie-subsi
die toekenden. Projectontwikkelaar Koop 
realiseerde echter uitsluitend villa's van drie 
tot vijf ton voor blijvende bewoning. Hij had 
vrij spel doordat in het definitieve bestem
mingsplan onopvallend de zin was toege
voegd dat permanente bewoning ' niet uitge
sloten moest worden' . In het oorspronkelijk 
bestemmingsplan was dit wèl nadrukkelijk 
verboden. Toen de subsidiegevers toch 
moeilijk gingen doen, wist Koop ook daar
voor een oplossing: méér woningen bou-

'Hij manipuleert net zo 
lang, tot hij ook hier 

huizen mag neerzetten' 

0 e gemeente Heerenveen kan mee
praten over Koop. In het plan Heide
meer zouden een golfbaan komen en 
recreatiebungalows. Tenminste, dat 

dacht iedereen, inclusief Brussel en Den 
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!den- 1 Een voormalige notariswoning in 
Slochteren herbergt de Koop-firma's 

binnen- Snoek (beveiligingen) en Westwal 
(aannemersbedrijf). 

wen. Nu past Heerenveen het bestemmings
plan aan zodat er ook in een groenstrGok 
gebouwd mag worden en is er een nieuwe, 
verlaagde subsidie-aanvraag de deur uit is. 
Koop laat 17 woningen extra bouwen door 
zijn eigen bouwbedrijfGevekeen verkopen 
door zijn projectontwikkelings-BV. 
Willem Harsta: 'Bij het Schildmeer krijgen 
we iets vergelijkbaars. De markt voor re
creatiewoningen van een kwart miljoen en 
méér is veel te klein. Koop manipuleert net 
zo lang tot hij ook hier huizen voor perma
nente bewoning mag zetten.' 

'Koop heeft in Groningen 
haast Italiaanse 

verhoudingen geschapen' 

I 
s Henk Koop een handige ondernemer 
of een schurk? Sjon Larnmerts, fractie
voorzitter van de SP in de Groningse 
Staten: 'Hij is allebei. Maar dat is niet de 

kern. Hèt probleem is dat hier één man bijna 
onbeperkte macht heeft. Met zijn geld en 
zijn netwerk van invloedrijke vrienden, ad
viseurs en mensen die van hem afhankelijk 
zijn, heeft hij in Groningen haast Italiaanse 
verhoudingen geschapen. Zijn woord is wet 
in Slochteren en bijna ook in de Staten. Een 
paar keer hebben wij geprobeerd de schan
dalen rond het Schildmeer aan de orde te 

bsi- stellen. Dat stuit op zo verschrikkelij k veel 
oop weerstand van Gedeputeerde Staten, echt 
jrie ongelofelijk. ' 
had De Groningse dichter en voormalig hoog-
!m- leraar C.O. Jellema in Kijk op het Noorden: 
:ge- 'Wat er nu met het Schildmeer gebeurt. Die 
:ge- recreatiedorpen die daar worden gebouwd, 
lijk dat is toch uitverkoop. Dat de provincie 
:lijk daaraan meedoet, daar kan ik me over op-
och winden. De provincie zit in de tang van de 
aar- ondernemer Koop Tjuchem. Want zo is 
•OU· het. ' e 

H~.b~~; 
Zienin
gen zo

als bijstand, 
kwijtschelding 
en huursubsi
die moet wor
den terugge
drongen, zo 
valt de laatste 
tijd nogal eens te horen. 
Daarbij doet de overheid het 
veelal voorkomen alsof het 
aan de mensen zelf ligt dat 
zij niet krijgen waar ze recht 

Vorige maand 
kwam me
vrouw Damhuis 
op mijn spreek
uur. Haar man 
was vorig op 
18 juli overle
den en nu had 
ze problemen. 
Samen met 
haar man kon 
ze de huur 

op hebben. De wettelijke re- Wolter Zandberg 
gels en de uitvoering laten 

voordien goed betalen. Maar 
nu was haar inkomen fors ge
daald en daarom had ze huur
subsidie aangevraagd. De 
woningvereniging vertelde 
haar dat ze daar geen recht 
op had, omdat het Inkomen 

echter vaak te wensen over. Ik geef u 
twee voorbeelden die te maken heb
ben met huursubsidie. 
Mevrouw Vriends krijgt begin 1996 
bericht van het ministerie van VROM 
dat ze over de periode 1993/1994 te 
veel huursubsidie had 

van haar en haar man te hoog was. 
Dat haar man inmiddels was overle
den deed niet ter zake, want 1 juli 
wordt als peildatum aangehouden. 
Mevrouw Damhuls werd verwezen 
naar de sociale dienst voor woonkos

ontvangen. Bij de toe
kenning van die subsi
die was uitgegaan van 
het inkomen over 
1992. Omdat het inko
men van haar en haar 
man over 1993 vol
gens VROM meer dan 
15 procent was geste
gen, werd alsnog uit
gegaan van dàt inko

Waarom 
krijg je 
niet waar 
je recht 
op hebt? 

tentoeslag, maar twee 
maanden later kreeg 
ze bericht dat ze daar 
geen recht op had. 
Een jaar lang al had ze 
nu de grootste moeite 
de hoge huur te beta
len. 
Volgens mij had ze wèl 
recht op huursubsidie, 
want als de situatie 
binnen één maand na 

men. Of mevrouw Vriends daarom 
maar even zo'n 2200 gulden wilde te
rugbetalen. 
Maar mevrouw Vriends snapte er he
lemaal niets van. Er was nauwelijks 
iets veranderd aan het inkomen. Ik 
had haar een jaar of drie geleden al 
eens geholpen en had daarom een 
vermoeden wat er aan de hand was. 
In 1993 had zij AAW-uitkering aan 
het GAK terugbetaald, omdat ze met 
terugwerkende kracht Ziekengeld 
kreeg. Nu ging het ministerie ervan 
uit dat ze in 1993 zowel een AAW- als 
een Ziektwet-uitkering had gehad. In 
feite werd haar inkomen dubbel ge
teld. Deze misvatting konden we al
leen nog oplossen door een belasting
aangifte te doen. Nadat we dat ge
daan hadden, bleek het inkomen over 
1993 nauwelijks hoger dan het jaar 
ervoor en hoefde mevrouw Vriends 
geen huursubsidie terug te betalen. 
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1 juli verandert, kan op grond van de 
'hardheidsclausule' in de wet worden 
uitgegaan van de gewijzigde situatie. 
Ik vroeg het ministerie om haar als
nog subsidie te verlenen. Nee, zei 
men daar, mevrouw Damhuls had het 
verzoek binnen drie maanden na het 
overlijden moeten doen. De tijdige 
aanvraag bij de woningvereniging 
deed volgens het ministerie niet ter 
zake. Want ze had daarbij uitdrukke
lijk een beroep moeten doen op de 
hardheidsclausule. 
Ik vind het onterecht en onbegrijpe
lijk dat mevrouw Damhuis de huur
subsidie niet krijgt die haar toekomt. 
Ik heb voor haar beroep aangetekend 
tegen de beslissing. Zij kan slechts 
hopen op een goede afloop van die 
procedure. 
Uit deze twee voorbeelden blijkt maar 
weer eens hoe moeilijk het kan zijn te 
krijgen waar je recht op hebt. • 
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The Greatest 
Show on Earth 

D 
ick Morris, tot 
voor kort top
adviseur van Bill 
Clinton, kan 
weer lachen. Op 

de dag dat Clinton een nieu
we nominatie moest verwer
ven voor een tweede ambts
termijn werd de geheime 
omgang van Morris met 
callgirl Sherry Rowlands 
onthuld. Oei, zei Morris en 
nam onmiddellijk ontslag. 
Clintons opponent Bob Dole 
gebruikte Morris' vreemd
gaan desalniettemin dank
baar om opnieuw twijfel te 
zaaien over Clinton zelf -
wiens carrière ook al eens 
bijna flopte dankzij een wat 
losse huwelijkse moraal. 
Terwijl Morris zijn baan en 
zijn gezicht verloor verdien
de miss Rowlands aan haar 
'bekentenis' zo'n 100.000 
gulden van schandaalblad 
Star. Morris zat echter ook 
niet stil. Binnen twee we
ken verkocht hij zijn levens
verhaal aan een uitgeverij. 
Ondertussen was Clinton 
alweer druk doende Irak te 
bombarderen en daarmee te 
tonen dat hij wel wat anders 
aan zijn hoofd had. Dat deed 
hem weer ruim boven Dole 
uitstijgen in de polls. 
De Greatest Show on Earth 
duurt tot begin november. 
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De eigentijdse lotgevallen van Theo van den Hurk 

D 
olblij was Theo 
van den Hurk ( 48 
jaar) toen hij eind 
december '94 
eindelijk de urgen-

te hartoperatie kon ondergaan 
waarop hij een half jaar had 
moeten wachten, in doodsangst 
voor een vierde hartaanval. De 
Tribune illustreerde destijds 
met zijn verhaal de ernstige 
problemen rond de wachtlijsten 
voor hartpatiënten. Zijn hart 
was gered, maar het verhaal 
kreeg nog een lange, lelijke 
staart. 
Na enkele maanden revalidatie 
in het zee-hospitium in Katwijk 
oordeelt de cardioloog dat Van 
den Hurk weer halve dagen kan 
gaan werken. Die mening 
wordt gedeeld doorzijn chirurg 
en zijn huisarts. En werken wil 
de Haarlemse buschauffeur 
maar wat graag. Uit die WAO, 
waarin hij al sinds juli 1993 zit. 
Theo meldt zich bij zijn werk
gever, de stad- en streekver
voerder NZH, om per 1 juli 
1995 weer aan de slag te gaan. 
Maar de bedrijfsarts van NZH 
verklaart- zonder enige keu
ring - dat Van den Hurk 'niet 
capabel' is om te werken. 'Uw 
mogelijkheden voor lichameij
ke inspanning zijn zeer be-

Van den Hurk: kerngezond 

perkt,' schrijft hij. Van den 
Hurk - die zich kerngezond 
voelt - is woedend en.gaat in 
beroep. In de beroepscommis
sie houdt bedrijfsarts Mulder 
vol. Hij beroept zich op een 
'stafarts cardiologie uit 
Utrecht' die Van den Hurk nog 
nooit gezien heeft. Theo krijgt 
niet alleen zijn baan niet terug, 
hij krijgt ook nog eens ontslag 
aangezegd. Dat mag nu hij al 
twee jaar in de WAO zit. 'Daar
om hielden ze me aan het lijn
tje, om me te kunnen inruilen 
voor een jonge, goedkopere 
kracht,' zegt hij. 
Theo vraagt een second api
nion over zijn arbeidsgeschikt
heid, wordt weer goed bevon
den, maar ook dat helpt niet. 
Theo 's groot rijbewijs is toe
vallig juist verlopen; hij wordt 
daarvoor opnieuw gekeurd bij 

Ons Medisch Centrum, Oss, zoekt 

Huisarts mjv 
Onze groepspraktijk, opgericht op initiatief van de SP, 

bestaat uit drie huisartsen en twee dokters
assistentes. Wij zoeken een nieuwe collega, 

in verband met vertrek van een van ons. 
Voor nadere informatie: Ons Medisch Centrum, 

Linkensweg 40, 5341 CC Oss, tel. 0412-638885, 
fax 0412-638218. 

Anneke de Bres, Sjaak van Dorst, Henk van Gerven 
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de medische dienst van het 
CBR. En wordt dusdanig goed 
bevonden dat hij een rijbewijs 
tot 2018 krijgt, ongebruikelijk 
lang, tot zijn 70e jaar! Maar 
nog steeds houdt de bedrijfsarts 
voet bij stuk. 
In de beroepscommissie wordt 
uiteindelijk overeengekomen
Theo dreigt nu ook met een 
kort geding - dat een beslissen
de. keuring zal worden verricht 
door ... bet Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaart Geneeskundig 
Centrum Soesterberg. Van den 
Hurk wordt - het is mei 1996 -
wéér binnenstebuiten gekeerd 
en wéér doorstaat hij alle tests 
met glans: Theo mag vliegen! 
Eindelijk, in augustus, besluit 
de beroepscommissie zich dan 
toch te conformeren aan de 
bevindingen uit Soesterberg. 
Maar als bedrijfsarts Mulder de 
geneeskundige verklaring moet 
afgeven, doet hij dat met grote 
tegenzin. 'Ik ben het er nog 
steeds niet mee eens,' zegt hij . 
Theo van den Hurk: 'Daar 
lusten de honden toch geen 
brood van! Ik ga bij de Arbo
dienst een klacht indienen 
tegen die man.' 
Theo is blij dat hij de strijd 
gewonnen heeft, maar kijkt met 
grote verbittering terug op de 
laatste jaren van zijn leven. 
'Zes maanden wachten op een 
urgente hartoperatie was al een 
ondraaglijke kwelling. En dan 
deze behandeling door NZH ... 
ongelooflijk wat je aangedaan 
wordt. Geestelijk ga je eraan 
kapot.' 
Volgens Theo heeft de affaire 
alles te maken met de afschaf
fing van de Ziektewet. 'Het 
bedrijf wil ieder risico uitslui
ten en probeert je buiten te 
houden, al ben je kerngezond, 
maar ooit ziek gewéést.' 
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Indonesië-kaart 
al gepost? 

Hebt u ûw protestkaart tegen 
de onderdrukking van de de

mocratische oppositie in Indonesië 
al ingevuld en opgestuurd? Het 
kan best, want er zijn al 2000 
kaarten terug op het SP-kantoor 
ten behoeve van de actie 'Indone
sië Vrij! ' Meer kaarten nodig? Bel 
1>10 4673222. 

Het geheim van de 
vliegende vissen 

W
eer is er een geheim van 
François Mitterrand ont
huld. De Franse president 
heeft ten tijde van de 
Falkland/Malvinas-oorlog 

( 1982) bondgenoot Engeland alle geheimen 
verklapt van de levensgevaarlijke 'Exocet'
raketten die Frankrijk voordien verkocht 
had aan Engelands vijand Argentinië. 
De Argentijnen hadden zojuist met een 
Exocet het Engelse vloot-pronkstuk Shef
field opgeblazen en voor grote paniek 
gezorgd op de andere schepen die naar de 
Malvinas waren opgestoomd om de Argen
tijnse bezetting van de eilanden ongedaan 
te maken. 
Voordat Mitterrand Margaret Thatcher 
hielp de oorlog te winnen - en daarmee een 
nieuwe regeertermijn in Engeland- moest 
hij enige tegenstand overwinnen. 'Raketten 
verkopen aan de één en vervolgens aan de 
ander vertellen hoe die ze onschadelijk kan 
maken- dat vergrootje betrouwbaarheid 
als handelspartner absoluut niet,' zei de 
calculerende defensieminister Charles 
Hemu (dezelfde die was betrokken bij het 
opblazen van de Rainbow Warrior van 
Greenpeace). 
Mitterrand was echter onverbiddelijk en 
beval alle geheimen over de vliegende 
vissen naar de andere kant van het Kanaal 
door te seinen. Waarna Engeland korte 
metten maakte met de Argentijnen en de 
Malvinas- voor de Argentijnse kust- weer 
tot Falklands omdoopte. 

Sison in een baan 
om de aarde 

0 
pnieuw worden prof. Joma 
Sison en zijn vrouw Juliede 
Lima, afkomstig van de Fil ip
pijnen, bedreigd met uitzet
ting uit Nederland. 

J oma Sis on zat jarenlang gevangen onder 
de Filippijnse dictator Marcos vanwege 
zij n vooraanstaande rol in het Filippijnse 
volksverzet tegen de dictatuur. Na de val 
van Marcos kwamSison vrij en kon hij 
korte tijd zijn politieke werk hervatten. 
Daarna kwam hij opnieuw in conflict met 
Marcos' opvolgers en moest hij noodge
dwongen de wijk nemen naar Nederland. 
Sindsdien vragen de Sisons om vergunning 
om hier te blijven zolang terugkeer naar de 
Filippijnen onveilig voor hen is. 
De Filippijnse regering beschuldigt Sison 
ervan vanuit Nederland leiding te geven 
aan het Nationaal Democratisch Front van 
de Filippijnen. Daarom oefent president 
Ram os, met steun van bondgenoot Ameri
ka, zware druk uit op de Nederlandse rege
ring om Sison buiten de deur te zetten. 
Ramos gaat ervan uit dat Sison ook in veel 
andere landen geweerd zal worden. 'Zo 
maken ze me tot politiek vluchtel ing in een 
baan om de aarde,' glimlacht Joma Sison 
wat meewarig. 'Iedereen erkent dat ik niet 
terug kan naar mij n vaderland. Maar ergens 
anders blijven - dat mag ook niet.' 
Enkele honderden demonstranten maakten 
voor het gebouw van de Tweede Kamer 
duidelijk dat de Nederlandse regering op 
deze wijze het recht op asiel voor politieke 
vluchtelingen te grabbel gooit. Onder de 
demonstranten bevonden zich SP-kamerlid 
Remi Poppe en algemeen SP-secretaris 
Tiny Kox. Zij onderschreven de leuze: 
Politiek asiel voor de Sisons nu! 
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DE WOORDEli 
UIT LE I~lOliL 

Jack Wallage fractieleider 

PvdA 
'Als de economie 2 procent groeit, 
kan Ik niet uitleggen dat de mensen 
achteruit gaan' 

minister van Onderwijs 

en Wetenschappen 
Jo Ritzen 

'Heldendom Is overmoed waarvoor je 
niet wordt gestraft.' 

Annemarie Jorritsma min. 

V&W 
'Ik zou het best heel leuk vinden Jets 
wat Ik zelf heb bedacht tot een goed 
einde te brengen.' 

staatssecretaris 

volkshuisvesting 
Dick Tommei 

'Ik ben graag mijn eigen opvolger' 

Gerrit Zalm minister van 

Financiën 
'Paars Is voor VVD en PvdA natuurlijk 
een beetje een verstandshuwelijk; 
alleen D66 ziet het als een roman
tische affaire. Het Is een soort 
ménage à trols met één verliefde.' 

Hans Dijkstal minister van 

Binnen/. Zaken 
'Als kamerlid moet je In de krant 
komen, als minister moet je er soms 
uitblijven.' 

Wim Vrijhoef vertrekkend 

voorzitter D66 

' ... die Ctsv-affalre ... Het Is toch 
belachelijk dat Unschoten daarom 
moest aftreden. ledereen in Den 
Haag weet toch dat de meeste be
noemingen preeles zo gaan als hij 
met dat Ctsv-bestuur heeft gedaan.' 

president 

van Cuba 
Fidel Castro 

'Voor imperialisten Is Cuba geen 
democratie. Voor imperialisten Is 
democratie datgene waarover het 
onlangs In Stockholm ging: de 
groeiende markt in klndersex.' 

Bronnen; Vrij Nederland, Liberaal 

Reveil, de Gelderlander, de Volkskrant 

2:1. 



e astin 
Ze jammeren 
in de media 
graag over 
de 'te hoge' 
inkomsten· 
belasting in 
Nederland. 
Maar in werke· 
lijkheid beta-
len duizenden 
directeuren/ 
grootaandeel· 
houders van 
bedrijven geen 
rooie cent aan 
de fiscus. 
Staatssecretaris 
Vermeend zegt 
de 'nul-construc
ties' te willen uit· 
bannen, maar hij 
stuit op heftig 
verzet van onder
nemers 
tegen deze 
'fiscale 
overkill'. 
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Bedrag 
z\e toe\\chtin9 

eneer Pietersen heeft de wind mee. 
De werkplaats die hij overnam van 
zijn vader is uitgegroeid tot een fors 
bedrijf waar twaalf mensen werken. 
De bevriende boekhouder heeft 
plaatsgemaakt voor een chique act
vieskantoor en de zaak is een BV 

geworden. Daarvan is Pietersen zelf direc
teur en enig aandeelhouder. Pietersen boert 
uitstekend. Inmiddels heeft hij dan ook een 
stevig saldo op de bank. Probleem is alleen 
dat de belastingdienst dat ook weet. Pieter-
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sen betaalt een aardig bedrag aan inkom
stenbelasting en vermogensbelasting. 

Omdat Pieters geen 
inkomen heerft, kan hij ook 

de vermogensbelasting 
terugvragen - met rente 

Het advieskantoor weet raad. De belasting
aanslag kan terug naar 'nihil'. Daarvoor 
hoeft directeur Pietersen alleen maar af te 
spreken met aandeelhouder Pietersen dat 
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zijn salaris op nul wordt gesteld. Het inko
men is dan alleen nog de rente op zijn ver
mogen, en daarvoor weet de adviseur wel 
een aantalleuke constructies. Pi etersen kan 
een tijd vooruit met zijn spaarcenten en al 
het geld dat hij niet opneemt als salaris, 
blijft in de BV zitten en is dus helemaal 
voor hem. 
Conclusie voor de belastingdienst: Pieter
sen heeft geen inkomen. Hij hoeft dus 
geen inkomstenbelasting te betalen. En 
daardoor valt hij automatisch o0k buiten 
de vermogensbelasting. Hij krijgt daar
voor wel een aanslag, maar kan achteraf 
het volledige bedrag - met rente - te
rugvragen van de belastingdienst. Nog 
een voordeel is dat ook de studiefinan
ciering Pietersen als armlastig erkent. 
Zijn studerende dochters krijgen de 
volledige aanvullende beurs. 
'Maar moet ik dan extra veel belas
ting betalen als ik de aandelen ver
koop?' wil Pietersen nog weten van 
zijn adviseur. Die kan hem gerust
stellen. 'Juist extra weinig. Je valt 
dan onder het speciale aanmerkelijk 
belang-tarief Daarbij betaal je 
maar 20 procent belasting en heb je 
niets meer te maken met de schij
ventarieven van de inkomstenbe
lasting. ' 

Eerdere plannen om 
de 'nul-constructies' 
uit te bannen liepen 
spaak op fel verzet 

Volgens opgave van staatssecre
taris Vermeend lopen er in Nederland tussen 
de twee- en vierduizend Pietersens rond: rij
ke directeur/grootaandeelhouders die geen 
cent vermogens- en inkomstenbelasting be
talen. Vermeend heeft nu maatregelen aan
gekondigd. Als zijn voorstellen aangeno
men worden, accepteert de belastingdienst 
volgend jaar niet langer dat Pietersen niets 
verdient. Hij moet dan belasting betalen 
over een inkomen dat ligt op 70 procent van 
het geschatte loon dat hij normaal gesproken 
zou verdienen bij de BV. 
Of de voorstellen ook werkelijkheid wor
den, is nog maar de vraag. De tegenlobby is 
sterk. Eerdere plannen in 1990 om de 'nul-

er an 
constructies' uit te bannen liepen al snel 
spaak op fel verzet. En ook nu wordt alles 
uit de kast gehaald om de belasting-ontwij
kende miljonairs te sparen. Werkgeversver
eniging VNO-NCW bijvoorbeeld prijst de 
versoepelingen die ook in voorstellen van 
Vermeend zitten, maar noemt de andere 
maatregelen 'fiscale overkill'. En de werk
gevers in het Midden en Kleinbedrijf herha
len nog eens hun standpunt dat vermogens
belasting helemaal afgeschaft moet worden 
voor ondememingsvermogens. 
De constructie van Pietersen is geen nieuwe 
vinding. Al in 1986 oordeelde de Hoge Raad 
dat de truc is toegestaan. Die uitspraak werd 
gedaan in een aantal rechtszaken over aan
slagen vanaf 1975. Sinds die tijd zijn de nul
constructies dus al bekend en omstreden. In
middels zijn we meer dan 20 jaar verder en 
hoeven de sluwe miljonairs nog steeds geen 
belasting te betalen. Vergelijk dat eens met 
de snelheid waarmee ingegrepen is op het 
terrein van de sociale zekerheid . .. 

Voorzitter Scheringa van 
voetbalclub AZ wil 

emigreren als hij meer 
belasting moet betalen 

De Pietersen van hierboven is verzonnen. 
Maar we kunnen u ook voorstellen aan een 
echte miljonair die geen cent belasting be
taalt. Dick Scheringa, voorzitter en hoofd
sponsor van eredivisie-voetbalclub AZ en 
directeur/grootaandeelhouder van Frisia Fi
nancieringen. In de Volkskrant legde Sche
ringa uit waarom hij de belastingen ontwijkt 
en gaat emigreren als de nul-constructie on
mogelijk wordt gemaakt. 'Dat is de schuld 
van staatssecretaris Willem Vermeend. Die 
legt mensen als ik 81 procent belasting op.' 
Scheringa zit er verrassend ver naast voor 
iemand die zijn bedrijf startte met het invul
len van belastingformulieren. Het wettelijk 
maximum dat iemand kan betalen aan de 
optelsom van inkomsten- en vermogensbe
lasting is namelijk 68 procent van het inko
men. En daarvoor moet je héél veel verdie
nen en een héél groot vermogen hebben. Bo
vendien heb je dan al lang geprofite rd van 
een breed scala aan aftrekposten-construc
ties die het fiscale inkomen kunstmatig ver

lagen. • 
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Onze miljonairs 
letten wel heel erg 
op de kleintjes 

N og liever emigreren naar 
een Belgisch dorp waar je 
door de plaatselijke bevol

king met de nek wordt aangeke
ken, dan een minuscuul deeltje van 
je vermogen afstaan aan de samen
leving. Want waar praten we hele
maal over bij de vermogensbelas
ting? Neem meneer Hoogenbos, 
gehuwd, twee studerende kinderen 
en een vermogen van preeles één 
miljoen. Aan vermogensbelasting 
kan hij over 1996 een aanslag 
tegemoet zien van 6024 gulden. 
Afgezet tegen het rendement van 
100.000 gulden dat Hoogenbos al 
heel gemakkelijk kan realiseren 
met zijn vermogen, moet dàt toch 
te overkomen zijn ... 

Hoe te leven van 
nul procent rente 

M eneer Christiaansen wil 
lui gaan leven. Hij ver
koopt zijn bedrijf voor 5 

miljoen gulden. Als hij dat op de 
bank zet tegen vijf procent rente, 
is zijn bruto jaarinkomen 250.000 
gulden. Doet hij geen moeite om 
aftrekposten te regelen, dan be

taalt hij zo'n 165.000 gulden aan 
inkomsten- en vermogensbelasting. 
Maar Christiaansen is slim. Hij 
richt een BV op waaraan hij zijn 
hele vermogen uitleent, tegen nul 
procent rente. Christlaansen leeft 
vervolgens van de aflossing van zijn 
lening door de BV. Zelf betaalt hij 
geen cent belasting. De BV betaalt 
wèl belasting over de winst die ze 
boekt door het geld van Chrlstiaan
sen weer uit te lenen. Maar die 
belasting ligt veel lager. Over 
250.000 gulden winst is de BV 
slechts 87.500 kwijt aan de fiscus. 

23 
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Welke problemen heeft Nederland met 
het verbijt van illegalen hier? 
'Strikt formeel kan je zeggen dat je geen problemen 
hebt met een illegaal die geen overlast veroorzaakt. 
Maar wat als die illegaal ziek wordt en in het zieken
huis belandt? Dan draai je als samenleving op voor 

iemand die hier niet mag verbl ijven.' 
Hoeveel Illegalen zijn er eigenlijk? 

'Je weet dat nooit precies. Maar de schattingen lopen uiteen 
van 50.000 tot 200.000 in Nederland.' 

Is het uitsluiten van voorzieningen een effectieve 
manier om van illegalen af te komen? 

'Het is een illusie datje illegaliteit volledig zou kunnen uit~ 
bannen. Het gaat om het volgende. De inwoners van Neder
land betalen premies. Een illegaal niet. Als de illegaal ge
bruik maakt van voorzieningen dan doe je degenen die wel 
betalen onrecht aan. Als overheid moet je duidelijk zeggen 
dat mensen die hier niet mogen verblijven, ook geen ge
bruik mogen maken van voorzieningen. Dat moet je na
tuurlijk ook controleren. Het is niet meer dan het ontmoedi
gen van de illegaliteit door strengere regelgeving.' 

Is het correct om onderwijs, sociale zekerheid, ge
zondheidszorg en volkshuisvesting te gebruiken als 
Instrument in het vreemdelingenbeleid? 

'De controles worden uitgevoerd door de vreemdelingen
dienst, niet door de instellingen. Een school of een zieken
huis zal normaal gesproken zelf geen aangifte doen.' 

Mogen kinderen de dupe worden van illegaal verblijf 
van hun ouders, bijvoorbeeld doordat ze hun oplei
ding of studie niet mogen afmaken? 

'Het trieste is dat de kinderen niet gekozen hebben voor de 
illegaliteit. Dat hebben de ouders gedaan. Maar als je zegt: 
we behandelen die kinderen net als legale kinderen en ze 
krijgen studiefinanciering, dan legaliseer je in feite een ge
zin. Zo zou men alsnog een verblijfsvergunning kunnen af
dwingen. Dat is natuurlijk onzin.' 

Waartoe leidt de koppelingswet? Gaan mensen zon
der uitkering het land uit of de criminaliteit in? 

'Een illegaal kiest zelf. Als hij recht wil hebben op bepaal
de voorzieningen zal hij een verblijfsvergunning moeten 
aanvragen of terug moeten naar het land van herkomst. Als 
men terug moet en wij zeggen: zoek het maar uit, zal een 
deel zelf vertrekken, een deel zal illegaal worden en een 
deel zal daarbij helaas criminele activiteiten ontplooien om 
toch in zijn onderhoud te voorzien. Daarom moeten we ook 
een goed en humaan terugkeerbeleid voeren.' 

Worden ook legaal hier verblijvende buitenlanders de 
dupe de koppelingswet? Dreigt geen discriminatie 
aan ieder loket? 

'Bij bijna alle instanties waarin geld omgaat moet je je te
genwoordig legitimeren. Dat doet iedereen zonder proble
men. Op het moment dat men twijfelt mag men naar legiti
matie vragen. Ik ben niet huiverig dat nu te pas en te onpas 
wordt gezegd: nu gaan we eens even die gekleurde man of 
vrouw controleren. Nee, ik ga ervan uit dat we op dezelfde 
wijze doorgaan als nu het geval is. En dat bij twijfel de 
vreemdelingendienst verder onderzoek doet.' 

Wat is erger, de kwaal van de illegaliteit of het mid
del van de koppelingswet? 

'De koppelingswet geeft slechts een wettelijke basis aan 
het koppelen van bestanden. Om onrechtmatigheden boven 
water te krijgen.' 

is lid van de Tweede Kamer v.oo·r 
de VVD. Hij staat achter de 

voorgestelde koppelingswet. 
Die koppelt het recht op bijna 
alle voorzieningen en vergun· 

ningen aan een legale verblijfs· 
status in Nederland. 'Als over· 
heid moet je duidelijk zeggen 

dat mensen die hier niet mogen 
verblijven, ook geen gebruik 

mogen maken van voorzienin· 
gen,' zegt Rijpstra. 'Het is het 

ontmoedigen van de illegaliteit 
door strengere regelgeving.' 

24 TRIBUNE 9 • 20 SEPTEMBER 1996 



:e 

' I• 

is Kamerlid voor GroenLinks. 
Zij vindt de koppelingswet in· 
hum·aan en vraagt zich af wat 
het nut ervan is . lilegaliteit is 
al erg genoeg voor de illegalen 
zelf. ' Voor hun problemen is er 
totaal geen aandacht.' Uitslui· 
t ing van onderwijs, gezond· 
heidszorg, huisvesting en so
ciale zekerheid - 'ik vind dat je 
dat mensen niet kunt aandoen .' 
Bovendien dreigt aan ieder lo· 
ket discriminatie van mensen 
met e en andere huidskleur. 

Welke problemen heeft Nederland met 
het verbijt van Illegalen hier? 

'Er wordt telkens gezegd: ze zijn illegaal, ze doen 
een beroep op onze sociale voorzieningen, ze pikken 
onze huizen en banen. Terwijl ze tegelijkerijd niets 
kunnen en niets mogen. Het beroep op sociale voor
zieningen is minimaal. Het probleem wordt voor mijn ge-
voel gigantisch overdreven. Terwijl er totaal geen aandacht 
is voor de positie en de problemen van de illegalen zelf.' 

Hoeveel illegalen zijn er eigenlijk? 
'Illegalen zijn per definitie illegaal en dus niet te tellen. En 
wat zie je dan? Den Haag baseert zich op cijfers van Am
sterdam. Amsterdam baseert zich op cijfers van Rotterdam. 
Rotterdam weer op die van Den Haag. Het is allemaal nat
te-vingerwerk. Mede door het aanscherpen van de vreem
delingenwet, de razendsnelle procedure, het niet ontvanke
lijk verklaren, komen er steeds meer illegalen.' 

Is het uitsluiten van voorzieningen een effectleve 
manier om van Illegalen af te komen? 

'Nee, het is inhumaan. Illegalen kunnen straks alleen nog in 
noodsituaties medische hulp krijgen, maar wat is in een 
noodsituatie? En ze kunnen preventieve gezondheidszorg 
krijgen. Van alle andere voorzieningen zijn ze uitgesloten. 1 1 

Ik vind dat je mensen dat niet kunt aandoen. En ik vraag me 
af wat het nut ervan is.' 

Is het correct om onderwijs, sociale zekerheid, ge
zondheidszorg en volkshulsvesting te gebrulken als 
Instrument In het vreemdelingenbeleid? 

'Dat is denk ik de belangrijkste reden waarom gemeentera
den, onderwijs- en gezondheidskringen fors geprotesteerd 
hebben tegen de koppelingswet. We hebben een vreemde
lingendienst om controles door te voeren. Het is niet de 
taak van scholen, ziekenhuizen etcetera.' 

Mogen kinderen de dupe worden van illegaal verblijf 
van hun ouders, bijvoorbeeld doordat ze hun oplei
ding of studie niet mogen afmaken? 

'Nee, je hebt het over jongeren die hier een tijd verblijven. 
Hun school doorlopen, samen met hun vriendjes. En dat 
kan dan niet ineens meer, alleen door een stempeltje van de 
ouders. Ik begrijp deze invalshoek niet.' 

Waartoe leidt de koppelingswet? Gaan mensen zon
der uitkering het land uit of de criminaliteit In? 

'Hoe dieper je mensen de illegaliteit in drukt, hoe minder 
mogelijkheden je ze geeft hier legaal te verblijven, hoe 
meer risico je loopt. Zonder werk en uitkering ben je over
geleverd aan andere krachten, want je zult toch moeten 
leven. Het land uit kan vaak niet. Het land van herkomst wil 
ze niet opvangen, ze hebben geen middelen om daar te 
komen of men is bang voor vervolging. Op zo'n moment 
rest alleen de illegaliteit.' 

Worden ook legaal hier verblijvende bultenlanders de 
dupe de koppelingswet? Dreigt geen discriminatie 
aan ieder loket? 

'Dat is nu al met de identificatieplicht en dat wordt onver
mijdelijk erger. Het worden kleurcontroles. Ik ben hartstik
ke wit. Mij vraagt niemand naar mijn verblijfsvergunning. 
Iemand met een andere huidskleur, die hier volledig legaal 
is, wordt wel gecontroleerd. Ik vind dat dat niet kan .' 

Wat Is erger, de kwaal van de illegaliteit of h~t mld
del van de koppelingswet? 

'Ik vind de kwaal van de illegaliteit erg vóór de illegalen. 
En dat wordt door deze wet alleen maar erger.' 
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~ Al jaren zuchten de Nederlandse 
~ 

j huurders onder forse jaarlijkse 
j huurverhogingen. In het Brabant· 
i se Schijndel is die tendens door
"' broken. Woningbouwvereniging 
Huis en Erf hanteert daar een 
huurstijging die gebaseerd is op 
de inflatie: 2,5 procent. Graaft de 
corporatie daarmee haar eigen 
graf? Integendeel. Men wil zelfs 
nieuwe huizen gaan bouwen voor 
mensen met een krappere beurs. 

GEEN HUURVERHOGING? 

Bij Huis en Erf in Schijndel maken de huurders de dienst uit 
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drie jaar wil wo
ningbouwvereni
ging Huis en Erf, 
met 3300 wonin
gen de grootste 
verhuurder in het 
Brabantse Schijn

de huren minder verhogen dan de rege
ring verplicht stelt. Twee jaar weigerde de 
staatssecretaris de Schijndelnaren de ont
heffing waarom zij vroegen; ditjaar was bet 
eindelijk raak. Reden voor de Woonbond 
om het feestje in Schijndel op te luisteren 
met het bezorgen van gebak ten kantore van 
de vereniging. 
Het huurdersvriendelijke beleid van Huis en 
Erf heeft alles te maken met de samenstel
ling van het bestuur. Dat wordt sinds enkele 
jaren rechtstreeks gekozen door de leden 
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van de woningbouwvereniging: de huur
ders. Die democratisering van de corporatie 
is uniek in Nederland. Overal is juist het 
omgekeerde gebeurd: woningverenigingen 
- met inspraak van de leden - zijn massaal 
omgezet in stichtingen - waardoor de in
vloed van de huurders miniem werd. 

'Iedereen kan nu 
rechtstreeks gekozen 

worden in het bestuur van 
Huis en Erf' 

De omwenteling in Schijndel kent een be
wogen geschiedenis. Die begon met het plan 
om ook Huis en Erf van een vereniging te 
transformeren in een stichting. De SP, met 
ruim een kwart van de kiezers achter zich 
een factor van betekenis in Schijndel, liet 

het er niet bij zitten. Schijndeis SP-voorman 
èn huisvestingsdeskundige Ger Wouters: 
'Toen die verandering ter sprake kwam, 
hebben we met een aantal mensen van de le
denraad en drie mensen uit het oude bestuur 
de koppen bij elkaar gestoken. Er kwam een 
initiatiefgroep van de grond met als doel om 
de ontwikkeling bij Huis en Erf juist naar de 
andere kant te draaien: méér zeggenschap 
voor de huurders in plaats van minder. Er 
werd een extra ledenvergadering uitgeschre
ven. En daarin is de nieuwe structuur voor 
Huis en Erf ontstaan. Werd voorheen het be
stuur door de ledenraad gekozen; nu is de 
ledenraad opgeheven en getransformeerd 
tot bestuur. Door het wegvallen van die tus
senlaag kan nu iedereen, zelfs al is ie geen 
huurder van Huis en Erf, rechtstreeks geko
zen worden voor het bestuur. Daarnaast 
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kwam, er, zeer tegen de zin van de directie 
en het management, een statutenwijziging 
en traden zes SP' ers toe in het nieuwe be
stuur dat uit 15 man bestaat. ' 
Ger Wouters praat er nuchter over, maar zo 
stilJetjes heeft de omwenteling bij Huis en 
Erf zich niet voltrokken. Gerard van Kaat
hoven, sinds drie jaar bestuurslid van Huis 
en Erf, vertelt: 'Het oude bestuur was er één 
van veel handen op een buik. Wat het mana
gement zei, werd door veel bestuursleden 
als zoete koek geslikt. In eerste instantie zijn 
de SP'ers Tonnie Wouters en ik in het be
stuur gekozen. Daarna hebben we met fol
ders zoveel mogelijk mensen naar een le
denvergadering weten te halen . Dat resul
teerde die avond in een volle bak met 121 
huurders. Toen er over de samenstelling van 
het bestuur gestemd moest worden, gebeur-
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de wat wij al zo 
lang hoopten. De 
meelopers in het 
oude bestuur wer
den massaal weg
gestemd en ver
vangen door wat 
kritischer mensen. 
Echt emotionele 
momenten in de 

'Sommigen zien meer de 
dollartekens dan de belangen van 
de mensen met een kleine beurs' 

Een 
woning

vereniging 
hoeft niet 

van die 
enorme 

winsten te 
maken 

zin van vuisten op 
tafels zijn er op 
dat moment niet geweest. Men was te ver
bluft. Toch zag je gewoon aan de gezichten 
van enkele oude bestuursleden en het mana
gement dat zij het helemaal niet leuk vonden 
wat er gebeurde. Ze hadden er totaal niet op 
gerekend dat het bestuur die avond zo' n dra
matische verandering zou ondergaan.' 

Eerste besluit van het 
nieuwe bestuur: 

ontheffing vragen van de 
huurverhoging 

De huurdersinspraak bij Huis en Erf was dus 
met dit nieuwbakken bestuur veilig gesteld. 
Het eerste bestuursbesluit betrof meteen 
de huurverhoging 
van 1994. De fi
nancieel gezonde 
corporatie had he
lemaal geen be
hoefte aan hogere 
huurinkomsten en 
vroeg ontheffing 
aan bij de toenma
lige staatssecreta
ris Heerma. Maar 
Heerma wees deze 
aanvraag van de 
hand. Ontheffing 
van de huurverho
ging gaf hij alleen 
aan enkele wo-

Een tweede verzoek om ontheffing bij de 
paarse staatssecretaris Tommei in 1995 leed 
eveneens schipbreuk. 
Ger Wouters: 'Tommel beloofde de Tweede 
Kamer dat hij wat ruimhartiger met het ver
lenen van ontheffingen zou omgaan dan zijn 
voorganger Heerma. Maar ja, zo' n man kan 
wel zoveel zeggen. Dus om de druk op de 
ketel te houden zijn we als SP gewoon door
gegaan met onze acties tegen de huurverho
ging. Ook hebben wij het bestuur voorge
steld om eventueel zonder toestemming van 
de staatssecretaris over te gaan tot een infla
tie-volgende huuraanpassing van 2 procent, 
in plaats van 6 procent huurverhoging.' 
Het bestuur vreesde problemen als men de 

Burgerlijke on
gehoorzaamheid 
bleek niet nodig. 

Huis en Erf kreeg zijn gevraagde onthef
fing voor 1996. Landelijk vroegen 20 wo
ningbouwverenigingen een ontheffing aan. 
Zeven daarvan werden gehonoreerd. De 
eerste die een ontheffing mocht ontvangen 
was Huis en Erf. Woonbond-woordvoerder 
Roseboom : 'Het valt te verwachten dat als 
de inflatie zakt, meer corporaties een ont
heffing zullen krijgen.' 
Bestuursvoorzitter Henk de Laat van Huis 
en Erf: 'Een woningbouwvereniging hoeft 
niet van die enorme winsten te maken. Haar 
taak is goede betaalbare huisvesting met 
huren tot aan de oude huursubsidiegrens van 
678 gulden voor mensen met een kleinere 
beurs. Die doelgroep konden we steeds 

ningbouwvereni
gingen in Gronin
gen en in Alkmaar 
omdat deze kamp
ten met een exor
bitante leegstand 

De Schijndelse SP'ersGeren Tonnie Wouters en Gerard van Kaathoven (rechts) 

minder bedienen. 
Een doelgroep die 
overigens nog 
steeds groeit. Er 
staan op dit mo
ment 1000 men
sen als woning
zoekende inge
schreven. Zeven
tig procent daar
van is zonder 
meer afhankelijk 
van de sociale 
woningbouw. 
Door slechts de 
inflatie door te be
rekenen hopen we 
uiteindelijk weer 
meer woningen 
beschikbaar te 
krijgen voor die 
doelgroep.' 

van hun woningbezit. Wat Schijndel betreft 
ontwaarde de staatssecretaris vooralsnog 
geen leegstandspook Tevens was Heerma 
ongevoelig voor het argument dat de doel
groep, de man of vrouw met de krappe 
beurs, meer en meer een beroep moet doen 
op de huursubsidie en dat zelfs een steeds 
groter deel van die doelgroep helemaal niet 
meer te huisvesten is. De Schijndelnaren lie
ten het er niet bij zitten en gingen in beroep. 
Maar ook daar kregen zij niet hun zin . 

28 

weg van Wouters' burgerlijke ongehoor
zaamheid zou inslaan. De SP' er deelde die 
zorg niet. 'Vroeger zou die angst misschien 
terecht zijn. Want met de woningbouwsub
sidies had de rijksoverheid een machtsmid
del in handen. Maar het Rijk is zo stom ge
weest om haar eigen machtsmiddelen, die 
subsidies dus, af te breken en weg te sane
ren. Dit alles onder de vlag van privatiseren. 
Oké, zeg ik dan. Laten we het dan ook zelf 
doen.' 
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De gemeente vertraagt 
de plannen om flinke 
aantallen betaalbare 

woningen bij te bouwen 

Veel woningcorporaties zeggen niet zonder 
de huurverhoging kunnen overleven, nu ze 
'verzelfstandigd' zijn. Bij Huis en Erf ech
ter heeft het uitbannen van de huurverho
ging in ieder geval niet tot het faiUissement 
geleid. Integendeel. De reserve bedraagt op 
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dit moment zo' n 60 miljoen. Een bedrag : 
dat volgens· schattingen rond de eeuwwis- • 

seling op 100 miljoen komt te liggen. De : 
stijging zal te danken zijn aan afname van • 
leegstand (de woningen worden immers : 
betaalbaarder) en het goede onderhoud, • 
waardoor dure reparaties een zeldzaamheid : 
zijn geworden. • 
De plannen van Huis en Erf om nog flinke • 

• aantallen betaalbare woningen erbij te bou- • 
wen, worden echter vertraagd door de ge- • 

• meente. Henk de Laat: 'Op de plek waar • 
wij vijftig huurwoningen hadden kunnen • 

• bouwen, worden nu elf koopwoningen ge- • 
bouwd met prijzen tussen de 350- en 400- • 
duizend gulden. Voor mensen die sowieso : 
al in redelijke huizen wonen. En in de • 
nieuwbouwwijk Hulzenbraak zijn welis- : 
waar door de gemeente zeshonderd wonin- • 
gen gepland, maar misschien honderd daar- : 
van zullen vallen in de sector sociale wo- • 
ningbouw. Ik heb af en toe het idee dat de : 
betrokkenen meer de dollartekens zien dan • 
de belangen van onze doelgroep, die nu : 
eenmaal niet in staat zijn dure huizen te • 
kopen. Je merkt het ook met de uitgifte van : 
grond. De grondprij s bedraagt nu 275 gul- • 
den per vierkante meter. Daar kan je onmo- : 
gelijk sociale woningbouw op plegen. Dat • 
bedrag moet maximaal 200 gulden zijn .' : 

'Wij zijn bezig met een 
inhaalmanoeuvre en net 
als in het verkeer moet 
inhalen snel gebeuren' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 'De grondprij s is inderdaad een probleem,' • 

geeft wethouder Kelders van Volkshuisves- • 
• ting toe. 'We bestuderen de mogelijkheden • 

om de prijs aan de ene kant wat op te trek- • 
ken, zodat elders de grondprijs kan zakken, : 
waardoor er wat ruimte ontstaat voor socia- • 
Ie woningbouw. Wat die elf koopwoningen : 
betreft: dat gedeelte was reeds dicht be- • 
bouwd. Daaron1 kozen we voor minder wo- : 

ningen op die plek. ' • 
Er is volgens de wethouder geen sprake : 
van gemeentelijke onwil ten aanzien van • 
de bouwplannen van Huis en Erf. De wet- : 
houder juicht de activiteiten van het nieu- • 
we bestuur juist toe. • 

• 
• 

Het gaat het nieuwe bestuur echter alle- : 
maal niet snel genoeg. Ger Wouters: 'Er • 
is een enorme achterstand in te halen. De : 
huren zijn jarenlang opgedreven. Om • 
die huurprijs weer een beetje acceptabel : 
te maken voor de mensen die afhankelijk • 
zijn van de sociale woningbouw zijn we : 
nu bezig met een inhaalmanoeuvre. En • 
net zoals in het verkeer dient het inhalen • • 
snel te gebeuren.' • • 

BRIEVEli 
Inflatiemakers 

De grootste inflatiemakers van het 
land bevinden zich sinds jaar en dag 

in Den Haag. Straf de kleine man met 
200 gulden eigen risico wanneer hij het 
waagt een beroep te doen op medische 
voorzieningen en jaag hem met 15 cent 
benzineprijsverhoging zijn autootje uit. 
Onze Haagse BMW's en Mereedessen 
rijden er geen kilometer minder om. 
Lang leve het braafste jongetje van de 
EMU-klas. 

Verschillen 

Maarheeze, 
J. Esmeijer 

Met groeiende zorg zie ik de inko
mensverschillen steeds groter 

worden. Een kleine, toch al kapitaal
krachtige groep wordt steeds rijker en de 
meerderheid heeft steeds minder te be
steden. Moet een chirurg nou echt zoveel 
meer verdienen dan die gewone bouw
vakker, bijvoorbeeld? Zonder die bouw
vakker zou er niet eens een ziekenhuis 
gebouwd kunnen worden. Met andere 
woorden: zonder de 'gewone' arbeiders 
zou deze maatschappij volledig instorten. 

Stein, 
Paul Horstermans-Masphan 

Ophitsen 

I n de Tribune schreef Jan Marijnissen 
over Srebrenica met zijn verschrikke

lijke gebeurtenissen. Aan dat artikel zou 
ik iets willen toevoegen. 
De wapenfabrikanten zijn er steeds op uit 
nieuwe smoesjes te bedenken om de 
mensen tegen elkaar op te hitsen. De 
Moslims krijgen de schuld dat hun voor
vaderen de Balkan veroverden. De Ser
ven dat ze de kroonprins van de Oosten
rijkse bezetter vermoordden, waardoor 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Kro
aten dat velen met de Hitleriaanse bezet
ter samenwerkten. 
Nu wil de NAVO vooral de Serven straf
fen . Ik kies geen partij, want alle vijan
delijke groepen hebben schuld en maken 
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zich schuldig aan volkerenmoord. De 
Verenigde Naties genieten geen vertrou
wen omdat onder dwang van de VS 
alleen kapitalistische belangen worden 
verdedigd. Daarom moeten de VN eerst 
gedemocratiseerd worden en gekozen 
door de gehele wereldbevolking, waarbij 
niet de landen maar politieke partijen 
kandidaten stellen. Dan kan zo' n rege
ring weggestemd worden als ze het niet 
goed doet. 

Oosterbeek, 
Wim Koopmans 

Niet zo eerlijk 

Dat de door Heineken geplande in
vestering in een nieuw te bouwen 

bierbrouwerij in Birma niet doorging 
onder protest van de publieke opinie, 
werd onlangs breed uitgemeten. Een 
nobele daad, zou je kunnen zeggen, doch 
het behoeft een kleine aanvulling. In het 
actualiteitenprogramma Weltspiegel van 
de Duitse ARD werd op l september 
bericht dat de investering nu is overgeno
men door een bierbrouwer uit Singapore. 
Maar . .. wie zijn de eigenaren van deze 
brouwerij? Wie is de grootaandeelhouder 
die een belang in het bedrijf heeft van 43 
procent? Onze niet zo zeer heerlijke, 
doch bijzonder heldere Freddy Heineken. 
Aldus de ARD. 

Boeren 

Nijmegen, 
Tibor Halász 

Door aanleg van wegen, oprukkende 
verstedelijking, buitenlandse con

currentie, opgelegde premie , etc. , ver
dwijnen steeds meer landbouwbedrijven. 
Gedwongen verandering van leefwijze 
kan voor het boerengezin sociale, finan
ciële en psychologische problemen op
leveren. Zou het niet interessant zijn om 
in de nabije toekomst, al was het maar op 
kleine schaal, te experimenteren met 
socialistische ecologische landbouw
coöperaties? 

Heerlen, 
Marcel Pluymaekers 
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DE EETLUST V . 1\T 
A..L:s; 

A 
Is je broodje ha
ring verdacht 
begint te kleu
ren, ee~ je hem 

niet meer op. Blauw-be
schimmelde krootjes of wit 
uitgeslagen spruiten, kan je 
ook beter laten 
staan. Waar
om zou een 
paars kabi
net dan wel 
te pruimen zijn? 

Nou .•• dacht Ik twee jaar geleden nog optimis
tisch, omdat: 
1. ze in leder geval meer aandacht zouden heb

ben voor het milieu 
2. het een slagvaardiger kabinet zou worden 

als de sloompies van het CDA eruit zouden 
zijn 

3. dat achterkamertjes-gedoe en wandelgan
gen-gesjoemel nu tenminste over zou zijn. 

Ja, wist ik veel dat het gewoon weer een zootje 
zou worden. Met mevrouw Schmitz en de So
maliërs, met Jorritsma en haar Betuwelijn en 
met Voorhoeve en het massagraf van Srebreni
ca. 

En met Melkert en Ritzen ... Ik weet niet eens 
wie Ik erger vind. Melkert die de uitkerings
trekkers heeft gedwongen tot de asperge
pluk ... 
Ja, asperges, nota bene ... slappe laffe groente
piemeltjes vind Ik dat. Groeien alleen in de 
provincies Noord-Brabant en Limburg, alsof de 
rest van het land niet goed genoeg voor ze is. 
En verdommen het dan nog om een beetje zelf
standig uit de grond te komen zetten. 
En als je ze met behoud van uitkering moet 
gaan plukken, mag je er niet eens aan trekken, 
terwijl de vorm daar toch alle aanleiding toe 
geeft! 

Of Rltzen, die met zijn rooie opgewonden kop
pie en het voorvocht op zijn voorhoofd zelf toch 
verdacht veel lijkt op een geslachtsdeel en dan 
ook een beleid voert met studenten dat je ui-

terst lullig zou kunnen noe
men. 

Nee, diverse malen de afge
lopen twee jaar, heb ik op 
het punt gestaan-om de 
regering desnoods met 

geweld omver te 
werpen. 

Kreeg Ik 
natte dro

men van 
alleen de gedachte 

aan revolutie en opstand. Maar ja, dat is niet 
meer van deze tijd! Nee, we leven in de periode 
van het goeie gesprek. Mensen praten met 
bomen ... met dolfijnen ... met Bolkesteln! 
Dingen waar je toch een tiental jaar geleden 
nog liefdevol voor werd opgenomen in een In
richting ver buiten de stad. 

Tegenwoordig moet je als het ware nog met je 
politieke tegenstanders aan tafel kunnen gaan. 
Wat? Met een regering die de asielzoekers 
zwart heeft gemaakt, de studenten voortdu
rend in het rood laat staan, en de zieken, de 
ouderen en de werklozen bont en blauw heeft 
wegbezulnlgd? 
Een regering waar ik me voortdurend groen en 
geel aan erger? 

Het Is een kleurrijk zootje, ik kan niet anders 
zeggen. Maar om ermee aan tafel te moeten 
gaan? 
Nou vooruit dan maar! Maar dan wij in ons bes
te kloffie en zij in hapklare brokken. 

Er zitten tenslotte genoeg ballen in Den Haag 
waar wij zo gehakt van zouden kunnen maken, 
Kok kan je zo op het menu zetten als de lang
dradige sudderlap die hij eigenlijk is, Ritzen en 
Melkert als waterzooi en gruwel ... en minister 
Wijers zou het toch heerlijk doen aan het spit. 
Met een glanzend appeltje in de altijd grijnzen
de mond en een takje peterselie tussen de iets 
te vlezige dijen. 

Want dat Is het met dit paarse kabinet. 
IF YOU CAN'T BEAT THEM, EAT THEM! 
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Wim Kok, 
geboren 29 
september 

~ 1938 te 
i 

! · Bergambacht. 
Zoon van een 
timmerman. 
Leerde leiding 
geven op 
Nijenrode. 
Leidde de 
vakbond, 
daarna de 
PvdA en tot 
slot alle 
Nederlanders. 
Waarheen de 
leiding van Kok leidt 
is nog steeds velen 
een raadsel. 'Ik ga 
voor goud,' is alles 
wat hij daarover 
loslaat. Volgens 
sommige insiders 
bedoelt hij 
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een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 
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0 T-shirt 
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0 SWEATER 
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0 Klein Kreatief 
Kookboek 
Tomaten f 5,-

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, door 
Karel Glastra 
van Loon. 
f 15,-

0 BUTTON 
f 1,-
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN t 5,-

0 Van kwaad tot erger 
Willekeur, vertraging, fouten en privacy-schending 
door de nieuwe bijstandswet, oktober 1996, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 De paarse armoede 
Kritiek op en alternatief voor de regeringsnota De 

...J andere kant van Nederland, maart 1996, Tweede
Kamerfractie SP. 

0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 

.J huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerfractie 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest

I fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart 1996, 
Comité Asbestslachtoffers. 

0 Asbest: De dubbele lijdensweg 
V of: Waarom er een asbestfonds moet komen 

januari 1995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Te veel en te weinig 
U de balans van een jaar WVG, augustus 1995, 

Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Door de wet gehandicapt 
De klachten over de wet voorzieningen 

) gehandicapten in beeld, november 1994, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 WVG, een wet vol handicaps 
v augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Flitstrein? Over bestaand spoor! 
Inspraakreactie van de Socialistische Partij , 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Tweedeling en de gevolgen voor de gezondheid 
Sociaal-economische gezondheidsverschillen en 
het overheidsbeleid in Nederland, maart 1994, SP. 

0 Klein afval, groot bedrog 
De verwerking van klein chemisch afval, april 
1993, MilieuAlarmteam SP. 

0 Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 1993, 

J MilieuAlarmteam SP. 

0 TGV op verkeerd spoor 
Vergelijking met andere investeringen in het 

\J openbaar vervoer, juni 1991, MilieuAlarmteam SP. 

Bestellingen alleen door 
overmaking van het juiste 

bedrag op giro 369611 t.n.v. 
SP-bestellingen te Rotterdam, 
onder vermelding van de ge
wenste artikelen en kleur. 

Voor bestellingen beneden de 
I 10,- graag I 5,- voor 
portokosten toevoegen. 
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DEZE TRIBUNE 
De waarheid 
aan het licht 

n Pegel, het interne blad van 
TNO Preventie en Gezondheid, 
onthulde onderzoeker Sjef van 
Dongen hoe TNO en de Gelderse 
elektriciteitsmaatschappij tien 
jaar lang een rapport geheim 

hielden over de uitstoot van gevaarlij
ke stoffen door de kolencentrale bij 
Weurt (zie pag. 20). Van Dongen had 
er duidelijk gewetensproblemen mee. 
En hij kreeg het helemaal te kwaad 
toen een GGD-onderzoek begin dit 
jaar aantoonde dat in Weurt relatief 

meer kanker voor
komt. 'Zouden er 
minder slachtoffers 
gevallen zijn als in 
indertijd, tegen de 
wil van de TNO
directies in, toch de 
zaken die ik wist 
naar buiten had 

gebracht? Lafheid dus?' 
Ja, dat was laf, kan ik nu roepen. 
Maar ik heb te gemakkelijk praten. 
Want het is nogal een voorrecht te 
werken voor een partij en voor-een 
blad met geen ander belang dan 
steeds de waarheid naar voren te 
brengen. Ook als dat niet past in 
politieke spelletje5; ook als dat mach
tige heren niet bevalt (zie pag. 21). 
We gaan daar graag mee door en u 
kunt daarmee blijven helpen. Schrijf 
aan de Tribune, bel de SP-Aiarmlijn. 
Breng de waarheid aan het licht. 

nie uws blad van de Socialistische Partij, jaargang 32 nr 

6~ FNV 

'De vakbond 
dreigt een 
soort sociale 
ANWB te 

worden,' zegt de een. 'We hoeven ons niet 
overal mee te bemoeien,' zegt de ander. 
'Het kader zal afhaken,' zegt een derde. 
Een reeks betrokkenen aan het woord over 
de nieuwe grondslag van de FNV. 

14 :~0:c:ijf mensen 
hier, niet 

voor mensen in Amerika. 
Daarom rap ik ook in het 
Nederlands,' zegt Def P, de ' tekstschrijver
zinner' van Neerlands populaire hiphop
groep Osdorp Posse. 'Ik vind het belangrijk 
dat de boodschap overkomt.' 

De uitreiking van de 
eerste Rooie Reus-prijs 
in het prachtige oude 
gebouw van de Diamant
werkersbond in Amster
dam, maakte voor alles 
één ding duidelijk: de 
Rooie Reus leeft! Veel, 
heel veel mensen maken 
zich verdienstelijk in de 
strijd tegen groot en 
klein onrecht. 

TRIBUNE 10 • 18 OKTOBER 1996 

'-..111~ 

2 2 
Sinds anderhalf jaar 
kennen ook de meeste 
Provi~c_iale Staten èchte 
opposttle. 

De Tribune trok naar 
Maastricht om te zien hoe 
het de SP vergaat, en vooral : 
hoe het de andere staten
ieden vergaat. 

26 
19 Kantjes invullen voor 
een bril. Zes maanden 
giro-afschriften 
laten doorneuzen 

door de ambtenaar. De nieuwe Bij
standswet lijkt iedere aanvrager 
vooral te beschouwen als fraudeur. 
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Sneller 

oplossing 
problemen 

lang
kampeerders 

B innen zes maanden 
moeten consumenten 
organisaties en recrea

tie-ondernemers komen tot een 
betere regeling van de rechten 
van langkampeerders, anders 
zal de overheid wettellijke 
maatregelen overwegen. 
Dit is de uitkomst van overleg 
van de Vaste Kamercommissie 
voor LNV met minister Van 
Aartsen. De commissie schaar
de zich achter SP-kamerlid 
Remi Poppe, die de door Van 
Aartsen voorgestelde termijn 
voor zelfregulering van twee 
jaar veel te lang vond. 
Vlak voor het kamerreces be
vestigde een onderzoeksrapport 
de problemen rond herstructu
reringen, tariefsverhogingen en 
bemiddelingskosten op de 
campings. Van Aartsen liet toen 
weten dat hij de recreatie
ondernemers (Recron) en 
consumentenorganisaties 
(ANWB, NACK en Consu
mentenbond) nog twee jaar de 
tijd wilde geven om tot een 
oplossing te komen. Poppe 
reageerde kwaad op dat plan. 
'Dat betekent nog twee jaar 
doormodderen,' aldus de SP' er. 
Op zij n voorstel sprak de Ka
mer nu opnieuw met Van Aart
sen, waarbij die moest inschik
ken. Zo is de 'deadline' voor 
het zelfreguleringsoverleg 
teruggebracht naar maart 1997. 

Kamer wil wel regels, maar ze niet vastleggen 

Laten we een gedrags
code voor kamerleden 
instellen, zo stelde SP

fractieleider Jan Marijnissen 
in de Tweede Kamer voor, 
naar aanleiding van de affai
re-Bolkestein. Alle belangrijke 

woordvoerders - inclusief 
Bolkestein - hadden immers 
gezegd dat er meer duidelijk
heid moest komen over wat 
mag en wat niet als het gaat 
om bijbaantjes. Desondanks 
gaf alleen Groenlinks steun 

NIG01'1G 

aan het voorstel van de SP. 
De partijen moeten zelf maar 
hun mores vaststellen, vinden 
de anderen. 
Al vóór de verkiezingen van 
1994 drong de SP aan op 
afspraken over bijbanen en 
hand- en spandiensten van 
kamerleden, met name voor 
het bedrijfsleven. En Bolke
stein was - met zijn klusjes 
voor MSD - niet de eerste die 
in de fout ging. Politici als 
Elco Brinkman en René van 

der Linden gingen hem voor. 
Het argument dat commissa
riaten bij bedrijven goed zou
den zijn voor de maatschap
pelijke betrokkenheld van 
kamerleden, wordt door Marij
nissen van tafel geveegd. 'In 
een Raad van Commissaris
sen leer je weinig over de 
problemen van de samen
leving. Als politici daar wat 
over willen weten kunnen ze 
beter wat vaker op bezoek 
gaan in een volkswijk.' 

Eén-nul voor 
Poppe 

S laatsecretaris Kohn
stamm wilde de helft 

· van de kamerleden 
laten kiezen in districten. Zo 
zouden meer kamerleden zèlf 
campagne voeren en niet mee
liften met de landelijke lijst
trekker. Net als een ruime ka
mermeerderheid zag SP' er 
Rerni Poppe het voorstel niet 
zitten. 'De onbekendheid van 
kandidaten is geen probleem. 
Het gaat om de partijen en hun 
ideeën, niet om de poppetjes.' 
In het debat tussen beide heren 
opperde Kohnstamm hun bei
der bekendheid eens te meten 
in de 
kroeg. Op 
verzoek 
van de 
NCRV
radio 
gebeurde 
dat echt. 
Wat 
bleek? De Kohnstamm 

Vergoeding tandprotheses moet beter, maar hoe? klanten 
van café De V in Delft kwamen 
niet verder dan het noemen van 
enkele ministers en de naam 

M ;n;sw Bo<St van de eigen bijdragen voor pro- arts. Vooral mensen met een 
Volksgezondheld theses terugkrijgen. prothese hebben problemen. 
wil dat de vergoe- De gedeeltelijke bekering van Ook als zij bijverzekerd zijn, Rosenmöller. Eén bezoeker t 

ding voor tandprotheses ver- de minister volgde op een moeten ze enorme bedragen herkende Poppe: 'Dat is toch t 

beterd wordt. Maar terug in evaluatie van de Ziekenfonds- bijbetalen. die vent uit Vlaardingen?' De 
het ziekenfondspakket, dat raad. Die stelde vast dat het De oplossing van Borst gaat naam Kohnstamm deed bij ~ 

gaat haar te ver. Borst heeft de verkeerde kant op gaat de SP-fractie niet ver genoeg. niemand een belletje rinkelen. ei 
de verzekeraars gevraagd de met de tandzorg, nu die gro- Kamerlid Marijnissen dringt Dat zal ook niet snel verande- 11 
vroegere aanvullende verze- tendeels uit het basispakket er al lang op aan de hele ren. Op de vraag of politici niet d 
kering in ere te herstellen. verwijderd is. Grote groepen tandzorgmaatregel van 1995 wat vaker naar de kroeg moe- J• 
Mensen kunnen zich dan voor vooral oudere en armere men- terug te draaien. Op zijn ten, antwoordde hij bloedseri- d 
een laag bedrag bijverzekeren sen zijn niet verzekerd voor minst wil hij de protheses eus: 'Ja, maar dan moeten ze h 
en vervolgens een deel van tandzorg en mijden de tand- weer in het basispakket. niet te veel roken en drinken.' v 
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Sociale volks
huisvesting uit het 

zicht verdwenen 

E r moet nodig een parlementair 
onderzoek ingesteld worden om 
de problemen in de volkshuisves

ting in kaart te brengen en op te lossen. 
Dat zegt SP-kamerlid Remi Poppe, na 
een vernietigend rapport van de Reken
kamer over het toezicht op woningcorpo
raties. Volgens het rapport is het minis
terie van VROM het zicht op de sociale 
huursector kwijt, zowel wat betreft de 
prestaties van woningcorporaties en het 
financiële beheer als wat betreft instand
houding van de kwaliteit van het woning
bezit. Daardoor is bijvoorbeeld onzeker of 
de hoogte van de huren wel klopt. 
Sinds de verzelfstan
diging van de 940 
corporaties, die 
samen 2,4 miljoen 
woningen beheren, 
moeten de gemeen
ten toezicht houden 
op hen. De staats
secretaris blijft eind
verantwoordelijk. 
Maar de gemeenten 

Tommei 

hebben geen mlddelen om de gewenste 
informatie te krijgen en staatssecretaris 
Tommei kan de gemeenten geen sanc
ties opleggen als hun toezicht niet 
deugt. 
'Voor zover er al controle is, leunt die te 
veel op gegevens van de corporaties zelf, 
die zich steeds meer als projectontwik
kelaars gedragen, ' zegt Poppe. 'De huur
ders betalen het gelag. Een kwart mil
joen huishoudens zitten met huurschul
den. Mensen betalen al 25 procent van 
hun inkomen aan kale huur. Vorig jaar 
vonden er 7000 huisuitzettingen plaats. ' 

Paar juicht en de 
bevolking huilt 

P aars is juichend de tweede helft 
van de kabinetsperiode ingegaan. 
We staan er voortreffelijk voor, 

was de boooschap van de Troonrede, en we 
slagen met glans voor het examen van de 
Europese Monetaire Unie. 'Mooie macro
cijfers,' zei SP-fractievoorzitter Jan Marij
ni ssen in de algemene beschouwingen, 
'maar nergens wordt erbij verteld welke 
ellende is aangericht op micro-niveau.' 
Marijnissen vatte samen wat de prijs is 
geweest van het 'succes' van Paars. 'Eén 
op de drie wijken in de grote steden hoort 
nu tot de zogenaamde achterstandswijken; 
de segregatie neemt toe, langs inkomenslij
nen maar ook steeds meer langs etnische 
lijnen; het standenonderwijs is weer terug; 
er komen steeds meer privé-klinieken en 
sommigen krijgen op niet-medische gron
den voorrang in het ziekenhuis; tandzorg, 
fysiotherapie en psychiatrische hul p zijn 
niet meer voor iedereen bereikbaar; steeds 
meer mensen moeten leven van een mi ni
mum; de armoede neemt toe; de fragmenta
risering van de samenleving gaat door; op 
het terrein van van milieu- en natuurbeleid 
krijgt het kabinet een dikke onvoldoende; 
de C0

2
-uitstoot neemt toe in plaats van af, 

terwijl de grote bedrijven hun energie gele
verd krijgen tegen afbraakprijzen; Schip
hol, de Betuwelijn en de HSL krijgen prio
riteit boven belangen van natuur en milieu; 
het openbaar vervoer versplintert en kan 
het potentiële aanbod niet aan.' 
'De enigen die juichen zij n het kabinet, de 
rijken en de ondernemers.' Daarmee is 
Bolkestein de grote winnaar van dit kabi
net, zegt Marij ni ssen. 'Hij wist te bereiken 
dat de sociaal-democratie haar afkomst zou 
verloochenen.' 
In de korte spreektijd die de SP gegund 
was, stond Marijnissen ook nog nadrukke
lijk stil bij het belang van goed onderwijs 
in kleinere klassen en het 'monetaire straf
kamp' de Europese integratie. 

I s dat nou tegengaan van leeftijds
discriminatie? wil kamerlid Poppe 

van minister Dijkstel weten. Hij doelt 
op de overplaatsing van 45-plussers 
uit de bewakingsdienst van de 
koninklijke familie, omdat zij 'afbreuk 
doen aan de energieke uitstraling' 
van de organisatie. Poppe vraagt 
Dijkstal of de bewindslieden op 
dezelfde gronden bij een bepaalde 
leeftijdsgrens ontslag zullen nemen. 
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MAftiJNISSEN 
De Haagse 

verstrengeling 

Triomfantelijk en ietwat zelfge
noegzaam stond hij Den Haag 
Vandaagte woord. De Kamer 

had immers geen veroordeling uitge
sproken, geen motie met die strek
king aangenomen? 
Het moet gezegd: Frits Bolkestein 
heeft het weer geflikt. Waren PvdA en 
D66 in de week dat Bolkesteln op 
Cyprus verbleef nog erg flink, toen ze 
oog in oog stonden met de liberale 
leider voelden ze de moed in de 
schoenen zakken. 
Een uur voor het 
kamerdebat waren 
ze in het Torentje 
van Kok bijeengeko
men: de premier zelf, 
een vice-premier, en 
de drie paarse frac
tievoorzitters. Zelfs 
voor de leden van die 
fracties was en is het een raadsel wat 
daar besproken is, maar hoe dan ook: 
PvdA en D66 hadden na afloop geen 
trek meer in een duidelijke uitspraak 
van de Kamer over de handelwijze van 
de fractievoorzitter van de VVD, te
vens commissaris bij het farmaceu
tisch bedrijf MSD. De vrees voor een 
verslechtering van de verhoudingen -
en op termijn het voortbestaan van de 
coalitie - won het van de wil om te 
doen wat gedaan moest worden. 
Weer bleven alle mooie woorden 
slechts woorden. Maar: weer hadden 
ze een schandaal annex media hype 

overleefd. En weer stond de oppositie 
na afloop met lege handen. Maar wat 
zegt dat? Zegt dat iets over de zwak
te van de oppositie? Vast wel, maar 
het zegt nog meer over de zwakte van 
het systeem. Een systeem waarin het 
voortbestaan van een regering afhan
kelijk is van een meerderheid binnen 
de instantie die diezelfde regering 
moet controleren, de Tweede Kamer. 
Alle discussies worden vermengd met 
de belangen van de coalitie en dat 
noopt partijen hun eigen standpunten 
te verloochenen. Hoezo 'onafhankelij
ke volksvertegenwoordigers'? 
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niet tornen 
aan 

uitkeringen 

Moet een vakbond zich 

vooral bezighouden met 

directe belangenbeharti

ging van zijn leden op 

het gebied van arbeid 

en inkomen? Ja, zegt de 

nieuwe ontwerp-Grondslag van de FNV. De tijd is 

voorbij dat de bond zich óveral mee bemoeit. Nee, 

zeggen nogal wat aangesloten bonden, kaderleden 

en vroegere bondsbestuurders. Het belang van 

werkende mensen gaat veel verder, menen zij. De 

vakbeweging dreigt de samenhang uit het oog te 

verliezen tussen werk en loon enerzijds en zaken 

als gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en 

milieu anderzijds. We polsten de mening van zeven 

betrokkenen en kenners. Een voorproefje op de 

discussie die binnenkort in de FNV zal losbarsten. 

Paul Andela (Voedingsbond): 

'Ik vind het griezelig 
dat er gezegd wordt: 

voor het milieu heb je 
Greenpeace' 

Paul Andela, voorzitter van de Voedings
bond FNV, is kritisch over de nieuwe grond
slag. 'Er staat veel in waar ik in principe 

· goed mee uit de voeten kan. Maar mij be
kruipt toch het gevoel dat de vakbeweging 
de laatste jaren bewust aan het versmallen 
is. Ik heb me altijd aangesproken gevoeld 
door idealen als opkomen voor mensenrech
ten en vakbondsrechten, gelijkwaardigheid, 
vrijheid en solidariteit, maar als ik kijk naar 
de kerntaken arbeid en inkomen dan zijn al 
die idealen teruggedrongen. Vroeger bracht 
de smalle vakbond ook niet de oplossing 
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voor de problemen van mensen . Je kon een 
ziektekas hebben, maar de oorzaken van de 
problemen - ongelijkheid, ongelijke behan
deling van vrouwen en mannen, je politieke 
positie ten opzichte van de mensen die het 
geld hebben - die oorzaken vroegen om een 
andere inzet dan alleen maar ziektekassen. 
Dat realiseerde de vakbond zich destijds ge
lukkig en ging zich vervolgens breed oriën
teren.' 
Andela vindt dat de FNV een emancipatie
en solidariteitsbeweging moet blijven met 
brede aandacht voor de samenleving, en niet 
alleen in de zijlijn. 'De tweedeling in de ge
zondheidszorg heeft invloed op de kwaliteit 
van het leven. Dat er steeds meer eigen bij
dragen betaald moeten worden, heeft in
vloed op het inkomen van mensen. Als er 
wachttijden komen voor de operatie van 
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'Jezus, het worden allemáál 
poenbonden,dachtiktoenik 
de concept-Grondslag las' 

mensen die geen werk hebben, dan heeft dat 
belangrijke gevolgen. Het is ook onzin om 
als vakbeweging te roepen: we willen een 
duurzame economische ontwikkeling, zon
der ons te bemoeien met het grote milieube
leid. Ik vind het griezelig dat er gezegd 
wordt: daar heb je Greenpeace voor en voor 
gettovorming in steden heb je het buurtco
mité. Die zaken hebben hun uitwerking op 
kansen van mensen. Als je praat over sobda
riteit, gelijkwaardigheid en rechtvaardig
heid, pak het dan bij de bron aan. En wacht 
niet eerst tot het ontspoort is om vervolgens 
te roepen dat het slecht is. ' 
Andela ziet in de versmalling nog een ge
vaar. 'In de grote steden hebben we zeer ac
tieve kaderleden die zich bemoeien met de 
kwaliteit van woonwijken, bedrijfsvestigin
gen en milieu. Die mensen houden zich 
breed met allerlei zaken bezig die je niet di
rect vangt onder de noemer arbeid en inko
men. Wanneer we aan die kant verschralen, 
kan het goed zijn dat die mensen gefrus
treerd afhaken. Want ze voelen dan niet 
meer de steun van de eigen bond of vakcen
trale om dat werk te doen .' 

Jaap van de Scheur 
{ ex-AbvaKabo ): 

'Wat in de nieuwe 
grondslag staat, 

is al jaren praktijk 
binnen de bond' 

Jaap van de Scheur gaf als AbvaKabo-top
man leiding aan de grote ambtenarenstaking 
in 1983. Tegenwoordig 
is hij lid van de Rotter
damse gemeenteraad 
voor Solidair '93. Hij is 
mild in zijn oordeel over 
de concept-grondslag. 
'De FNV hoeft niet een 
gedetailleerd antwoord 
te hebben op alle vragen, 
maar ze moet wel een 
richting aangeven. Alles 
wat in de nieuwe grond
slag staat is al jaren prak
tijk binnen de bond. De 
helft van het werk be-
staat uit individuele be

sen helpen met proble
men met hun baas of 
huiseigenaar. En de cri
ticasters van de grond
slag moeten beseffen 
dat dit nog maar een 
concept is. Er mankeert 
nog wel het nodige aan, 
maar ik denk dat er door 
kaderleden nogal wat 
wijzigingen zullen wor
den doorgedrukt. Het is 
makkelijk om de vakbe
weging nu helemaal de 
grond in te trappen , 
maar een kritische bena
dering is beter. Dan zal 
de FNV de koers wel 
wijzigen.' • Bé van de Weg 

Bé van de Weg 
{Industriebond): 

'Het verwijt dat we een 
soort sociale ANWB 

worden, is niet terecht' 
Bé van de Weg, voorzitter van de Industrie
bond FNV, deelt de kritiek van Andela niet. 
Van de Weg: 'In grote lijnen ben ik niet on
tevreden. De kern van het werk van de FNV 
-arbeid en inkomen- is goed neergelegd. Ik 
vind dat we als FNV ons niet meer overal 
mee hoeven te bemoeien. Ik zou niet gauw 
een keuze kunnen maken voor of tegen de 
Betuwelijn of de vijfde baan van Schiphol. 
Omdat ook onze leden daarover verschil

langenbehartiging. Men- • Jaap van de Scheur 

lend denken. Je moet 
dat ook durven overla
ten aan andere organisa
ties. Greenpeace be
moeit zich toch ook niet 
met vakbondswerk? 
Natuurlijk, we hebben 
begin jaren tachtig na
drukkelijk meegedaan 
aan de grote anti-kern
wapendemonstraties. 
Als anderen een beroep 
op ons doen, kunnen wij 
ze steunen, maar op dat 
soort gebieden ligt niet 
onze eerste prioriteit. In 
wezen keren we terug 
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naar onze basis: arbeid 
en inkomen. We willen 
een bond zijn voor en 
door leden. Het verwijt 
dat we een soort sociale 
ANWB worden, is niet 
terecht. De mensen die 
dat zeggen, moeten de 
nieuwe grondslag nog 
maar eens goed lezen. 
Dan komen ze wel tot 
een andere mening.' 
Toch denkt Van de Weg 
dat de grondslag op on
derdelen nog wat aan
scherping nodig heeft. 
'Zo moet helderder 
neergeschreven worden 
dat de overheid geen 
marktpartij is, maar 

zich wel steeds vaker zo gedraagt. Met name 
als het gaat over de sociale zekerheid of pen
sioenen. Wij moeten de overheid erop aan
spreken dat zij beter het algemeen belang in 
de gaten moet houden - eerlijkheid, solida
riteit en rechtvaardigheid. Ik ben ook van 
mening dat wij als FNV moeten kijken hoe 
wij kunnen bijdragen aan het herstel van de 
solidariteit in de samenleving. In de Grond
slag moeten we dat verder benadrukken.' 

Herman Bode 
{ex-vice-voorzitter FNV): 

'Ik mis een kritische blik 
op de maatschappij 

waarin we leven' 
Spraakrnakende vice-voorzitter van de FNV 
begin jaren '80 was Herman Bode. Hij was 
een van de leidende figuren in de strijd tegen 
de ziektewet-plannen van toenmalig minis
ter Den Uyl. Zijn kijk op de voorgestelde 
grondslag: 'Ik mis een kritische blik op de 
maatschappij waar we in leven, een analyse 
van de machtsverhoudingen. Wat hebben 
die voor gevolgen? Wat vind je daarvan? En 
moeten de machtsverhoudingen veranderen 
of niet? Nu krijg ik de indruk dat men met 
oogkleppen op, alleen nog maar zo goed 
mogelijk wil opkomen voor de belangen van 
mensen in loondienst. Dat is natuurlijk een 
belangrijke taak van de vakbeweging. Maar 
als je alleen nog oog hebt voor de mens in 
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Van arbeiderszelfbestuur 
naar nieuwe zakelijkheid 

0 p de· 20e verjaardag van de 
FNV - in 1976 ontstaan door 
een fusie van NW en NKV

presenteerde voorzitter Johan Stake
lenburg een nieuwe Grondslag. Het 
stuk moet het oude beginselprogram
ma uit 1981 vervangen. In de inleiding 
valt te lezen: ' In deze Grondslag pre
senteert de FNV zich als een beweging 
die de oude, maar immer actuele 
idealen gelijkwaardigheid, solidariteit, 
vrijheid en rechtvaardigheid op een 
eigentijdse manier vorm geeft en 
combineert met nieuwe idealen: 
economische zelfstandigheid en duur
zame ontwikkeling.' Tegelijkertijd 
schrijft de vakcentrale echter dat haar 
werkterrein vooral ligt bij 'arbeid en 
inkomen.' Dat zijn de kerntaken van de 
vakbeweging. Volgens Stekalenburg 
zal de FNV onderwerpen buiten de 
kerntaken niet hardnekkig ontlopen, 
zeker niet het milieu. Maar anders dan 
vroeger zal de FNV niet snel meer het 
voortouw nemen bij zaken die buiten 
de kerntaken vallen. 'Het verschil met 
1981 is,' zo zegt Stekelanburg in de 
Volkskrant, 'dat we niet gauw meer 
met een commentaar komen over 
onderwerpen als de Koerden of abor
tus.' In het stuk ontbreken doelstellin
gen als 'een democratische planning 
van de economie', 'arbeiderszelfbe
stuur' en het terugdringen van de rol 
van het kapitaal. In de oude Grondslag 
klonk het geloof in de maakbaarheid 

van de samenleving door, zoals dat 
breed leefde in de roerige jaren zestig 
en zeventig. In die jaren nam de FNV 
over vrijwel alle maatschappelijke 
onderwerpen een standpunt In. Begin 
jaren tachtig begint het ledental van 
de FNV in snel tempo terug te lopen. 
Zo'n 200.000 duizend mensen verla
ten de bond. Het verlies wordt deels 
veroorzaakt door de snelle stijging van 
de werkloosheid. De vakbeweging Is In 
het defensief gedrongen. Strijdbaar
heid, deels Ideologisch gestuurd, 
maakt plaats voor streven naar con
sensus en onderhandelingen. Het 
centraal akkoord van Wassenaar, 
afgesloten In 1982 tussen toenmalig 
FNV-voorzitter Wim Kok en Van Veen 
van de werkgeversvereniging VNO, Is 
een mijlpaal in deze ontwikkeling. Met 
het akkoord begint een periode van 
loonmatiging die tot op de dag van 
vandaag voortduurt. De automatische 
prijscompensatie wordt Ingeleverd 
voor arbeidstijdverkorting en winstver
betering in de bedrijven. Samen zou
den die moeten lelden tot meer werk
gelegenheid. 
Het centraal akkoord 'Een nieuwe 
koers' uit 1993 en het akkoord over 
'Flexibilisering en zekerheid' uit 1996 
zijn twee latere voorbeelden van de 
'nieuwe', 'zakelijke' en 'constructieve' 
FNV. De nieuwe Grondslag bevestigt 
die.ontwJkkeling nog eens zwart op 
wit. 
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zij n arbeidssi
tuatie, ga je ei
genlijk mee in 
het neo-liberale 
denken, dat in 
toenemende 
mate alleen eco- • Herman Bode 
nomische waar-
de aan mensen toekent. Ik mis aandacht 
voor onderwijs, sociale woningbouw, de 
commercialisering van de gezondheidszorg. 
Maar ook vrede en veiligheid. De FNV heeft 
zich in het verleden ingezet tegen de levens
bedreigende kruisraketten. Terecht heeft ze, 
als maatschappelijke organisatie, toen niet 
haar mond gehouden. Men praat er nu af
standelijker over en dat is jan1mer. In het 
verleden heeft de vakbeweging zich ingezet 
voor bestrijding van TBC, oprichting van 
ziekenfondsen, het algemeen kiesrecht. De 
bond is dus niet alleen opgericht voor betere 
arbeidsomstandigheden en een beter loon. 
Goede gezondheidszorg is in het belang van 
de economisch zwakkeren en dat zijn de 
meeste vakbondsleden. Hoe staat het met de 
toegankelijkheid van het onderwijs? Dat is 
van invloed op de economi che kansen van 
mensen. Zulke zaken horen dus bij de kernta
ken van de vakbeweging. Als de FNV geen 
stelling inneemt over de Betuwelijn of Schip
hol, dan loopt ze voor problemen weg.' 

• Twee generaties: Groenevelt en Kok 
(1980); Adelmund en Stakelenburg ( '91) 

9 
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'We worden een soort vakidioten, 
die zich alleen nog bezig houden 
met de letter van de CAO' 

Werkgevers: 
'Dit komt het 
overleg ten goede' 
De werkgeversorganisatie VNO/ 
NCW is tevreden met de 'verzakelij
king' van de vakcentrale FNV. In 
Trouw zegt een woordvoerder: 'Een 
vakbeweging die zich concentreert 
op haar kerntaken wint aan stabili
teit en betrouwbaarheid, ook bij de 
eigen leden. Dat komt de kwaliteit 
van het overleg ten goede.' 
In het werkgeversblad Forum zegt 
B.C. Bosselaar, lid van de raad van 
bestuur van het Rotterdamse 
havenbedrijf ECT, dat hij de laatste 
zes jaren te maken heeft met een 
meer constructieve vakbeweging: 
'Er wordt nu ook gedacht aan de 
continuïteit van de onderneming. De 
stakingsbereidheid is afgenomen. Er 
zijn ook geen onoverkomelijke 
geschilpunten meer( ... ) terwijl in 
het verleden de ideologische 
doelstellingen soms een hogere 
prioriteit hadden dan de belangenbe
hartiging van de leden.' 

Jan van Zanten 
(lid Vervoersbond): 

'De bonden moeten zich 
veel nadrukkelijker 
bezighouden met 

politieke maatregelen' 
Sprekend met 'gewone' FNV-leden, valt op 
dat velen nog geen weet hebben van de na
derende koerswijziging van hun bond. Dat 
hoeft niet te verbazen, want de discussie 
over de nieuwe grondslag moet nog begin
nen. 
Vrachtwagenchauffeur Jan van Zanten (43), 
is lid van de Vervoersbond FNV in de Rijn
mond. Hij zegt over de nieuwe koers: 'Ik 
denk niet dat dit een goede zet is. De vak
bonden zijn in Nederland toch al niet erg po
litiek bezig, terwijl je als werknemer vaak 
genoeg met politieke maatregelen te maken 
hebt. Ik vind dat de bonden zich daarmee 
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dus veel nadrukkelijker moeten bezighou
den, in plaats van zich terug te trekken op 
het eilandje van arbeid en inkomen.' 

Cees Schelling: 
(ex-Voedingsbond): 

'De wal zal het schip 
keren, wil de bond 

tenminste overleven' 
'Jezus, het worden allemáál poenbonden, 
dacht ik toen ik de concept-Grondslag las,' 
zegt Cees Schelling, oud-voorzitter van de 
Voedingsbond FNV. 'Als wij vroeger een 
staking organiseerden voor een betere CAO, 
zeiden de andere bonden meteen: Daar heb 
je die Voedingsbond weer, die poenbond. 
Terwijl we heel breed waren en ons met van 
alles en nog wat bemoeiden. En nu wil de 
FNV zich alleen nog maar bezighouden met 
arbeid en inkomen. Dat is een verenging. 
Als vakbond moet je de belangen van je le
den behartigen in de breedst mogelijke 
vorm. Vroeger hadden we overal een me
ning over, omdat we meenden dat het in het 
belang van de leden was. Als er morgen on
derzeeboten worden gebouwd om ergens in 
de wereld mensen te vernietigen, moet je 
dan zeggen: prima, 
want dan hebben die 
arbeiders bij Wilton 
Pijenoord werk en 
een redelijk inko
men. Wat ze met die 
onderzeeboten doen 
maakt ons niet uit, al 
sneuvelen er weet ik 
hoeveel arbeiders 
mondiaal.' 
'Langzaam gaat de 
FNV de kant op van 
een soort sociale 
ANWB,' zegt Schel
ling. 'Dat uit zich in 
het feit dat de bond 
in verzekeringen is 
gaan doen en steeds 
meer de nadruk legt 
op individuele be- • Cees Schelling 
langenbehartiging. 
Dat hoort er natuurlijk wel bij, ik heb datja
renlang zelf ook gedaan, maar het moet wel 
gelijke tred houden met de collectieve be-
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langenbehartiging. Je hebt nu flexibilisering 
van de arbeid en straks krijg je hetzelfde in 
de beloning. Die flexibilisering regel je niet 
in CAO's. Dat wordt per onderneming gere
geld. Nu al heeft de vakbeweging veel min
der invloed op arbeidstijden en beloning dan 
pakweg twintig jaar geleden. Als die ten
dens doorzet, zal het individuele lid straks 
zeggen: Waar heb ik de bond voor nodig; die 
heeft toch maar een geringe invloed. En de 
concept-grondslag draagt daar zijn steentje 
aan bij door individuele belangenbeharti
ging een nog grotere plaats te geven. De wal 
zal het schip keren, wil de bond tenminste 
overleven.' 

Wim van Dorst 
(FNV Philips-Oss): 

'De animo onder kader
leden om zich in te 

zetten voor de bond kan 
weleens flink afnemen' 

Wim van Dorst, voorzitter van de FNV
bedrijfsledengroep bij Philips in Oss, loopt 
niet bepaald warm voor een rol als 'indivi
duele belangenbehartiger'. 'Ik zie me straks 
al met een aktentasje de fabriek binnen lo

pen. Als iemand dan 
met een probleem bij 
me komt, dan kijk ik in 
de CAO wat erover ge
regeld is. Als dat onvol
doende is, sluiten we 
toch gewoon een verze
kerinkje af,' zegt Van 
Dorst sarcastisch. 'Indi
viduele belangenbehar
tigmg is belangrijk, 
maar de bond moet veel 
meer doen. Wat me al
tijd opvalt is dat kader
leden, mensen die hun 
nek uitsteken, dat niet 
voor zichzelf doen, 
maar voor hun colle
ga's. Kaderleden zijn 
over het algemeen mon
dige mensen die hun ei-
gen zaakjes prima kun

nen regelen, maar die actief zijn binnen de 
bond vanuit een visie, een maatschappelijke 
betrokkenheid. Als de FNV zich primair 
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gaat toeleggen op het werk binnen de bedrij
ven, meer plaats inruimt voor de individuele 
belangenbehartiging en steeds minder maat
schappelijke betrokkenheid toont, kan de 
animo onder de kaderleden om zich te blij
ven inzetten voor de bond weleens flink af
nemen. Er is immers veel meer tussen hemel 
en aarde dan alleen maar werk en inkomen. 
Wat maken we eigenlijk in ons bedrijf? Hoe 

• Wim van Dorst 

wordt er met 
energie en 
g ro nd s t offen 
o m ges pr o n 
gen? Wat is de 
plaats van onze 
arbeid m de 
maatschappij ? 
Wat gebeurt er 
met de winst? 
Wie heeft de 
zeggenschap ? 
En wat is het 
regeringsbeleid 
in al die kwes
ties? Het zijn 
allemaal vra
gen die verder 
gaan dan een 
baan en een 
loo n stro okj e. 
B ove ndi e n 

leeft juist onder de actieve vakhondsmensen 
sterk het idee dat er weinig te genieten valt 
van goedbetaald werk als om je heen de 
maatschappij verhardt en verloedert, ' zegt 
Van Dorst stelli g. 
'Het gekke van de nieuwe grondslag is, dat 
die eigenlijk gebaseerd is op de jaren tach
tig, toen de bond het moeilijk had door de 
economische crisis en de leden zich vaak 
meer zorgen maakten om hun eigen hachje 
dan om de wereld om hen heen. Maar juist 
nu wordt duidelijk dat die tijd voorbij is. 
Mensen willen opkomen voor een mens
waardige maatschappij , meer gelijkheid, be
houd van fatsoenlijke sociale voorzienin
gen, onderwijs en gezondheidszorg. En uit
gerekend nu de mensen de samenhang van 
al die zaken weer meer en meer inzien, 
dreigt de FNV die ui t het oog te verliezen en 
worden we een soort vakidioten, die zich al
leen nog bezig houden met de letter van de 
CAO.' e 

E:~:t;:h: 
grote 
groepen 

scholieren met 
dikke boeken
tassen richting 
leslokalen. Zo 
niet Caspar 
Grootveld. Hij 

De SP-kamer
fractie heeft 
voorgesteld de 
ouderbijdrage 
aan een maxi
mum te binden, 
maar staatsse
cretaris Nete
lenbos vindt dat 
geen goed idee. 
Scholen moe
ten daarover 

beslissen. Als de 
medezeggenschapsraad in
stemt met een hoge ouderbij
drage, is er toch niks aan de 
hand, is de veronderstelling 

heeft geen 
schoolboeken gekregen en 
dan is het moeilijk leren. Toch 
heeft zijn vader wèl voor de 
boeken betaald. Als de school 
hem een brief stuurt, belt 
mijnheer Grootveld de SP
Aiarmlijn, 06-022.5005. 

Harry van Bommel van de staatssecretaris. Dat 

De brief vertelt waarom Caspar zijn boe
ken niet krijgt: de rekening zou niet zijn 
betaald. Toch heeft vader Grootveld een 
bankafschrift waaruit blijkt dat hij 380 
gulden heeft overgemaakt naar de 
school. Net als vorig jaar betaalt de fa-
mille, die het niet breed 

lijkt zo, maar aan dit Instem
mingsrecht van de ouders zit een risico. 
Rijke ouders zullen graag akkoord gaan 
met een hoge ouderbijdrage omdat zij 
dat gemakkelijk kunnen betalen. Zij ko
pen daarmee beter onderwijs voor hun 
kindere!l. En ouders met een laag Inko-

men zullen hun klnde-
heeft, wèl het boeken- Ouder- ren vaker naar een an-
fonds maar niet de vrij- dere school sturen. Het 
willige ouderbijdrage bijdrage: standenonderwijs komt 
van 400 gulden. Wat is zo weer terug. 
er nu gebeurd? De stor- vrijwillig De school van Caspar 
ting van het boeken- mag hem nu uitsluiten 
geld heeft de school be- of toch van allerlei zaken die uit 
schouwd als het alsnog de ouderbijdrage wor-
voldoen van de ouder- verplicht? den betaald. Hij mag 
bijdrage van vorig jaar. niet mee op excursie, 
Voor dit jaar verwacht 
men dus nog eens 800 gulden. 'Dat 
klopt toch niet?' zegt mijnheer Groot
veld tegen mij. Dat klopt inderdaad 
niet. 
Scholen vragen in toenemende mate 
om ouderbijdragen. Zij mogen dat, als 
de medezeggenschapsraad daarmee In
stemt_ De hoogte verschilt van school 
tot school en varieert van een paar tien
tjes tot meer dan 1000 gulden per jaar. 
Daarbij komt nog het boekengeld en als 
de leerling 16 of ouder is het lesgeld 
van bijna 1500 gulden. Onderwijs vol
gen is voor veel ouders een zeer kostba
re zaak geworden. Scholen besteden de 
ouderbijdrage onder meer aan excur
sies en materialen maar in sommige 
gevallen ook aan extra leerkrachten. 
Scholen die een hoge ouderbijdrage vra
gen kunnen zo beter onderwijs en bete
re ondersteuning van de leerling bie
den. Langzaam maar zeker komen er rij
ke en arme scholen in ons land. 
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moet in de kantine een 
(duurdere) gastenkaart gebruiken en 
moet kopieën apart betalen. De druk op 
ouders om te betalen wordt daardoor 
erg groot. Niemand wenst zijn kind zo'n 
aparte positie toe. De familie Grootveld 
betaalt de ouderbijdrage niet omdat het 
gezinsinkomen door werkloosheid sterk 
is gedaald. Sommige scholen kennen 
een regeling voor ouders met een mini
maal inkomen, maar Caspars school 
niet. Vader Grootveld had dus 'hulp van 
buitenaf' nodig en belde ons. 
Omdat het een openbare school betrof, 
legde de lokale SP de kwestie voor aan 
de wethouder Onderwijs. Ook die vond 
het gedrag van de school onbehoorlijk. 
Ik heb goede hoop dat de zaak voor 
Caspar goed afloopt en dat hij snel zijn 
boeken krijgt. De ouderbijdrage is nooit 
verplicht, maar scholen verzulmen nog 
wel eens het woord 'vrijwillig' te gebrui
ken als zij de bijdrage vragen. Na dit 

verhaal weet u wel beter. • 

u 
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Nieuwe hoop 
voor silicose
slachtoffers 

N ieuwe hoop gloort 
voor een deel van de 
duizenden oud-mijn

werkers met silicose die tot nu 
toe geen schadeloosstelling van 
20.000 gulden kregen. In de 
beroepszaak van een van hen, 
Klaas Wemmenhove, deed de 
rechtbank een gunstige uit
spraak. 
Door medisch onderzoek wordt 
vastgesteld in hoeverre de 
ex-mijnwerkers door silicose 
(stoflongen) niet meer normaal 
kunnen functioneren. Komen 
ze onder een 'refentiewaarde' 
van 59 procent, dan wordt de 
uitkering verstrekt. Klaas 
Wemmenhave had 60 tot 62 
procent gescoord en afgewe
zen. Daartegen was hij in be
roep gegaan met steun van SP
advocaat Piet Brauer. De recht
bank heeft nu geoordeeld dat 
bij het onderzoek rekening 
moet worden gehouden met 
een foutmarge. Ook moet daar
bij gekeken worden naar de 
gegevens van de eigen specia
list. Voor Wemmenhave bete
kent dit dat hij om een nieuw 
onderzoek kan vragen. De 
uitspraak is van belang voor de 
bijna duizend andere oud
mijnwerkers die nog procede
ren tegen een afwijzing. 
Het Aktiekornitee Ereschuld 
Mijnwerkers, dat al jaren knokt 
voor ruimhartige inlossing van 
de ereschuld aan de mijnwer
kers en hun weduwen, wijst 
met nadruk ook op de mensen 
die niet in beroep zijn gegaan. 
Voorzitter Jan de Wit: 'Onge
veer duizend mensen zijn eer
der afgewezen en hebben zich 
daar toen bij neergelegd. Wij 
roepen al die mensen nu op 
herziening van die afwijzing 
aan te vragen. Daartoe hebben 
we een speciale telefoonlijn 
geopend. Het zou overigens de 
Stichting Silicose Oud-Mijn
werkers, die de uitkeringen 
regelt, sieren als ze uit ejgen 
beweging tot herziening van 
oude afwijzingen overgaat.' 
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Verontrustende stroom klachten over thuiszorg 

De Klachtenweek 
Thuiszorg die het SP
comité VoorZorg eind 

september in het hele land 
hield, heeft een schrikbaren
de stroom van ernstige mel
dingen opgeleverd. Ruim 
negenhonderd klachten kwa
men binnen op de 48 telefoni
sche meldpunten. Kenmer
kend daarbij was dat mensen 
alleen belden over ernstige 
zaken waarvoor ze maar géén 
gehoor vinden bij de thuis
zorginstellingen. Mensen die 
nog maar één keer per week 
gewassen geworden; die niet 
meer weten wanneer ze 
's morgens uit hun bed gehol
pen, of juist veel te vroeg 's 
avond daar weer in worden 
gestopt. Veel klachten betref
fen de hoge eigen bijdragen, 
maar ook vermindering of 

stopzetting van de hulp. Zo
als in regio Den Bosch, waar 
200 mensen te horen kregen 
dat ze per 1 oktober zelf maar 
thuiszorg moeten regelen, 
want het geld is op. Zonder 
hulp blijft daardoor bijvoor
beeld een 84-jarige, dove, 
gehandicapte man. 

Bij een ontbijt (met tomaten natuurlijk) konden de vroege Heerlen
se buspassagiers kaarten tekenen voor behoud van de stadsbus. 

De stadsbus moet blijven 

E en ontbijt voor vroege 
buspassagiers in Heer
len. Actie samen met 

de BBA-chauffeurs in Oss. En 
heel wat SP-afdelingen die 
met persberichten en actie
kaarten gemeenten de ogen 
openen. Dat is de tussen
stand van de campagne 'Bus
je kwam zo' tegen de plannen 
van minister Jorritsma om de 
stadsbus op te heffen in een 
groot aantal middelgrote 
gemeenten. Het geld voor dat 
vervoer moet naar de provin
cies gaan. De verwachting is 
dat daardoor de stadslijnen 
op termijn verdwijnen. 'Ge-

meentebestuurders geven dat 
ook toe,' zegt SP-bestuurder 
René Roovers, die de actie 
coördineert. 'De wethouder in 
Vlissingen stelt bijvoorbeeld 
ronduit dat uitvoering van de 
plannen de doodsteek bete
kent voor het stadsvervoer. 
Toch kwam onze actie In veel 
plaatsen als een verrassing. 
De gemeenten weten al lang 
wat er dreigt te gebeuren, 
maar blijkbaar willen ze er 
liever geen ruchtbaarheid aan 
geven. Door de acties kan 
dat niet. Van een geruisloze 
afbraak kan nergens meer 
sprake zijn.' 
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Ruim een kwart van de klach
ten kwam van thuiszorg
personeel , over wie de cliën

ten overigens met veel res
pect spreken. Het Is onmoge
lijk je werk nog goed te doen, 
het is een organisatorische 
warboel, de rek is eruit, mel
den de werkers in de thuis
zorg. De werkdruk is enorm. 
Zo wordt men in Oisterwijk 
feltelijk verplicht 'vrijwillig' 
weekendwerk erbij te nemen. 
De klachten zijn plaatselijk 
door de SP-comités gebun
deld en aan de autoriteiten 
aangeboden. Landelijk zal 
hetzelfde gebeuren. Het 
klachtenboek zal aan minister 
Borst en staatssecretaris 
Terpstra van Volksgezondheid 
aangeboden worden vóór de 
behandeling van hun begro
ting in de Tweede Kamer. 

Meer 
bezwaren 

tegen huur
verhoging 

H et aantal bezwaar
schriften tegen de 

huurverhoging is bij de 
woningcorporaties afgeno
men van ruim 32.000 in 
1995 naar bijna 29.000 dit 
jaar, aldus de Nationale 
Woningraad. Maar dankzij 
de 12.000 STOP-kaarten die 
alleen al de corporaties 
binnenkregen in het kader 
van de Nationale Huur
staking 1996, is het totaal 
aantal bezwaren toch fors 
toegenomen, zo meldt de 
koepelorganisatie. 
De STOP-kaartenactie is een 
laatste waarschuwing aan 
verhuurders en overheid. De 
weigeraars van de huurver
hoging gaan weer betalen 
als hun bezwaar afgewezen 
wordt. Maar als het huur
beleid niet verandert, zal 
volgend jaar nog veel groot
ser en drastischer actie ge
voerd worden tegen de ge
hate huurverhoging. 
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Jeanet Nijeboer van KRO's Ook dat nog huldigt JeanneKnoop bij 
de uitreiking van de Rooie Reus-prijs. Het Comité Asbestslacht

offers was een van de genomineerden (zie ook pag. 16-19) 

Een doorbraak, twee successen 
en vier nieuwe processen 

op het asbestfront 

S uccessen in Enschede 
en Ernmeloord en een 
doorbraak bij het mi

nisterie van Sociale Zaken: het 
gaat goed met de strijd op het 
asbestfront 
In 1993 is asbest in Nederland 
verboden vanwege de bewezen 
gezondheidsschade door het 
materiaal . De problemen zijn 
daarmee echter niet opgelost. 
Asbestkanker openbaart zich na 
lange tijd, en zal de komende 
jaren nog minstens 10.000 
slachtoffers eisen. Daarnaast 
zijn er de miljoenen kilo's 
asbest in huizen, winkels en 
andere gebouwen verwerkt. 
Voor de SP reden om te blijven 
strijden. En successen te boe
ken. 
Een berg asbesthoudend puin in 
Ernmeloord is eindelijk opge
ruimd nadat SP-advocaat Bob 
Ruers de gemeente en het 
sloopbedrijf gedreigd had met 

een kort geding. Het sloopafval 
lag vanaf maart( !) onafgedekt 
in de open lucht. Protesten van 
omwonenden leverden slechts 
loze beloften op. De inzet van 
de SP hielp wèl. 
Een vasthoudend bewoners
comité heeft samen met de SP 
ook in Enschede resultaat be
haald. In honderden woningen 
in Enschede-Zuid vindt een 
volledige asbestsanering plaats. 
SP' er Amold Bloernhof: 'Eerst 
zou alleen het asbest uit douche 
en toilet verwijderd worden. Na 
protesten van de bewoners gaat 
nu vrijwel alles eruit.' Toen de 
sanering niet volgens de voor
schriften gebeurde, trokken de 
bewoners opnieuw aan de bel. 
Woernhof: 'De fouten werden 
toegegeven. Nu gaat het een 
stuk beter. En we blijven op 
onze hoede.' 
Een regelrechte doorbraak is de 
erkenning van staatssecretaris 

De Grave dat ook de overheid 
moet bijdragen aan een asbest-
fonds. Samen met het Comité 
Asbestslachtoffers pleit de SP 
hier al jaren voor. Het fonds 
moet schadevergoedingen 
betalen aan asbestslachtoffers 
en hun nabestaanden. Oud-
staatssecretaris Linschoten 
vond dat wel een goed idee, 
maar weigerde mee te betalen. 
Zijn opvolger De Grave heeft 
er een andere kijk op. Jeanne 
Knoop, voorzitter van het Co-
mité Asbestslachtoffers: 'We 
hebben een heel positief ge-
sprek gehad met De Grave. Hij 
zegt ronduit dat het fonds er 
móet komen en dat ook de 
overheid verantwoordelijk is, 
door het veel te late asbestver-
bod. Onpartijdige deskundigen 
gaan de zaak nu onderzoeken 
en komen binnen een maand of 
vier met een advies.' 
Het comité onderstreept de 
noodzaak van een asbestfonds 
door steeds nieuwe zaken voor 
de rechter te brengen. Dezer 
dagen dienen er weer vier kort 
gedingen, allemaal tegen werk-
gevers die schadevergoeding 
weigeren aan oud-werknemers 
en hun nabestaanden. Jeanne 
Knoop: 'Het gaat om mensen 
die hun leven kwijtraken aan 
hun werk. En die mensen wor-
den ook nog gedwongen een 
tweede, juridische lijdensweg 
te volgen. Schandalig.' 
Een van de procedures is ge-
richt tegen asbest-fabrikant 
Eternit. Opvallend is dat het 
slachtoffer daar zelf niet ge-
werkt heeft. Hij heeft de kan-
kerverwekkende vezels gekre-
gen via de kleren van zijn va-
der, die wel bij Eternit werkte. 
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IN DE KRITIEK van de SP 
op het Pluscentrum In 
Hoensbroek zit 'In grote 
lijnen een grond van waar-
held', zegt lnterlm-flrecteur 
N. Hamers. De bewoners 
van de aanleunflat hebben 
volgens de SP vorig jaar 
elk 20S gulden te veel 
betaald aan servicekosten. 
De SP eiste snelle terugbe-
taling. Hamers wil nu met 
bewoners en SP om de 
tafel. Het Pluscentrum 
moest al vaker service-
kosten terugbetalen na 
tussenkomst van de SP. 
BRABANT SP-STATENLID 
Ger Wouters Is woedend 
over de nieuwe vergoeding 
voor de dagelljks-bestuurs-
leden van waterschap De 
Dommel. Die gaat van 
17.000 naar 34.000 gul-
den per jaar. Wouters: 'Ik 
ken heel wat gezinnen die 
jaarlijks mlnder Inkomen 
hebben dan wat deze be-
stuurders gaan ontvangen 
voor een nevenfunctie. ' 
HET SP-KANTOOR aan de 
Oude Kerkstraat In Heerlen 
Is door de afdeling fraai 

,I verbouwd en opgeknapt. 
Op S oktober werd dat 
gevierd met open deuren 
en muziek. SP-voorzitter 
Jan Marljnlssen verrichtte 
de officiële heropening. 
OVERAL BEROERING over 
sterk verhoogde aanslagen 
onroerende-zaakbelasting. 
Zoals In St-Michlelsgestel, 
waar de SP al honderden 
bezwaarschriften Inzamel-
de. De hertaxatie pakte 
hier ruim SS procent hoger 
uit, met fikse uitschieters. 
Hemelschreiend hoog 
steeg de waarde van de 
pastorie In Den Dungen: 
van 26S.OOO gulden naar 
3, 7 miljoen. SP'er Anlta 
Oerlemans heeft B en W 
kritische vragen gesteld 
over de 'slordigheden bij 
de herwaardering•. 
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Tien jaar geleden ondekte Def P 
(Pascal) de rap In - hoe kan het ook 
anders - de Amsterdamse wijk 
Osdorp. In 1992 brachten hiJ, Seda, 
Klng en IJsblok het eerste album ult. 
Zonder enige promotie. Tot hun eigen 
verbazing werden er 8000 
exemplaren van verkocht en begon 
het balletje te rollen. Voor ze het 
wisten stonden ze op Plnkpop. De 
bandlelder (26) studeerde acht jaar 

aan de Amsterdamse Grafische 
School, verdient zijn boterham voor 
een deel nog steeds als grafleus en 
ontwerpt zelf de platenhoezen, 
T -shirts en posters van de Osdorp 

Posse. 
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'Met schelden 
alleen los je 
geen flikker op' 

Het mooie van hiphop is 
dat je er alles in kwijt kan. 
Het klinkt een beetje on
eerbiedig, maar hiphop is 

recycle-muziek, gemaakt van oude stukjes 
muziek van anderen. Ik ben net als de kun
stenaars die op de vuilnisbelt rondlopen, een 
oude kandelaar en een stofzuigerslang vin
den en daar een splinternieuw kunstwerk 
van maken. Je pakt van alles een beetje en 

tekst moeten integreren met elkaar. Het 
moet één geheel zijn. In rap kan je je ei 
kwijt. Er is geen ander muziekgenre waar 
zoveel tekst in zit Dus als je veel te vertel
len hebt, is rap het medium bij uitstek. Er is 
ook een hele grote markt voor. Mensen die. 
er écht naar luisteren. FaAs v-an popliedjes 
willen vaak alleen het deuntje horen. De 
tekst zal hun worst wezen. Daarom rap ik 
ook in het Nederlands. Ik schrijf niet voor 
Amerikanen. Ik wil dat hier mijn boodschap 
overkomt. 
Wij maken muziek over onderwerpen waar 
we kwaad om zijn. Je draagt een bepaalde 
emotie uit. Dat is waar kunst om draait. 
Kunst is je gevoelens overbrengen en als je 
dat niet doet ben je niet met kunst bezig. 
Hoe meer je meemaakt, hoe meer nieuwe 

thema's je krijgt. Als je drijfveer woede 
is, dan is een scheldwoord hier 

en daar logisch. Het is een 
taalkundig gereedschap 

dat je hanteert om aan
dacht te trekken. Ik voel 
me nu eenmaal betrok
ken bij bepaalde zaken 
en dus maak ik me 
vaak kwaad. Je kunt 

ook elke dag in de cof
feeshop rondhangen en je 

nèrgens over opwinden, 
maar dan stelt je leven niet zo 

veel voor. 
Ik kan niet tegen onrecht, leugens, hypocri
sie en baat elke vorm van discriminatie. Niet 
alleen van rassen, maar ook van leeftijd of 
uiterlijk. Ik snap niet dat er mensen zijn die 
dat bewust promoten. Al is het gelukkig 
maar een kleine minderheid. Ze doen het uit 
onvrede over hun eigen maatschappelijke 
positie en zoeken het in veel te simpele op
lossingen. Ze denken: 'Ik kan geen baan 
krijgen, ik kan geen woning krijgen en dat is 
allemaal de schuld van de buitenlanders. 
Want die nemen mijn baan en mijn woning 
in'. Het nummer 'Schijnheil Hitlers' gaat 
over mensen die zichzelf naar buiten toe te 
boek zetten als niet-racist, maar die in be
paalde kringen behoorlijk racistische ge
dachten blijken te hebben. Ze zitten bijvoor
beeld met allemaal blanken aan tafel ieder
een af te zeiken. Komt er een neger bijzitten, 
dan slaan ze helemaal om. Als je zo bent, 
moet je ook de ballen in je broek hebben om 
zo te blijven als er een neger of een Turk bij 
komt zitten! Het zijn gewoon schijterds. 
Dan heb ik meer respect voor een skinhead 
die zegt 'ik haat negers en Turken ', dan voor 
iemand die het ook vindt, maar er niet voor 
uit durft te komen. Die skinhead heeft ten
minste lef. Je weet wat je aan hem hebt. 

maakt daar je eigen creatie van. Muziek en Daardoor is hij minder gevaarlijk. 
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In dat opzicht zou het ook verkeerd zij n om 
CP'86 te verbieden. Nu. weetje precies hoe

veel mensen erop stemmen. Dat geeft politi
ci. een beeld van hoe er gedacht en gevoeld 
wordt. Als ze.. een beetje nadenken, kunnen 
ze er ook de oorzaak van herleiden en er dan 
op een-positieve manier op inspelen. Politici 
moeten zich onder het volk mengen, om er
achter te komen wat de eigenlijke denkpa
tronen en standpunten zijn. 
Toen ik begon met teksten schrijven was ik 
nog schenenschopperiger en rebelser. Op al
les wat me niet zinde of dwars zat gi ng ik 
schelden. Het was allemaal 'kut' , 'tering ' , 
'tyfus ' en 'de pest voor iedereen.' Later ga je 
merken dat het geen flikker uitmaakt als je 
al leen maar vloekt op dingen. Dat je veel 
sterker staat als je niet alleen scheldt, maar 
ook de reden noemt en met alternatieven 
komt. Als tekstschrijver ben ik dus twee 
stappen vooruit gegaan. 
Wat collega-rappers zingen is niet mijn 
zaak. Maar als ze bagger uitbrengen, halen 
ze wel het imago van de hele hiphop naar 
beneden. Het lijkt wel een vloek, dat juist 
die slechte rappers steeds in de top 40 staan. 
Daarom hebben mensen die er geen ver
stand hebben een verkeerd beeld van hip
hop. Zo van: '0 ja rappers, dat zijn van die 
ventjes die de hele dag lopen te roepen dat 
ze de beste zijn, de grootste pik hebben en je 
wel effe in elkaar schoppen als je het daar 
niet mee eens bent'. Dat is wel een beetje 
waar, want je hebt zat van die losers die niks 
anders rappen. Ik heb in sommige numlfDers 
ook wel extreme geweldstoestanden, maar 
dat is parodie. Ik kom daartegen in opstand. 
Zij halen iets naar beneden wat een ander 
met jaren hard werken omhoog heeft ge-
haald. Het is ook vreselijk irritant om dat • 'Echt goed samplen, origineel samplen, onherkenbaar samplen is moeilijker dan 
soort dingen te horen. Stompzinnig. Nutte- een instrument bespelen. Niet alleen muzikaal, ook technisch komt er heel veel bij 
loos. kijken. Maar dan kun je wel kiezen uit een oneindig geluidenpalet. Van trams, kerk-
Een algemene boodschap aan de wereld heb klokken, brekende stenen, krakend hout, alles kun je gebruiken om een bepaalde 
ik niet. Ik neem per numlfDer een ander on
derwerp. Niemand op deze planeet is zo be
langrijk, dat hij een zinnige boodschap voor 
de rest van de samenleving zou kunnen heb
ben. Iedereen is- hoe hoog je ook geplaatst 
bent in de politiek, hoe slim je ook bent en 
hoeveel macht je ook bezit - een gewone 
sterveling, die z'n informatie uit boeken en 
van horen zeggen heeft. Aangezien iedereen 
z' n eigen leven heeft, in z' n eigen omgeving 
leeft, andere mensen kent, andere dingen 
doet en andere interesses heeft, is er nie
mand die iets namens of voor de hele wereld 
kan zeggen. 
Ik denk niet dat onrecht ooit zal verdwij nen. 
Het enige wat je kan doen is er flink op kan
keren en hopen dat het vermindert. Dat men
sen gaan inzien, dat wat ze doen fout is. Ik 
probeer een positieve boodschap uit te dra-

sfeer te creëren.' 

gen. Hoe meer succes ik heb, hoe meer die 
boodschap bij die mensen terechtkomt. Om 
die reden vind ik het succes dat we hebben 
ook prachtig. En niet uit financiële overwe
gingen. 
Je hoort ons nooit op Radio 3 omdat de lui 
van de dagprogrammering een stelletje hy
pocriete klootzakken zijn. Ze houden het 
comlfDerciële cirkeltje rond waaraan zij het 
meest verdienen. Je moet ze omkopen en ik 
wil niet dat ons promotiegeld opgaat aan het 
paaien van DJ's die toch een grote hoop op 
ons schijten. De radio vond ons eerst te hard 
en te grof, maar ze draaiden wel engeistalige 
hiphop. Die rappers gebruiken woorden als 
motherfucker en komen met stompzinnige 
teksten. Wij hebben wèl wat te zeggen , maar 
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omdat er 'kut' of 'shit' in voorkomt mag het 
niet op de radio. We hebben nooit steun van 
ze gehad en zijn toch ver gekomen. 
Mijn fans vinden de tekst belangrijk, min
stens zo belangrijk als de beats. Een goeie 
tekst versterkt de beats en omgekeerd . Als 
je het goed integreert heb je een krachtig 
nummer. Dat is wat onze fans aan preekt. 
Ze horen niet alleen nutti ge informatie, 
maar ook een te gekke beat waarop ze kun
nen dansen . Uit hun dak kunnen gaan. Er 
zit power in . Als ik uit een boekie stond 
voor te lezen op toneel , dan was het nooit 
zo aangeslagen. Dan had 
ik waarschijnlijk in een 
of ander vaag literair cir
cuitje gezeten. 

15 



I 
------ •1'1ff I 

Dirk de Vroome denderde met 
zevenmijlslaarzen door het leven, 
onderweg alles verpletterend dat naar 
onrecht riekte. Daarom noemden ze 
hem de Rooie Reus. Toen hij die strijd 
in 1986 noodgedwongen moest staken, 
stierf alleen zijn lichaam, maar niet de 
herinnering. Het was dus slechts een 
kwestie van even wachten, voordat 
hem postuum eer zou worden betoond. 
Dat is nu gebeurd. Ofschoon de Rooie 
Reus-prijs officieel in het leven is 
geroepen om de geus aan te wijzen die 
verder is gegaan waar de Limburgse 
gigant ophield. Er was een trio 
genomineerden: het Aktiekomitee 
Ereschuld Mijnwerkers, het Comité 
Asbestslachtoffers en de onderzoeks
journalisten Stella 
Braam en Chris de 
Stoop. Knokkers. 
Kruisvaarders. 
Kinderen van de 
Rooie Reus. Als 
Dirk de Vroome 
nog had geleefd, 
zou hij ze alle drie 
tot zijn nazaten 
hebben benoemd. 

Strijders 
tegen 
onrecht 
geëerd 
Stella Braam ontvangt de 

Rooie Reus-prijs uit handen 

van Hennie de Vroome 

0 p deze twaalfde septemberavond in het Amsterdamse Vak
bonctsmuseum - de schitterende 'Burcht van Berlage' - be
stijgt Jan Marijnissen als eerste het katheder, om te vertel

len waarom de SP de Rooie Reus-prijs heeft ingesteld. Zijn publiek 
wordt gevormd door de juryleden, de genomineerden en hun mede
standers, persmensen en een fl ink aantal gasten van organisaties die 
kunnen meepraten over solidariteit en strijd. 
'Er zijn prijzen voor schrijvers, acteurs, sporters, voor mensen die 
zich verdienstelijk maken in de wetenschap,' zegt Marijnissen. 
'Echter voor bijzondere verdiensten in de strijd tegen onrecht was er 
geen prijs. De SP wilde die lacune vullen.' 
Allereerst moest daartoe een onafhankelijke jury samengesteW wor
den die jaarlijks de Rooie Reus-prijs zal toekennen. 'Ik mag zeggen 
dat we daarin buitengewoon goed geslaagd zijn. Elk van de mensen 
die wij uitnodigden zei meteen ja. ' Zo kwam de jury tot stand, be
staande uit Hennie de Vroome, de weduwe van Dirk; Herman Bode, 
voormalig vakbondsbestuurder maar elf jaar na zijn pensionering 
nog zeer actief; Elma Verheij, sterjournaliste bij Vrij Nederland; 
Sietse Bosgra, de aartsvader van de Nederlandse anti-apartheidsbe
weging; Carrie, de fe lle columniste van Spijkers met Koppen; Lucas 
Reijnders, het nationale mil ieu-geweten, en SP-voorzitter Jan Marij
nissen. De Rooie Reus-prijs bestaat uit een trofee, 5000 gulden en 
'eeuwige roem ' , licht Marijnissen toe. 'Met zijn acties boordevol 
durf en creativiteit oogstte de Rooie Reus veel waardering van de 

gewone mensen. De prijs heeft 
ook tot doel de nagedachtenis 
aan Dïfk te laten voortleven. ' 
Een korte videofi lm laat Her
man Bode aan het woord over 
de betekenis van solidariteit en 
strijd. Zijn boodschap zal deze 
avond vaker klinken: mensen 
willen zich graag inzetten voor 
elkaar, en tegen onrecht. Maar 

. de politiek lijkt met haar beleid 
de poten onder die solidariteit 
uit te willen zagen, de mensen 
op zichzelf terug te werpen. 
Dan biedt de film een kijkje in 
het atelier van kunstenaar Aris 

Roskam, die zijn Rooie Reus-beeld afwerkt in het bijzijn van de we
duwe Hennie de Vroome. Ze kijkt vertederd naar het witte beeldje, 
waar nu zwarte lijnen op geschilderd worden. 'Dirk droeg nooit een 
jasje met streepjes, maar dat geeft niet,' zegt ze gemoedelijk. 

M aandenlang heeft de jury in stilte zijn voorbereidende 
werk gedaan. Van de vele kandidaten zijn er drie genomi
neerd voor de eerste Rooie Reus-prijs 1996. Die nomina

ties worden vanavond verdedigd door bijzondere gastsprekers. 
Schrijver Ton van Reen bijt het spits af met een warm pleidooi voor 
het Aktiekornitee Ereschuld Mijnwerkers. 'In 1950 werd Limburgia 
voetbalkampioen. De ploeg uit Brunssum versloeg Ajax met 6-0. 
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Daags erop waren de mannen weer aan het kolenfront te vinden. Ze . 
werden geen profs, want ze kenden hun plicht. Het land wachtte niet 
op doelpunten, maar op kolen, energie voor herrijzend Nederland.' 
Vijftien jaar later zijn ze bij het oud vuil gezet. 'Mijnwerkers waren 
ineens niet meer nodig. Met een pensioen om van te huilen werden 
ze naar huis gestuurd,' vertelt Van Reen. 'En zij, bij wie zich nadien 
de vreselijke ziekte silicose openbaarde, door de mijnwerkers zelf 
sjtub of stoflongen genoemd, bleken hun rechten op een invalidi
teitsrente te hebben verloren.' 
Solidariteit was hard nodig. De trots van de mijnwer
kers had een grote knauw gekregen en er heerste 
regelrechte armoede. ' In Den Haag was men ver
geten hoe hard Nederland de mijnwerkers na de 
oorlog nodig had gehad. Maar niet iedereen 
pikte het dat de mijnwerkers zoveel onrecht 
werd aangedaan.' Staatssecretaris Elske ter 
Veld dacht dat de ereschuld aan de mijn
werkers met een paar miljoen wel was be
taald. 'Die zelfgenoegzaanllheid baarde het 
Aktiekomitee Ereschuld Mijnwerkers, dat voor 
de mijnwerkers het onderste uit de kan wilde 
halen. Het sloeg aan. Waar het aktiekomi-
tee ook verscheen, op markten of brade
rieën, iedereen voelde zich erdoor aan
gesproken,' vertelt Van Reen. 
'De actie riep vooral opriep het ge
voel van solidariteit op. Want ieder-
een begreep: het gaat niet alleen om 
geld, het gaat vooral om erkenning 
van wat de mijnwerkers betekenen.' 
Van Reen beschrijft de weerstand van de 
politici , die 'bij gebrek aan interesse voor 
het verleden, in de toekomst weer de fouten 
uit het verleden zullen maken'. Maar het aktie
komitee zet door. 'Veertig miljoen is er ondertussen 
voor de oud-mijnwerkers vrijgemaakt, en de strijd 
gaat door.' 
'Het Aktiekomitee Ereschuld Mijnwerkers heeft niet 
alleen gewerkt voor de slachtoffers van sjtub,' besluit 
Ton van Reen, 'maar is ook een eresaluut aan alle 
mijnwerkers, van wie het zweet te snel vergeten is.' 

J 
eanet Nijeboer van KRO's 'Ook dat 
nog' pleit ervoor de Rooie Reus-prijs 
toe te kennen aan het Comité Asbestslacht

offers. 'Ons team voelt zich vereerd als een on
derwerp dat wij in ons programma hebben be
handeld, zo' n positieve uitwerking heeft op de 
samenleving. De impact was enorm toen 
Jeanne Knoop-Ketting in maart 1995 zo 
moedig was om, voor het oog van anderhalf 
miljoen kijkers, voor te lezen wat ze aan de 

voormalige werkgever van haar man had geschreven. Haar man Arie 
had 38 jaar bij de RDM gewerkt. Slechts anderhalf jaar kon hij van 
de VUT genieten. Toen werd er bij hem asbestkanker geconstateerd 
en een lijdensweg begon. ' 
RDM wees iedere aansprakelijkheid af, hoewel Arie Knoop de ziek
te daar opgelopen móest hebben. Verdrietig maar strijdbaar spande 
JeanneKnoop een proces aan om smartegeld af te dwingen. Maar ze 
deed méér. 'Jeanne stond aan de wieg van het Comité Asbestslacht
offers en ondersteunde op deze manier slachtoffers en nabestaanden. 

Zeshonderd mensen per jaar sterven aan asbestkanker en de ko
mende 20 jaar zullen er nog tienduizend volgen. Schanda

lig wanneer je bedenkt dat in 1930 al bekend was 
dat werken met asbest niet zonder gevaar 

was,' constateert Jeanet Nijeboer. 
'Samen met de SP was het Comité Asbest

slachtoffers van mening dat de overheid haar 
verantwoordelijkheid moet nemen en een as

bestfonds moet oprichten, voor iedereen die 
met de gevolgen van asbest te maken heeft.' 

Nijeboer vertelt hoe het comité er dankzij grote 
vasthoudendheid in slaagde steun te verwerven voor 

dit plan, tot in de regering en de Tweede Kamer. On
dertussen meldden zich honderden asbestslachtoffers 

aan bij het comité. 'Honderdvijftig aansprakelijkheids
stellingen gingen in korte tijd de deur uit. Geen geringe 

prestatie voor een kleine club dat met bijzonder veel in
zet strijdt voor een reuze-goede zaak.' 

Jeanet Nijeboer sluit af met een 'dreigement': 'In 
de prijzenkast van de KRO staat de gevreesde 

Gouden Eikel voor de grootste knoeiers van 
Nederland. Helaas zij n die veel talrijker 

dan parels als Jeanne Knoop. De jury 
riskeert dat wij onze prijs uit de 

kast halen als het Comité As
bestslachtoffers niet als winnaar 

wordt aangewezen ... ' 

' I k heb oneindig veel be
wondering voor het Comi-
té Asbestslachtoffers. Ik 

weet dat het Aktiekomitee Ereschuld 
Mijnwerkers prachtig werk doet. 

Toch vind ik dat de Rooie Reus-prijs 
hoort te gaan naar Stella Braam en 
Chris de Stoop.' Aan het woord is 
Rudy van Meurs, eminence grise van 
de vaderlandse onderzoeksjournalis
tiek, die de derde nominatie verde-
digt. Hij trekt een vergelijking met 
de Amerikaanse joumalisten Ida 
Tarbell en Upton Sinclair, die een 
eeuw geleden het kapitalisme in 
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Rooie Reus
prijs 1996 
de keiharde vorm van die tijd aan de kaak 
stelden. Hun onthullingen over de vreselijke 
·werkomstandigheden aan de ene kant en de 
schaamteloze verrijking aan de andere kant, 
hadden een enorme uitwerking. 'De onthul
lingen wekten woede bij de krantenlezers. 
Het gevolg was dat de Amerikaanse regering 
moest ingrijpen.' In een woede-aanval noem
de de toenmalige president Theodoor Roose
velt dit groepje gewetensvolle journalisten 
'muckrakers' -ze roerden in de drek van de 
maatschappij. 'Hun erfgenamen in deze tijd 
zijn Stella Braam en Chris de Stoop,' stelt 
Van Meurs. 
'Stella Braam heeft in haar boek De blinde 
vlek van Nederland indringend beschreven 
hoe een naamloos proletariaat anno 1995 nog 
steeds wordt ingezet voor de verrijking van 
een handvol neo-kapitalisten. Ze verbond 
zichzelf met het lot van uitzendkrachten, 
schoonmakers, illegalen in de tuinbouw en 
slachtoffers van koppelbazen. Ze speelde een 
rol, kroop in de huid van mensen voor wie ze 
wilde opkomen. En het aardige is dat ze al de 
misère die ze tegenkomt op een bijna licht
voetige wijze in soms schitterende dialogen 
beschrijft, waardoor haar reportages zoveel 
aan invloed winnen.' 
Rudy van Meurs prijst evenzeer Chris de 
Stoop. 'Zijn nieuwste boek Haal de was 
maar binnen is een felle aanklacht tegen de 
manier waarop het rijke Westen vreemdelin
gen behandelt en zich probeert te ontdoen van 
zigeuners, vluchtelingen en mensen in doods
angst. Chris de Stoop schrijft gepassioneerd, 
hij ontleedt de problemen rondom de minder
heden met een fileermesje. Je proeft de woe
de en zijn betrokkenheid. Zijn boek klinkt als 
een sirene.' 
'De verslagen van Stella Bram en Chris de 
Stoop zijn spannend om te lezen, maar u moest eens weten wat voor 
bloed, zweet en tranen daaraan zijn voorafgegaan. Onderzoeksjour
nalisten roeren in de drek van de samenleving. En dat is wellicht nog 
moeilijker dan honderd jaar geleden, want deze maatschappij is 
meester in het verhullen van onrecht.' 
'Dirk de Vroome zou het prachtig vinden wat zij doen,' concludeert 
Rudy van Meurs. 'Stella acteert en daar was hij een meester in. Chris 
is woedend en dat was Dirk ook. Beiden zijn crusaders die onrecht 
aan de orde stellen en de maatschappij willen hervormen. Dat was 
ook Dirk de Vroome's vurigste wens.' 

0 m de spanning te breken of juist om hem op te voeren, 
brengt Carrie de volgende tien minuten een vlijmscherpe 
column, uitgesproken met onvervalst Rotterdams accent. 

Ze prijst de asbestslachtoffers ('zo zwaar ziek dat de verantwoorde
lijke werkgevers het proces alleen maar hoefden uit te stellen om 

steeds minder levenden ove.~; te houden aan 
wie ze schadevergoeding moesten betalen') 
en de mijnwerkers ('die voor hun stoflongen 
zo weinig uitkering kregen dat ze niet eens 
hun doktersrekening ervan konden beta
len'). 'Weerloos? Ja! Zwak? Zeker! Maar 
gingenjullie met je rug tegen de muur staan? 
Echt niet! Jullie vormden groepen en kwa
men in actie en kregen daarmee een kracht 
en een geluid waar iedereen wel naar moest 
luisteren. En dat geeft toch hoop, jongens. 
Dat je in een tijd waarin je in je eentje hoog
stens een speld in de kont van de kapitalist 
kan zijn, jullie je tegenstanders net zoveel 
last weten te bezorgen als een nest gevaarlijk 
rooie mieren. ' 
'Om het over die twee journalisten maar he
lemaal niet te hebben. Wat een tuig! ' roept 
Carrie. 'Netwerken van vrouwen- en kinder
handel waren natuurlijk bedoeld om geheim 
te blijven, ja? En hoe illegalen geronseld en 
uitgebuit worden ook! En dat zijn jullie ge
woon gaan uitzoeken en zetten het dan nog 
in de krant ook? Denk je dat de georgani
seerde criminaliteit blij is met jullie? Nou, 
wij zijn het wel. Ja, want heb je bij een erg 
smerige was minstens een heel pak Witte 
Reus nodig om het schoon te krijgen- om de 
vuile was van deze maatschappij een beetje 
deskundig buiten te hangen, heb je toch 
meer aan een Rooie Reus. Rooie Reuzen, ja, 
dat zijn jullie, allemaal!" 

H et verlossende woord moet nu gaan 
vallen, uit de mond van juryvoor
voorzitter Lucas Reijnders. De pro

fessor vertelt hoe de jury te werk is gegaan. 
In verschillende media zijn oproepen ge
plaatst om mensen en organisaties aan te 
melden voor de prijs. 'En dat is gebeurd. 

Voor de eerste rooie Reus-prijs 1996 zijn in totaal bijna 100 kandida
ten gesteld. In vrijwel alle gevallen mensen die op bewonderens
waardige wijze de strijd aangaan tegen klein en groot maatschappe
lijk onrecht. Een breed scala van potentiële Rode Reuzen, mensen 
die in de geest van Dirk de Vroome durven zeggen: hier is iets aan de 
hand dat indruist tegen elementaire waarden als menselijke waardig
heid en gelijkwaardigheid en dat daarom weerwoord en tegenactie 
verdient.' 
De jury heeft na ampel beraad drie nominaties gekozen, op grond 
van de criteria: inzet, oorspronkelijkheid, uitstraling, durf, en toe
komstgerichtheid. 'De drie genomineerden scoren dusdanig hoog op 
alle criteria dat zij zonder enige aarzeling de Rooie Reus-prijs toege
kend kunnen krijgen.' Reijnders noemt de inzet van alle drie ' inspi
rerend voorbeeld voor velen '. 'De jury wil daarvoor haar respect en 
bewondering uitdrukken.' 
'Uiteindelijk moet er echter één winnaar van de Rooie Reus-prijs 
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1996 aangewezen worden. Na rijp beraad is 
gekozewvoor een Rooie Reus en een Rooie 
Reuzin: Chris de Stoop en Steil a Braam. Zij 
slagen erin. met hun baanbrekende aanpak 
aandacht te krijgen voor praktijken die tot 
voor kort onbestaanbaar werden geacht in 
het beschaafde Europa. Hun enthousiasme, 
inzet en vooral ook verrassende aanpak la
ten zich heel goed plaatsen in de wijze waar
op de Rooie Reus in zijn tijd zich inzette 
voor vergelijkbare groepen mensen.' • 

' I ~e~she:o: 
u dat 
heelgoed 

werkt. 
Dat Is dan veer
tien gulden vijf
ennegentig.' 
Naar bulten lo
pend bekijkt de 
man hoopvol 
het tubetje. Op 
zijn lip puilt een pijnlijk blaas
je. Een bij velen regelmatig te
rugkerende kwaal: de koorts
lip. 
Geërgerd volg Ik dit schouw

dere antimicro
biële mlddelen 
zoals de peni
cilllnes, schrijft 
een verstandige 
arts ook aclclo
vlr zo weinig 
mogelijk voor. 
Want als je het 
te veel ge
bruikt, valt te 
vrezen dat be

spel. Het middel is duur, nau- Henk van Gerven 
welljks of niet werkzaam biJ 

paalde virusstammen resis
tent (ongevoelig) worden voor 
dit belangrijke medicijn. Als 
zo'n resistente stam binnen
dringt bij personen met een 
verstoord afweerstelsel, kun
nen emstlge Infectles In Ion-

een koortslip en niet zonder bijwerkin
gen. 
Een koortslip is Irritant en pijnlijk en 
vergalt je uitgaansplezier. Het komt ook 
geregeld terug. Een effectief mlddel Is 
er niet. Met zinkoxide-smeersel droogt 
het koortsblaasje nog het 

gen en hersenen optreden. Daarom ma
ken artsen zich zo kwaad over de Intro
ductie van aclclovlr op de vrije markt, al 
is het maar in een quasi-onschuldig 
koortslip-middeltje. De medisch micro
blologen van het Academisch Zieken-

huis In Lelden schrijven 
snelste In. En verder is het Waarom verontwaardigd in het Ne-
verstandig bij (fel) zon- derlands Tijdschrift voor 
licht je lippen In te vetten keurt Geneeskunde: 'Het Is ons 
met een goede, bescher- niet duidelijk wat de voor-
mende crème. Door dat minister delen kunnen zijn van het 
zonlicht komt een koorts- priJs~:even van ledere con-
lip namelijk gemakkelijker Borst trole op de toepassing van 
terug. een essentieel antlmlcro-
Bij de plaatselijke drogist de vrije bleel middel.' 
kocht de man aclclovlr, Zovlrax wordt zonder eni-
beter bekend onder de verkoop ge terughoudendheld op 
merknaam Zovlrax. Sinds grote schaal gepromoot 
kort Is dit mlddel op de van door fabrikant Wellcome, 
vrije markt en het Is een bij de drogist, maar ook op 
bestseller. Dat hoeft niet Zovirax TV. Op zoek naar ledere 
te verbazen, want wie zou koortslip laat Wellcome 
er niet graag definitief van toch elke schroom varen. 
zijn koortslip verlost wil- Ik vind sowieso dat recla-
len worden? goed? me voor medicijnen moet 
Ik vind het echter een re- worden verboden, maar ze-
gelrechte schande dat de 
Nederlandse regering de 
vrije verkoop van Zovirax heeft toege
staan. En met mij vele artsen. Dat weet 
ik omdat zich Inmiddels onder de artsen 
een hele discussie heeft ontwikkeld 
over de vrije verkoop van Zovirax. En 
dat niet zozeer omdat het mlddel niet of 
nauwelijks werkt tegen de koortslip, 
maar om een nog veel belangrijker re
den. 
Er zijn maar weinig effectleve middelen 
tegen virussen. En van die weinige is 
aciclovlr Is de voornaamste. Net als an-
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ker die voor ack:lovlr. Het 
Is vreemd dat onder het 

bewind van minister Borst aclclovlr tot 
de vrije markt Is toegelaten. Het Is In 
volstrekte tegenspraak met haar credo: 
Gebruik van gezondheldszorgvoorzie
nlngen: zuinig en doelmatig a.u.b. Ken
nelijk blijkt ook zij niet immuun voor 
het paarse virus, dat gekenmerkt wordt 
door een cynisch pragmatisme: alle 
medicijnen die de mensen zelf kopen 
drukken niet op het budget van de col
lectief gefinancierde gezondheidszorg. 
Zuinig en doelmatig toch? • 

19 



---- .. 11 . f • 

De Zaterdagmoeders van 
lstanbul willen hun zonen en 

mannen terug 

Volgens een onderzoeksgroep 
van de Verenigde Naties kent 
Thrkije het grootste aantal 
verdwijningen ter wereld. De 
Zaterdagmoeders blijven 
achter, en schreeuwen om 
aandacht voor de misstanden 
in het land. 

H 
asene Türkoglu 
zoekt al bijna 
honderd dagen 
naar haar man. Ze 
loopt de deuren 

van instanties en politie
bureaus plat, maar Talat heeft 
ze niet gevonden. Elke zater
dag gaat Rasene naar het plein 
voor het Galatasaray-lyceum 
in lstanbul, want ze is al meer 
dan drie maanden een Zater
dagmoeder. En Zaterdagmoe
ders komen elke zaterdag bij 
elkaar op dat Turkse plein. Ze 
dragen de foto's van de men
sen die verdwenen. Ze 
schreeuwen hun protesten uit: 
'Geef ons onze kinderen terug. 
Laat onze mannen leven.' 
In Turkije verdwijnen mensen 
tijdens hun gevangenschap. Ze 
worden gearresteerd en keren 
niet terug. De politie ontkent 
in de meeste gevallen de arres
taties. 'De naam staat ruet op 
de lijst,' zegt men dan. Soms 
wordt er ergens een verminkt 
lijk gevonden. 
Asiye Karakoç vertelt over 
Rldvan, haar zoon. Op een 
avond, iedereen sliep al, werd 
er gebeld. Het huis was omsin
geld door gewapende agenten. 
Een gevangen genomen vriend 
had gezegd dat Rldvan van de 
PKK was en dat er in zijn huis 
verrekijkers, wapens, docu
menten en guerrillajacks wa-

ren. Er volgde een huiszoe
king. R1dvan was niet thuis. Er 
werd niets gevonden, alleen 
jacks die aan de kapstok hin
gen. Ze waren gewoon in de 
winkel te koop, maar volgens 
een politiefunctionaris waren 
het guerrillajacks. Ze gingen 
mee naar het bureau. Later is 
Rldvan gearresteerd. Op het 
kerkhof van de naamlozen 
werd hij teruggevonden. Op 
zijn lichaam hadden ze nylon 
verbrand. Hij had elektrische 
shocks gekregen. 
Volgens de Mensenrechtenver
eniging in Turkije verdwenen 
vorig jaar 231 personen tijdens 
hun gevangenschap en werden 
er 251 gemarteld. Ook werden 
100 verenigingen en vak
honds- en publiciteitsorganen 
gesloten en 461 joumalisten 
gearresteerd. 
Meer dan 65 weken komen de 
Zaterdagmoeders al bij elkaar. 
Ze vertellen schrijnende ver
halen. Over vergeefse zoek
tochten langs instanties op 
zoek naar hun zoon, man, 
vader. Over alle 'nees ' die ze 
telkens weer te horen krijgen. 
Over onzekerheid, angst en 
verdriet. 

Anneke Krijthe 
bron: Cumhuriyet 

PGEM en TNO houden belastend 
rapport tien jaar geheim 

D 
e Gelderse Elek

triciteitsm. aat
schappij PGEM 
en onderzoeksin
stituut TNO heb

ben tien jaar lang een alarme
rend rapport geheim gehou
den over de gevaarlijke uit
stoot van de kolengestookte 
centrale in Nijmegen. De 
conclusies zijn pas boven 
water gekomen nadat recent 
onderzoek van de GGD aan
toonde dat in de omgeving 
van de centrale, met name In 
het dorp Weurt, verhoogde 
sterfte aan kanker.bestaat. 
In het blad van TNO Preventie 
en Gezondheid onthult onder
zoeker Sjef wtn Dongen hoe 
het onderzoek van 1986 de 
doofpot in ging. Al bij de op
dracht had de PGEM vijf jaar 
geheimhouding bedongen. 
Toen de uitkomsten zeer 
alarmerend bleken, wees Van 
Dongen er nog op dat de 
geheimhouding niet geldt als 

TNO 'ernstig gevaar voor 
personen' constateert. Het 
mocht niet baten. De onder
zoeker kreeg te horen dat 
openbaarmaking 'potentiële 
industriële klanten kopschuw 
zou kunnen maken'. 
SP-kamerlid Poppe heeft over 
de zaak een reeks vragen 
gesteld aan minister De Boer. 
Hij wil vooral van haar horen 
hoe herhaling van zo'n doof
pot-affaire - nota bene door 
instellingen verbonden aan de 
overheid - voorkomen kan 
worden. Poppe stelde meteen 
ook vragen over de ontsnap
ping van een grote hoeveel
heid vliegas op 16 september 
uit een lekkende silo van de 
centrale. Hij wil weten of dit 
stof mogelijk vervuild was 
met dioxone. Tot slot vraagt 
de SP'er opheldering, net als 
Van Dljke (RPF), over het 
bijstoken van geïmpregneerd 
afvalhout, hetgeen zeer scha
delijk kan zijn. 

Europese eenheid tegen de 
Europese superstaat 

E 
en gemeenschappelijk front van Europese progressieve 
partijen en vakbonden tegen de komst van de neo
liberale Europese superstaat Daarover voerde SP
secretaris Tiny Kox onlangs gesprekken met onder 
andere de Spaanse Izquierda Uruda, de Portugese PCP 

en de grootste vakbonden van beide landen. Eerder overlegde de 
SP-secretaris in Kopenhagen en Amsterdam met vertegenwoordi
gers van andere Europese partijen. 
De komst van de Europese Monetaire Unie leidt in vrijwel alle 
westeuropese landen tot enorme bezuinigingen, vooral op sociale 
zekerheid en pensio.enen. Dat roept steeds meer verzet op. De SP 
besloot op haar congres op 8 juni om met gelijkgezinde organisa
ties te streven naar een gezamenlijk verzetsfront. Zo staat een grote 
internationale conferentie in juni volgend jaar in Amsterdam op 
stapel. De SP ontvangt dan een groot aantal buitenlandse organisa
ties. Rond die tijd komen in Amsterdam de regeringsleiders bijeen 
om te beslissen over aanpassingen van het Verdrag van Maastricht. 
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'Pak slaag of vlooien 
krijg je ervan' 

'D 
eSP is·een stel schooiers. 
Als je je daarmee inlaat, is 
het van tweeën één: of je 
krijgt een pak slaag of je 
krijgt vlooien.' Met deze 

fraaie boerenwijsheid reageerde zaken
man Henk Koop - goed voor een miljard 
omzet - op het artikel dat de Tribune van 
september aan hem wijdde. Koop luchtte 
zijn hart in het Groninger Dagblad, waar
bij de eerste zes woorden een kop even
zovele kolommen vormden. 
Vooral SP-fractievoorzitter in de Groning
se Staten Sjon Lammerts moest het 
ontgelden. Lammerts had in het Tribune 
gesproken van 'haast Italiaanse toestan
den'. Koop: 'Daarbij denk ik aan mafia
praktijken. Laat die man maar eens hard 
maken waar hij dat vandaan haalt.' 
Koop stelt dat hij in ieder geval Lam
merts en wellicht ook de SP voor de 
rechter sleept. Een aantal weken later 
moet de brief van Koops advocaat echter 
nog binnenkomen ... 
Het·artikel leverde ook heel andere reac
ties op. Sjon Lammerts: 'Ik ben gebeld 
door mensen die wilden weten op welk 
gironummer ze geld konden storten voor 
de rechtszaak en vooral door mensen die 
zeiden: Nou hebben jullie eindelijk de 
goede te pakken. Ook hebben we nieuwe 
tips gekregen over stinkende zaakjes. ' 

SP rekent op winst 
in West-Brabant 

I 
n Tilburg, Breda, Dongen, Bergen op 
Zoom en Roosendaal doet de SP op 
27 november een gooi naar vele 
raadszetels. Nieuwe gemeentegren
zen maken daar vervroegde verkie

zingen nodig. Districtsbestuurder René 
Roovers, ook voorzitter van de vijfkoppige 
SP-fractie in Dongen, is vol vertrouwen: 
'We verwachten een doorbraak in Breda en 
wellicht ook in Roosendaal en Bergen op 
Zoom. In Dongen hebben we een onder
zoek gehouden waaruit blijkt dat heel veel 
mensen overwegen SP te stemmen. En ook 
in Tilburg- nu met drie SP-zetels - staan 
we er goed voor. We bouwen een stevige 
campagne rond de acties waar we mee 
bezig zijn. En we merken dat vooral onze 
inzet voor een goede thuiszorg en behoud 
van het stadsvervoer bij zonder aanslaat.' 

Eerherstel voor 
Bert Santema! 

C 
oby de Vries, weduwe van de 
vermoorde Rotterdamse taxi
chauffeur George Frensdorff, 
ijvert voor eerherstel voor Bert 
Santema. Politierechercheur 

Santerna zette destijds het moord-onder
zoek op eigen houtje voort, ondanks een 
verbod van zijn superieuren, die de zaak 
kennelijk hadden opgegeven. 'De zaak was 
naar mijn mening op te lossen,' zegt hij nu . 
Santerna werd op non-actief gesteld nadat 
hij met de weduwe in het RTL4-program
ma Peter R. de Vries verschenen was. In
middels zij n de moordenaars van George 
Frensdorff, mede door de vasthoudendheid 
van Santema, opgepakt en veroordeeld. 
Maar Santerna wordt met ontslag bedreigd. 
Weduwe Coby de Vries probeert dat te 
voorkomen. Ze zamelt handtekeningen 
voor burgemeester Peper. De SP, die over 
de zaak al eerder vragen stelde aan minister 
Dijkstal en aan korpsbeheerder Peper, 
steunt Coby's actie. 'Een goede politieman 
wordt ontslagen, terwijl de moord is opge
lost. De mensen begrijpen dat niet en ik 
ook niet. Ontslag is een veel te zware maat
regel,' zegt SP-raadslid Chris van Heumen. 

TRIBUNE 10 • 18 O KT O BE R 1 996 

DE WOORDEli 
UIT DE I~lOliD 

Jos de Beus prominent 
PvdA'er 

'Om dit soort plannen [verlaging top
tarief belastingen] tegen te kunnen 
houden moet je er een heel eind in 
meegaan.' 

Max Moszkowicz straf-
pleiter 

'Ik zou de zaak-Dutroux wel doen, en 
er geen moeite mee hebben. Dan ben 
ik in overdrachtelijke zin net een chl
rug. Het groene laken gaat over het 
lichaam, Ik snij er een stuk uit en 
opereer.' 

Nicky van 't Riet kamerlid 
D66 

'D66 Is voorstander van concurrentie 
op het spoor, maar we hebben nooit 
bedacht wat dat voor consequenties 
zou kunnen hebben.' 

RonZwerver nationaal 
volleyballer 

'Ik voelde wat zachts en dacht hé, da's 
vast geen teamgenoot. Bleek dat Ik al 
die tijd arm-in-arm stond te hossen met 
onze kroonprins.' 

Jhr. mr. A. Loudon ex-Akzo, 
senator 

'Vroeger was Ik als de dood dat iemand 
uit de vakvereniging minister-president 
zou worden. Nu dreigt mijn vrouw: BIJ 
de volgende verkiezingen ga Ik Kok 
stemmen. Daar heb ik toch wat moeite 
mee.' 

Hans Hillen kamerlid 
CDA 

'De algemene beschouwingen gaan 
nergens over. Dat Is al jaren zo, niet 
alleen bij dit kabinet. Alles is voorspel
baar. Er wordt in het meest gunst ige 
geval één motie aangenomen van twin
t ig miljoen op een begroting van zo'n 
tweehonderd miljard gulden. En dan 
zeggen we nog dat we dapper zijn ge
weest. ' 

Bronnen; Vrij Nederland, Forum, 
de Volkskrant, NRC Handelsblad, 
Haagse Courant, PvdA-Vlugschrift 
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~ e maJ stueuze Gouvernementsgebouw 
~ piegelt zich dîe vrijda_gochtend in het 
~ l ., erfstzo etje dat boven oe Maas schijnt. 
~ Binnen is e sfeer landerig. In de Statenzaal 
~ wordt meer gegeeuwd dan gediscussieerd. 
~ Gewapend met videocame a's stommelt een 
§i 

~ groep Du"1tse toeristen de ublieke tribune 
~ op, om snelweer te verdwijnen. Er vàlt niets 
~ te filmen! Maar dan neem 1 SP' er Peter van 

fl.utphen het woord over <de sociale werk-
oorziening en · s het gedaan met de rust. 

iVan Zutp en protesteert tegen de regerings
plannen o 1 dit terrein en 'Idetelt' de partijen 
die ook verantwoordelijk :z:"jn in Den Haag. 
Meteen zi iedereen op de kast. Vergelijkin
gen met Oost-Europa vliegen door de zaal. 
Er wordt van he geëist het begrip a-sociaal 
erug te nemen. e voorzi ter van de twee

koppige SP-fractie legt rustig uit, dat hij 
'helaas geen ander woord heeft voor beta
ling op of onder het minimumloon' . 

Koehandel, politieke 
zelfbediening en 42 vinnige 

interrupties 

E erdere statenvergaderingen gaven een
zelfde beeld te zien. Bijvoorbeeld toen 
het voorstel aan de orde kwam om de 

onkostenvergoeding voor de fracties op te 
schroeven naar 10.000 gulden plus 2.000 
gulden per fractielid . Op indringende wijze 
maakte Van Zutphen duidelijk dat hij 'niets 
voelde voor deze vorm van politieke zelfbe
diening'. Vier woordvoerders voelden zich 
kennelijk afgeschilderd als zakkenvuller en 
tekenden fel bezwaar aan. 'Van de heer Van 
Zutphen hoor ik graag,' zei mevrouw Stelz
ner van de Ouderen Unie 55+, 'of het de be
doeling van de SP is om consequent en voort
durend alle overige Statenleden te disrespec
teren.' Waarop Van Zutphen verbaasd doch 
fijntjes uitriep dat hij 'dergelijke termen he
lemaal niet gebruikt had.' Tijdens een ander 
debat - ditmaal over gemeentelijke herinde
ling- was het weer raak. Van Zutphen liet het 
woord 'koehandel' vallen. Resultaat: niet 
minder dan 42 (!) vinnige interrupties voor
dat hij zijn verhaal kon afronden. 

Afwijkende geluiden versus 
ouderwetse 

regentenmentaliteit 

Waar komt die felle weerstand van
daan? Hebben de ideeën van de SP er 
iets mee uitstaande? Of ligt het aan 

de spreker zelf? Voor Van Zutphen kan er 
geen enkel misverstand bestaan: 'Wij laten 
een afwijkend geluid horen. Zowel wat be
treft vorm als inhoud. Dat waren ze niet ge
wend. In de Staten heerste nog een ouder-
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wetse regentenmentaliteit. Een gedeputeer
de kon rustig zeggen: Ik vind het niet gepast 
daar antwoord op te geven. De SP slikt dat 
niet. Wij móeten het weten. Zeggen: als er 
niets met onze vragen gebeurt, stappen we 
naar de rechter. In het begin wisten de ande
re partijen daar geen raad mee. Je zag ze 
denken: meent hij dat nu echt? De laatste 
tijd wordt het verzet steeds woester. Er zijn 
statenleden bij, die vinden dat ze de SP bij 
voorbaat al moeten corrigeren. Prima. Ik ga 
de discussie graag aan.' 
Twan Mientjes, statenverslaggever van dag
blad De Limburger, beaamt het. 'Echte op
positie was er nauwelijks in de oude Staten. 
Daarin is verandering gebracht door de 
komst van de SP. De gevestigde orde heeft 
daarop aanvankelijk overgereageerd. En 
nog steeds zijn ze een beetje aan het zoeken 
wat ze ermee aan moeten.' 
De journalist looft de waardevolle bijdrage 
van de SP-fractie aan de provinciale poli
tiek. 'Ze laten zich niet intimideren, maar 

eisen consequent de antwoorden waar ze 
recht op hebben. Ik zet alleen vraagtekens 
bij de toon die Peter van Zutphen soms aan
slaat. Hij zou er verstandig aan doen zijn 
tong wat te matigen.' 
'Van Zutphen kan tegen een stootje, en hij 
deelt ze ook uit,' is de ervaring van Jos van 
Rey, Staten- en Tweede-Kamerlid voor de 
VVD. Van Rey steunde als enige een motie 
van de SP, waarin geëist wordt dat de gede
puteerden vragen van Statenleden 'normaal' 
beantwoorden. De VVD'er is blij met de 
komst van de 'zeer kritische' SP-Staten
leden. Toch vindt ook hij dat Van Zutphen 
'af en toe een beetje doorslaat'. 
Peter van Zutphen zelf is een andere mening 
toegedaan. 'Met twee zetels hebben wij wei
nig in te brengen. als het om stemmen gaat. 
Wèl kunnen we aandacht vestigen op onze 
punten èn op belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dat gaat nu eenmaal beter 
als je het op een opvallende manier doet. 
Maar ik zorg er altijd voor dat ik kan verde-

• 
spree IS 

eeuwen 

Sinds anderhalf jaar is de SP niet meer weg te denken uit de 
meeste Provinciale Staten. Voor de enige èchte socialisten 
is dat een vanzelfsprekendheid, voor de 'tegenpartij' dikwijls 
een bron van ergernis. De Tribune ging in Limburg kijken hoe 
de SP van leer trekt en waar de weerstand vandaan komt. 
'We laten een afwijkend geluid horen en dat zijn ouderwetse 
regenten niet gewend.' 
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digen wat ik zeg. Want als je fors uithaalt, 
krijg je onherroepelijk de wind van voren.' 

De PvdA maakt van 
ontwijkende antwoorden 

een gewoonte 

N iet alleen in de debatten, maar ook met 
het stellen van schriftelijke vragen is 
de SP-fractie zeer vasthoudend. Po

gingen van Gedeputeerde Staten om infor
matie achter te houden, worden prompt af
gestraft met een nieuwe serie interpellaties. 
Onjuiste reacties worden nadrukkelijk aan 
de kaak gesteld. Hoe lastig dat wennen is, 
blijkt uit de verzuchting van PvdA-gedepu
teerde Tindemans in het Limburgs Dagblad: 
'Natuurlijk heeft ieder statenlid het volste 
recht kritisch te zijn . Maar er zijn grenzen! 
Het is inmiddels al zo ver dat een van onze 
ambtenaren op Economische Zaken tegen
woordig niets anders meer doet dan het be
antwoorden van al die statenvragen. Ge-

woon, omdat hij nergens anders meer aan 
toe komt. Vind je bet dan gek, dat er af en 
toe vervelende foutjes insluipen?' Van Zut
phen vindt dat inderdaad gek. 'Met name 
Tindemans schijnt er een sport van te willen 
maken, om kritische en fundamentele pun
ten te ontwijken met onvolledige of weiger
achtige antwoorden. Daardoor dwingen ze 
ons gewoon, dezelfde vragen twee of drie 
keer te herhalen.' 

Inhoudelijk onderbouwd met 
een vleugje humor 

Populaire doelen waar de SP-fractie 
haar pijlen op richt zijn: het gebrek aan 
openheid en de mentaliteit van onder

ling-even-wat-regelen. Als treffend voor
beeld noemt Van Zutphen een actie van de 
Commissaris van de Koningin, Van Voorst 
tot Voorst. De Wetenschapswinkel van de 
Rijksuniversiteit Limburg had becijferd dat 
vliegveld Beek veel minder werk oplevert 

dan werd verwacht. Van Voorst tot Voorst 

informeerde toen bij het bestuurlijk college 
van de universiteit of het mogelijk was 'de 
Wetenschapswinkel niet toe te staan de 
naam van de universiteit door het slijk te ha
Jen'. Van Zutphen: 'Dat soort hooghartige 
dingen zag je alleen in de jaren vijftig.' 
Hoe, tenslotte, denkt de Commissaris van de 
Koningin over de SP? We legden hem die 
vraag voor. Baron van Voorst tot Voorst: 'Het 
is een zéér actieve fractie, die zijn zaken uit
stekend voorbereid. De bijdragen van de SP 
zijn niet alleen inhoudelijk onderbouwd, 
maar ze worden ook gebracht met een vleug
je humor. Voor zover ik me kan herinneren 
heb ik ze nooit hoeven afkloppen omdat ze 
buiten de orde waren. Wel dien ik als voorzit
ter aan de balans te denken. De SP heeft maar 
twee van de 63 zetels. Een enkele keer moet 
ik ervoor waken dat ze niet onevenredig veel 
aan het woord zijn. Natuurlijk levert hun op
treden af en toe wel eens irritatie op, maar het 
is soms ook heel verfrissend.' • 

wat Ik zeg. Want als 

je fors uithaalt, 
krijg je onherroe

pelijk de wind 

van voren.' 
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Hoe groot Is het probleem van de wacht
lijsten In de gezondheidszorg? 

'Dat is niet goed duidelijk. We weten dat er wacht- . 
lijsten zijn bij onder andere orthopedie, oogheel
kunde en hartchirurgie. Maar er zijn grote regionale 
verschillen, afhankelijk van toevallige capaciteiten I 

c: in sommige ziekenhuizen. Hierdoor moeten mensen onno-
'!l 

·~ dig lang wachten.' 
~ Waardoor worden de wachtlijsten veroorzaakt? 

~ 'Vraag en aanbod in de gezondheidszorg zijn niet goed op 
elkaar afgestemd. Het aanbod is strikt gereguleerd, via ca
paciteit van ziekenhuizen, aantal specialistenplaatsen. Als 
in een stad heupoperaties een lange wachtlijst kennen, 
duurt het lang voordat je toestemming hebt voor een extra 
orthopeed. Plus het feit dat de minister kan zeggen: Het kan 
er dit jaar niet vanaf. En als je al een plek hebt, moet je nog 
een orthopeed zien te vinden.' 

Sommige ziekenhulzen en verzekeraars omzeilen de 
wachtlijsten met name voor werkenden met bedrijven

poll's en behandeling in het weekend. Heeft deze voor
rangszorg gevolgen voor andere mensen? 

'Als Zilveren Kruis proberen wij al onze klanten die den
ken onnodig op een wachtlijst te staan, te laten helpen in 
een andere stad, een ander ziekenhuis, waar geen of minder 
wachtlijsten zijn. Zo benadeel je niemand. De krapte wordt 
beter verdeeld over het land. Het probleem wordt in de me
dia een beetje overdreven. Voor Zilveren Kruis praat je 
over enkele honderden gevallen per jaar op 1,5 miljoen ver
zekerden. Er zijn verzekeraars die het exclusief doen voor 
werkenden. Een positief effect van bedrijvenpoli's en be
handeling op zaterdag is dat de wachtlijsten in de reguliere 

' ! zorg minder worden. Maar het is niet goed als de ene groep 
verzekerden het wel kan krijgen en de andere groep niet. 
Dat heet dan tweedeling.' 

Dreigt er een tweedeling In de gezondheidszorg? 

'Het aantal gevallen waar het om gaat is zo beperkt dat het 
wel zal meevallen. Wij hebben geen bedrijvenpoli, maar 
van collega's weet ik dat het aantal gevallen dat daar behan
deld wordt op een paar handen is te tellen.' 

Mogen naast medische criteria ook economische facto
ren Iemands plaats op de wachtlijst mee bepalen? 

'Wij doen voor elke verzekerde ons best om snel hulp te 
krijgen. Als klanten van andere verzekeraars zich daardoor 
benadeeld voelen, hoop ik dat ze overstappen. Maar een 
verzekerde, met dezelfde medische indicatie als een ander, 
moet kunnen voorkómen dat hij benadeeld wordt. Als je op 
zaterdag geholpen wilt worden moet je daarvoor wellicht 
een aanvullende verzekering afsluiten. Daar is niks mis 
mee, als àl je verzekerden die maar kunnen kopen.' 

Waarom worden de wachtlijsten niet voor iedereen be
kort, als die ruimte er toch Is In de ziekenhuizen? 

'Het kabinet heeft gezegd dat de gezondheidszorg maar 
met 1,3 procent mag groeien. Door de vergrijzing wordt in 
feite het collectieve budget steeds krapper. Die 1,3 procent 
is gewoon veel te weinig.' 

Als u minister van Volksgezondheld was, hoe zou u dan 
het wachtlijstenprobleem oplossen? 

'Ik zou de ziekenhuizen vrij laten in het plannen van hun 
capaciteit. Een ziekenhuis moet snel kunnen reageren als er 
een tekort is op bijvoorbeeld orthopedie. Of een oogarts 
kunnen afstoten als daaraan overschot is of inruilen voor 
een ander. Ik zou het aanbod flexibiliseren.' 

is directievoo.rzitter van Zilve· 
ren Kruis, de grootste verzeke· 
raar van Nederland. Hij ziet de 

wachtlijsten in de gezondheids· 
zorg vooral als een gevolg van 

'gebrekkige afstemming van 
vraag en aanbod'. Zolang dat 

duurt mogen be-drijven en verze
keraars best voorrangsbehande

lingen regelen. Als tenminste 
iedere patiënt de mogelijkheid 

heeft dezelfde rechten te ko· 
pen, bijvoorbeeld met een aan· 

vullende verzekering. 
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is secretaris-generaal van de 
artsenorganisatie KNMG. Vol· 
gens hem gaat voorrangszorg 
voor de een onherroepelijk ten 
koste van de ander. 'Het breidt 
zich al uit en dan hebben we 
straks een tweedeling. Mensen 
die eerder, maar ook beter hulp 
krijgen .' De overheid en de ver· 
zekeraars moeten voor ieder
een doen wat de werkgevers 
voor hun personeel doen: inves· 
teren in de gezondheidszorg. 
Dat verdien je gewoon terug. 

Hoe groot is het probleem van de 

wachtlijsten in de gezondheidszorg? 
'Het probleem is ernstig, maar niemand weet pre
cies hoe groot. Dat komt doordat de criteria niet 
uniform zijn. Maar er overlijden wel mensen, hart
patiënten, die op een wachtlijst staan. Maar ook als 
je slecht ziet of veel pijn hebt, is elke dag datje moet wach-
ten op behandeling een dag te veel.' 

Waardoor worden de wachtlijsten veroorzaakt? 
'In zijn algemeenheid doordat er onvoldoende capaciteit is 
aan mensen en middelen, niet zozeer ruimtes in ziekenhui
zen. Van de overheid mogen de uitgaven gezondheidszorg 
jaarlijks 1,3 procent groeien. Dat is onvoldoende, gezien de 
vergrijzing, de mondigheid van de burger en de medische 
mogelijkheden. Er wordt uitgegaan van een ontzettend star 
budget. En het capaciteitsprobleem wordt niet opgelost.' 

Sommige ziekenhulzen en verzekeraars omzeilen de 
wachtlijsten met name voor werkenden met bedrijven

poli's en behandeling In het weekend. Heeft dit gevol
gen voor andere mensen? 

'Die mensen moeten langer wachten. Ik vergelijk het altijd 
met een rij voor een loket. Als de beambte zegt: we openen 
voor een paar mensen een nieuw loket, en hij gaat daar zelf 
zitten, dan wordt de rij bij het eerste loket wel korter, maar 
die mensen moeten wèllanger wachten. De werkgevers in
vesteren in de zorg voor hun personeel, omdat ze weten dat 
ze het terugverdienen. Waarom doen de overheid en de 
zorgverzekeraars dat niet voor iedereen? Een oudere op een 
wachtlijst voor een vervangende lens-operatie, is tot de 
operatie afhankelijk van thuiszorg. Hulp gericht op snel 
herkrijgen van zelfstandigheid is uiteindelijk goedkoper.' 

Dreigt er een tweedeling in de gezondheidszorg? 

'Ja. Het begint nu met voorrang voor werkenden. Maar de 
collectieve verzekeringen voor werknemers gelden ook 
voor hun gezinnen. Het breidt zich dus al uit en dan hebben 
we straks een tweedeling. Mensen die eerder, maar ook be
ter hulp krijgen dan de andere helft van de samenleving.' 

Mogen naast medische criteria ook economische facto
ren iemands plaats op de wachtlijst mee bepalen? 

'Ja, als die zaken met elkaar samenhangen. Voor een kleine 
ondernemer die met moeite zijn winkeltje overeind houdt 
en die ziek thuis zit, is het wachten op zich extra ziekma-
kend. Een knie van een beroepswielrenner of van iemand 
met zwaar lichamelijk werk, kun je anders beoordelen dan 
van iemand met een zittend leven. Maar het kan niet zo zijn 
dat de economische belangen van derden een rol spelen. Nu 
krijg je bij verzekeraars de marktwerking, de concurrentie-
slag om klanten, om economische belangen en niet meer 
om patiëntenbelangen. Dat is een heel gevaarlijke trend.' 

Waarom worden de wachtlijsten niet voor ledereen be
kort, als die ruimte er toch is in de ziekenhuizen? 

'Politici benaderen de gezondheidszorg vanuit een zeer be-
perkte financieel-economische invalshoek. Ze kijken al-
leen naar de kosten en niet naar de opbrengsten. Vanuit 
zo'n inhoudelijke benadering kan nog veel bespaard wor-
den, maar de hele marktwerking gaat datjuist tegen.' 

Als u minister van Volksgezondheid was, hoe zou u dan 
het wachtlijstenprobleem oplossen? 

'Ik zou duidelijk maken, dat we niet kunnen blijven roepen 
dat bij een stijgende vraag de hoeveelheid geld gelijk moet 
blijven. Dat kan absoluut niet. Ik zou hard knokken voor 
meer geld.' 
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'Het is zo vernederend. Wáárom moet de sociale dienst mijn bankafschriften napluizen?' 
Bea Geurtsen uit Arnhem is een van de velen die de afgelopen maanden in botsing kwamen 
met de sociale dienst. Alle bijstandsuitkeringen moeten dit jaar opnieuw beoordeeld wo...
den. En heel veel gemeenten eisen daarbij Inzage in de bank· of giro-afschriften. van de 
laatste twee, drie of zelfs zes maanden. Bea Geurtsen: 'Toen wilde de ambtenaar ook nog 
kopieën maken. Dat heb ik geweigerd. Prompt kreeg ik een 'herstelformulier': als ik niet 
binnen 14 dagen voor de kopieën zou zorgen werd mijn uitkering gestopt. Zegt de ambtenaar 
ook nog doodleuk: Wij verplichten u niet, hoor. Natuurlijk doen ze dat wel. Het is pure chan· 
tage, want hoe kom ik aan eten voor mijn kinderen zonder uitkering?' 
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V anafjanuari ditjaar is er een nieuwe 
bijstandswet. De oude moest plaats 
maken voor eentje die minder in

gewikkeld en fraudegevoelig is, die meer 
maatwerk levert en die de uitstroom naar ar
beid bevordert. Dat moet welhaast een fan
tastische wet zijn. 'Integendeel,' vindt SP
Eerste-Kamerlid Jan de Wit, die als jurist 
gespecialiseerd is in sociale zekerheid. 'We 
krijgen steeds meer aanwijzingen dat het op 
een ramp uitdraait. De uitkeringsverschillen 

tussen de gemeenten kunnen in gelijke 
situaties oplopen tot wel 576 gulden per 
maand. En de invoeringsproblemen zijn 
werkelijk gigantisch. Bovendien, bij de in
voering van de wet zijn allerlei fraaie ter
men gebruikt, maar het ging gewoon om een 
bezuiniging. De nieuwe regels moeten de 
kosten voor het Rijk verlagen met 380 mil
joen per jaar.' 

'Je hebt al bijna niets en dan 
pakken ze ook nog je 

laatste beetje privacy af' 

De nieuwe wet legt veel sterker dan voor
heen de nadruk op controle. Mensen die bij
stand aanvragen, moeten een onvoorstelbare 
hoeveelheid vragen beantwoorden en even
veel bewijzen aanleveren. Een simpele aan
vraag voor een brilvergoeding betekent in 
Weert dat er een formulier van 19 kantjes 
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A4-formaat ingevuld moet worden. Voorop 
staat met grote letters: 'Alle vragen dienen 
volledig beantwoord te worden'. Rotterdam 
werkt met verschillende fommlieren. Ie
mand die pech heeft, moet er acht invullen 
voor zijn brilvergoeding. 
'We merken het aan de brieven en de te
lefoontjes die binnenkomen,' vertelt Paula 
Voermans, medewerker van de grati SP
Alarmlijn in de Tweede Kamer. 'Mensen die 
het geld hard nodig hebben, maar zeggen: 
wij hebben onze trots, op déze manier gaan 
we niet bedelen.' Met zo'n tachtig telefoon
tjes in de afgelopen maanden is de bijstand 
een van de meest besproken onderwerpen 
op de Alarmlijn. Voermans: 'En dan tel ik de 
telefoontjes over de armoede niet eens mee. 
Veel bijstandsklachten gaan over betalingen 
die uitblijven, over de sollicitatieplicht voor 
alleenstaande ouders en over de manier 
waarop mensen binnenstebuiten worden ge-

27 



- ... , . . 
keerd. De problemen zijn echt gigantisch. 
Soms kunnen wij helpen door te verwijzen 
naar de spreekuren van de SP-afdelingen. 
Andere zaken pakken we politiek op.' 
Een voorbeeld daarvan is het gesnuffel in de 
giro- en bankafschriften. Jan de Wit: 'Men
sen ondergaan het als een enorme vernede
ring. Je hebt al bijna niets en dan pakken ze 
ook nog je laatste beetje privacy af. Als 
reactie op klachten hierover heeft Jan Marij
nissen bij minister Melkert om opheldering 
gevraagd. De reactie was onthullend. Mel
kert zegt eerst dat de gemeenten zelf moeten 
uitmaken welke gegevens ze controleren. 
En vervolgens pleit hij ervoor om niet alleen 
de inkomsten, maar ook de uitgaven te in
specteren, om zodoende fraude te kunnen 
opsporen.' 

Een karrevracht aan 
bewijzen voor de 
aanvraag van één bril 

P raat met minister Melkert 
over armoede en hij verwijst 
naar de bijzondere bijstand als 

oplossing. In de praktijk ligt het 
echter niet zo simpel. De gemeenten 
houden jaarlijks honderden miljoenen 
over van het rijksgeld dat ze krijgen 
voor die bijzondere bijstand. In 
Rotterdam hebben ze onlangs onder
zocht hoe dat komt. De gemeente 
concludeert dat de 'verregaande 
bureaucratisering van de uitkerings
verstrekking en de controle op de 
rechtmatigheid van uitkeringen' een 
hoge drempel opwerpen. Het vertrou
wen in de sociale dienst heeft 'een 
fikse knauw' gekregen. 'Deze ver
stoorde relatie is mede verantwoorde
lijk voor het forse ondergebruik van 
de bijzondere bijstand.' 
Uit het rapport 'Een dubbeltje op zijn 
kant' van het Rotterdamse Kwaliteits
panel: 'De manier waarop je aanvraag 
wordt behandeld: je bent nog net 
geen verdachte. Alles werd over
dreven behandeld. Ik had het idee dat 
ze dachten dat ik het niet zo nauw 
met de waarheid nam. Het was in het 
voetspoor van het Maatschappelijk 
Hulpbetoon en de armenzorg van de 
kerken.' Iemand vroeg een bril aan: 
'Ik moest een hele karrevracht aan 
bewijzen meenemen. Van Gend en 
Loos kon eraan te pas komen.' In zijn 
conclusies spreekt het kwaliteits
panel dan ook klip en klaar van een 

'ontmoedigingsbeleid'. 
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'We krijgen 
steeds meer 
aanwijzingen 
dat de nieuwe 
bijstandswet 
op een ramp 
uitdraait' 
Het antwoord van Melkert was voor de SP 
aanleiding een klacht tegen de minister in te 
dienen bij de Registratiekamer. Deze instan
tie waakt over de privacy-bescherming en 
kwam al eerder met ministerMelkertin aan
varing over de bijstandswet. De heer Crou
wers van de Registratiekamer: 'De minister 
wilde sociale diensten vrij uitgebreide be
voegdheden geven informatie in te winnen 
bij derden , zoals nutsbedrijven en verhuur
ders. Na een gesprek met ons trok hij dat 
voorstel in. Als ik nu zijn antwoord aan Ma
rij nissen lees, dan constateer ik een groot 
verschil met onze visie waar het gaat om de 
controle van de uitgaven. Het standpunt van 
de Registratiekamer is dat sociale diensten 
per geval de belangen moeten afwegen 
voordat ze inbreuk maken op de privacy. Bij 

Het wordt niet 
beter, het wordt van 
kwaad tot erger 

D e invoering van de nieuwe 
algemene bijstandswet 
( nAbw) verloopt rampzalig 

slecht. Dat concludeert het Weten
schappelijk Bureau van de SP in zijn 
rapport 'Van kwaad tot erger: 

willekeur, vertraging, fouten en 
privacy-schending door de nieuwe 
bijstandswet'. Uit gegevens die 
verstrekt zijn door de sociale dien
sten zelf, trekt het rapport onder 
andere de volgende conclusies: 
• Sinds de invoering van de nAbw is 
het in 56 procent van de gemeenten 
langer wachten geblazen voordat er 
antwoord komt op een aanvraag. 

Omdat dit juist de grotere gemeenten 

gewone heronderzoeken zijn wij ertegen dat 
ook gekeken wordt naar de uitgaven. Wat 
ons betreft mogen die weggelakt worden op 
de bankafschriften.' 
Jan de Wit: 'Natuurlijk moet er gecontro
leerd worden. Maar wat nu gebeurt, is waan
zin. Elke bijstand-aanvrager wordt behan
deld alsof er een zware fraude-verdenking 
op hem rust. Die over-controle schept een 
verstikkende bureaucratie en zorgt voor een 
sfeer van wantrouwen die mensen ervan 
weerhoudt hun rechten te claimen. ' • 

• SP-actievoerders, vermomd als giro-gluurders, verrasten op 2 oktober de ambtena
ren van het ministerie van Sociale Zaken met een 'Hemd-van-het-lijf-enquête'. 
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zijn, is 76 procent van de bijstands

gerechtigden hierdoor gedupeerd. De 
verlenging kan oplopen tot ruim het 

dubbele van de ·oude' afhandelings

termijn. 

• Een aanvraag moet volgens de 
wet binnen acht weken afgehandeld 
zijn. 21 Procent van de gemeenten 

(met 34 procent van de bijstands
klanten) heeft hiervoor gemiddeld al 

méér tijd nodig. Koplopers onder de 

gemeenten hebben drie maanden 
werk aan een doorsnee aanvraag. 

• In 67 procent van de gemeenten 

maken de sociale diensten nu méér 
fouten dan vorig jaar. Deze gemeen

ten zijn goed voor 77 procent van de 

uitkeringsgerechtigden. 

• De invoering van de nieuwe wet 
zou in één jaar bekeken moeten zijn. 

Alleen in heel bijzondere situaties 

was te praten over verlenging met 

drie maanden, tot 1 apri11997. De 

praktijk is anders. Niet minder dan 

42 procent van de gemeenten heeft 

uitstel aangevraagd. Dit zijn veelal de 

grotere gemeenten, goed voor 62 
procent van de uitkeringsgerechtig
den:· 

• Invoering van de nAbw kost de 
gemeenten scheppen met geld. De 

rijksvergoeding dekt gemiddeld nog 

geen derde deel van de kosten. Dat 

leidt tot verkeerde creativiteit: extra 

werkdruk, bezuinigen op noodzakelij

ke uitgaven, putten uit de gelden 

voor bijzondere bijstand, enzovoort. 

• Andere gevolgen van de nAbw zijn 
onder andere (nog steeds volgens de 

sociale diensten zelf}: toenemende 

agressie, een sfeer van wantrouwen, 

heronderzoeken door slecht opgelei

de uitzendkrachten, automatiserings

problemen, onbegrip bij de klanten en 

veel meer formaliteiten. 

Het rapport 'Van kwaad tot erger' 

eindigt met concrete eisen aan de 
landelijke en de plaatselijke politiek. 

Want, zo schrijft Jan Marijnissen in 

zijn voorwoord bij het rapport, 'het 

raamwerk van de wet biedt heel wat 

mogelijkheden voor de gemeenten en 

de rijksoverheid om het beleid bij te 

sturen. Ik hoop dat dit rapport 

daartoe een aanzet geeft. In het 

belang van de honderdduizenden voor 

wie de sociale dienst de schakel is 

waarmee ze vast zitten aan onze 

samenleving.' 

~ BRIEVEl-I 
• 

Halv a alfabeten 
n Tribune 8 zegt Lydia Rood: 'Helaas 
wordt er in Nederland erg weinig 

gelezen. Ik maak me daar niet druk om.' 
Het zou beter zijn als we ons daar met 
z'n allen wèl druk om maken. Hier speelt 
namelijk weer de inkomensongelijkheid 
een rol. Nederlandse boeken zijn duur 
doordat er maar een beperkt afzetgebied 
voor is, en dus onbetaalbaar voor de 
lagere inkomens. Ook de openbare bibli
otheken worden steeds duurder en daar
mee ontoegankelijk voor juist de groepen 
die ervan zouden moeten profiteren. 
Hoeveel mensen kunnen zich niet eens 
meer een krant veroorloven? Als hier 
niets aan gedaan wordt, krijgen we een 
volk van halve analfabeten. We zien 
hetzelfde hier in U ganda, waar de arme 
bevolking uiteraard andere prioriteiten 
heeft dan het kopen van boeken. Het 
resultaat is dat zelfs mijn universiteits
studenten, hoe gek dat ook klinkt, halve 
analfabeten zijn. Een simpele examen
vraag begrijpen ze vaak niet omdat ze 
niet gewoon lezen wat er staat. Moet het 
in Nederland ook zo gaan? Of doen we 
er iets aan doen, voor het te laat is? 

Platvloers 

Mbarara, Uganda, 
prof dr. Bob Stam 

De Tribune kenmerkt zich doorgaans 
door een hoog gehalte aan uiterst 

zinnige berichtgeving en is daardoor een 
zeer lezenswaardig blad, ook voor niet
partijgenoten. 
In schril contrast hiermee staan bepaalde 
uitlatingen van ene Carrie in de Tribune 
van september. Carrie heeft niet veel op 
met het paarse kabinet, en daar zullen 
weinigen zich aan storen. Zij meent 
echter haar weerzin tegen onderdelen 
van het paarse beleid te moeten onder
strepen door erotische en kannibalisti
sche fantasietjes. Daaraan heb ik me wel 
degelijk gestoord. Vanwege de onzinnig
heid, stompzinnigheid en platvloersheid 
ervan. Dit soort 'informatie' nota bene in 
de Tribune te moeten aantreffen, heeft 
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me zo mogelijk nog onaangenamer ge
troffen. Het is te hopen dat we er 
voortaan van verschoond mogen blijven. 

Misdaad 

Diemen, 
Johan Messbauer 

Deze week las ik een stukje in Ge
zondheidsnieuws, dat ik graag wil 

citeren. 'Een 55-jarige hartpatiënt die in 
het verleden altijd zijn noodzakelijke 
vitaminen van zijn arts voorgeschreven 
kreeg, zegt nu dat hij het niet meer kan 
betalen. Hij is verhuisd omdat zijn wo
ning afgebroken werd, en betaalt nu 200 
gulden méér aan huur, terwijl voortdu
rend ook de prijzen van energie, brood 
en telefoon stijgen. Daarom beknibbelt 
hij op het eten en kan hij verse groeten 
en fruit absoluut niet meer betalen.' 
Tot zover het citaat waaruit valt af te 
leiden dat er roofbouw wordt gepleegd 
op het lichaam van mensen als deze 
patiënt. Het is dus duidelijk dat deze 
regering georganiseerde misdaad begaat. 

Amsterdam, 
A.J. Haan 

Met twee maten 

Graag vraag ik aandacht voor de 
WAO-herkeuringen. Die keuringen 

vinden plaats bij verschillende bedrijfs
verenigingen. En dat is nou net mijn 
punt. Mensen met precies dezelfde ziek
tes en klachten worden bij de ene instan
tie wel erkend, en bij de andere totaal 
niet. Er wordt duidelijk met twee maten 
gemeten. Ik weet dat uit eigen ervaring. 
Mijn man heeft rheuma (positieve rheu
matoïde artritis). Bij herkeuring is hij 
van 80-100 procent naar 25-35 procent 
gegaan bij het SFB. Een kennis van ons 
die precies hetzelfde heeft als mijn man, 
ook qua ziekteverloop en medicatie, 
wordt door de arts van het GAK als 
chronisch ziek beschouwd en mag volle
dig in de WAO blijven. Je moet het maar 
treffen met de arts die keurt. 

Veendam, 

G. Sanders 
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DE EIGENZilHIIGHEID VÀN 

0 
p sommige terrei
nen geeft de 
Nederlandse over
heid veel te wei

nig geld uit, op andere wordt 
met geld gesmeten. Een 
voorbeeld van het laatste is 
het grondbeleid. Ons 
land heeft 
ieder jaar 
behoefte 
aan zo'n ze
ventig- tot honderd
duizend nieuwe woningen, en dus moeten ge
meenten grond aankopen van boeren of project
ontwikkelaars. Maar door toedoen van WD, CDA 
en klein rechts is de onteigeningswet zo ongeluk
kig vastgesteld, dat gemeenten veel te weinig 
macht hebben om die grond tegen een redelijke 
prijs te verwerven. Dat heeft vervelende gevol
gen. De grondprijzen worden - vooral in het Wes
ten - steeds hoger en de gemeenten besluiten 
daarom in arren moede om nieuwe huizen maar 
steeds dichter op elkaar te bouwen. Terwijl in 
andere landen met het stijgen van de welvaart 
ook nieuwe woningen wat royaler worden opge
zet, propt Nederland ze steeds dichter op elkaar, 
met minder ruimte voor plantsoenen, speelruimte 
en andere wljkvoorzieningen. En zelfs na die 'ver
dichting' komen er nog steeds onnodig hoge hui
zenprijzen uit de calculaties. Nieuwbouw op veel 
VINEX-locaties in West-Nederland kost nu twintig
duizend gulden per huls méér, alleen maar omdat 
onze onteigeningswet veel te vriendelijk is tegen
over boeren en speculanten. 

Ons onderzoeksinstituut NYFER publiceerde deze 
zomer een groot rapport over deze problematiek. 
In 'Het Groene Hart .•. dat klopt niet!' vertellen 
mijn collega's en ik dat lang geleden ook de libe
ralen verstandig genoeg waren om in te zien dat 
de gemeenschap tegen een redelijke prijs grond 
moet kunnen verwerven. De beroemde liberaal 
Van Houten pleitte er In de vorige eeuw al voor 
dat de gemeenten grond konden kopen tegen de 
agrarische gebruikswaarde. Ook de liberale mlnis
ter Goeman Horgeslus waarschuwde ervoor dat 
speculatie kan lelden tot hoge grondkosten en 
dus extra dure woningen. Jammer genoeg zijn de 

liberalen van vandaag niet zo 
verstandig. Wat is er echter 
op tegen bij onteigening een 
boer volledig te compenseren 
voor al zijn kosten inclusief 
die van. verhuizing van het 
boerenbedrijf, maar zonder 

van de boer in één 
klap een mil

jonair te 
maken door 

de grond die 
hij misschien voor 

vier gulden per vierkante meter heeft gekocht nu 
voor 40 tot 60 gulden over te nemen? 

Vandaar-dat NYFER pleit voor onteigening tegen 
agrarische gebruikswaarde, en niet tegen de vaak 
tienvoudige prijzen die opgeld doen In de wereld 
van projectontwikkelaars en speculanten. 
Bij de PvdA hebben velen heimelijk sympathie 
met dat standpunt. Twee kabinetten met PvdA
ministers sneuvelden echter op de grondpolitiek: 
eerst het kabinet-Cals/Vondeling in 1967 en later 
het kabinet-Den Uyl in 1977. Minister De Boer 
van Volkshuisvesting - ook PvdA - wil de huidige 
regering niet in gevaar brengen door terug te 
grijpen naar het traditionele socialistische stand
punt dat als de grond niet al van de gemeenschap 
is, de gemeenschap in ieder geval waar nodig 
grond moet kunnen verwerven tegen een redelijke 
prijs. Vandaar dat minister De Boer als volgt in 
NRC Handelsblad reageerde op het NYFER-rap
port: 'Het Instituut NYFER heeft een eigenzinnige 
visie op de grondpolitiek. Niet de marktwaarde 
maar de (meestal agrarische) gebruikswaarde 
moet uitgangspunt worden van de onteigenings
wet. NYFER vindt daarbij de Socialistische Partij 
aan zijn zijde, maar geen politieke meerderheid.' 

Vast en zeker zal NYFER ook wel eens onderzoek 
publiceren dat haaks staat op de mening van de 
SP. Als het gaat om de grondprijzen, citeren wij 
echter graag kamerlid Remi Poppe van de SP. 
Samen blijven wij strijden voor de opvatting dat 
grond niet te gemakkelijk onderwerp mag worden 
van speculatie. 

Prof dr. E.J. Bomhoff 
is directeur van NYFER 
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DEZE TRIBUNE 
Hoe staan we 

ervoor? 

0 
p 27 november worden in 
West-Brabant raadsverkiezin
gen gehouden. De SP heeft 
bepaald niet gevraagd om de 
gemeentelijke herindeling 

daar, maar als er dan toch gestemd 
moet worden, zijn wij heel benieuwd 
hoeveel mensen dat rode potlood naar 
het vakje van de SP bewegen. Is het 
vertrouwen in onze partij verder ge
groeid sinds de landelijke doorbraak 
in 1994? Kunnen we nog beter scoren 
dan bij de laatste provinciale verkie

Herman Beekers, 
hoofdredacteur 

zingen, waarbij de 
SP van twee naar 
twaalf statenzetels 
klom? Zal de jonge 
SP-afdeling in Breda 
voor het eerst in de 
raad komen? Lukt 
een dergelijke door-
braak in Bergen op 

Zoom of Roosendaal? Kan de partij in 
Tilburg boven haar drie raadszetels uit 
groeien? Zal de vijfkoppige SP-fractie 
in Dongen een nog groter machtsfac
tor worden, waardoor ze misschien 
een ander college kan afdwingen? 
Ik ben niet pessimistisch, want alles 
wijst op een groeiende behoefte aan 
ons tegenwicht tegen de paarse af
braak. Deze Tribune gaat dan ook al 
naar meer dan 19.400 SP-leden. En in 
het volgende nummer hoop ik aan nog 
meer leden verslag te mogen doen 
van de verkiezingen in Brabant. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij, jaargang 32 nr 

6 
Nederlandse politici 
schrijven geen boe
ken. Behalve SP' er 
Jan Marijnissen. 

In vijf weken zomerreces 
schreef hij 'Tegenstemmen', 
een samenhangende kritiek op 
het paarse neoliberalisme. Een ge
sprek met de schrijver, een blik in het boek, 
èn een fikse korting bij aanschaf. 

'Rosenmöller liet zijn hart 
niet spreken. Daarom hoef 
ik voorlopig ook geen 
politicus meer in mijn 
programma. Zie dat als 
een bescheiden daad van 
burgerlijke ongehoor
zaamheid.' De bewogen 
interviewer Martin Sirnek 
over 'Kleur bekennen'. 

Anderhalf jaar lang ploe
terde rechercheur Bert 
Santerna in zij n eentje 16 door om 

de moord op taxichauf
feur George Frensdorff 
op te lossen. Ein
delijk werden de 
daders gepakt -
en Bert Santerna 
onslagen .. . 

TRIBUNE 11 • 15 NOVEMBER 1996 

2 2 
'De eerste weg links', zo 
noemde de SP de ambiti
euze koers waartoe het 
Zesde Congres van de 

partij in juni besloot. Een ronde langs de 
verschillende werkterreinen laat zien dat 
het geen grootspraak wa . Er zit schwung 
in de beweging! 

~~~iale26 
verhuur-
der' 
lnternos in Hoogezand 
jarenlang zestig bejaarde 
bewoners geraffineerd 
uitkleedde. 
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3 



Na de Ziektewet moet de WAO 
er nu aan geloven 

SP bepleit effectieve 
maatregelen tegen tabak 

De WAO is aan de beurt 
om geprivatiseerd te 
worden. De kern van 

het wetsvoorstel - met de fraaie 
naam PEMBA - is dat bedrij
ven zelf het risico mogen dra
gen van langdurige arbeids
ongeschiktheid van hun perso
neel. Pas na zes jaar betaling 
door de baas vallen de arbeids
ongeschikten dan terug op de 
collectieve WAO-verzekering. 
Kiest een bedrijf er echter voor 
het ri sico bij de WAO te laten, 
dan verandert in ieder geval de 
premieberekening. Die gaat per 
bedrijf afhangen van het aantal 
afvloeiingen naar de WAO. 
'Marktwerking in plaats van 
solidariteit,' constateert SP
Eerste-Kamerlid Jan de Wit: 
'Binnen de sociale zekerheid 
heeft dat rampzalige gevolgen.' 
De Wit wijst op de ervaringen 
met de Ziektewet, die begin dit 
jaar is geprivatiseerd. 'Voor 
mensen waar een vlekje aan zit, 
is het nog veel moeilijker ge
worden een baan te vinden. 
Ook worden zieke werknemers 
door hun baas onder druk gezet 
of ontslagen. Bij de FNV zijn 
hierover veel klachten binnen 
gekomen, en TNO concludeert 
hetzelfde uit een onderzoek 
onder bedrijfs-en verzeke
ri ngsartsen. Ook artsen worden 
onder druk gezet door de werk
gevers. Dat gebeurt nu al, en 
dat wordt veel erger als PEM
BA ingevoerd wordt.' 
Dat het paarse kabinet nu het 
voorstel steunt om de aanstel
lingskeuringen grotendeels te 
verbieden, noemt De Wit 'een 
doekje voor het bloeden' . 'Wij 
zijn voor dit wetsvoorstel, maar 
waarschuwen dat werkgevers 
toch blijven selecteren. Alleen 
zullen ze het moment waarop 
ze dat doen, verschuiven. Al bij 
het sollicitatiegesprek zal de 
baas risico's uitbannen: U voet
balt veel en raakt wel eens 
geblesseerd? Jammer, dan 
hebben wij geen baan voor u. ' 
Het verbod op de keuringen 
wordt door de regering als alibi 
gebruikt om de privatisering 

4 

van de WAO door te zetten. De 
VVD koppelt de beide voor
stellen zelfs aan elkaar. De Wit 
hekelt die politiek: 'Net alsof 
de oplossing van één probleem 
de PEMBA ineens acceptabel 
maakt. De werkelijke reden is 
dat de privatisering afgespro
ken is in het regeerakkoord en 
dat D66 en PvdA het lef niet 
hebben om de strijd aan te gaan 
met de VVD. Daardoor wordt 
de solidariteit in de sociale 
zekerheid volkomen zinloos 
verder uitgehold. ' 

H et overheidsbeleid om 
het tabaksgebruik 

terug te dringen was 
tot nu toe weinig succesvol. 
Het aantal rokers is zelfs 
toegenomen, vooral onder 
jongeren. Het nieuwe pakket 
maatregelen dat het kabinet 

voorstelde, zou volgens de 
kamer echter net zo min zo
den aan de dijk zetten. 
Mede door toedoen van de 
SP-fractie is het tabaksbeleid 
aangescherpt. Het voorge
stelde verbod op verkoop van 

I<OHIHI<~UI(~ JACU1SCUo1~J; ... 

Extreem-rechts bestrijden? 
Neem haar voedingsbodem weg! 

Wie zich schuldig 
maakt aan discri
minerende uitlatin

gen of geweld, moet natuur
lijk strafrechtelijk vervolgd 
worden, zei SP'er Remi Poppe 
in het kamerdebat over de 
bestrijding van extreem
rechts. 'Maar wie deze par
tijen wil verbieden, of hun 

subsidie en zendtijd afnemen, 
begeeft zich op glad ijs. Dat 

is slechts symptoombestrij
ding en brengt ze in de rol 
van underdog.' 
Het beste wapen in de strijd 
tegen extreem-rechts is haar 
voedingsbodem aan te pak
ken, aldus Poppe. 'En die ligt 
in de groeiende tegenstelling 
tussen rijk en arm, de wo
ningnood, de gettovorming en 
het ontbreken van perspec

tief in het algemeen.' 
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tabak aan jongeren onder 1.8 
jaar dreigde te sneuvelen. 

Want het CDA benadrukte 
dat zo'n verbod onuitvoerbaar 
is vanwege het grote aantal 
verkooppunten. SP'er Jan 

Marijnissen reageerde met 
een motie om de verkoop 
terug te dringen tot speciaal

zaken. Dat voorstel kreeg een 
meerderheid In de Kamer. 
In een tweede motie vroeg de 

SP'er om een totaal verbod 
op tabaksreclame. De Indus
trie ontduikt namelijk steeds 
de reclamecodes. Deze motie 
kreeg de steun van alle klei
ne partijen, maar D66 en 
PvdA willen de Industrie tot 
18 mei '1999 de kans geven 
tot zelfregulering. 
Marijnissen pleitte ook voor 
een fors hoger voorlichtings
budget. De huidige 5 miljoen 
steken volgens hem wel erg 
schril af tegen de 3 ,6 miljard 
die de staat binnenhaalt aan 
belasting en accijns. 
De verhoging van die accijns 
met 50 cent per pakje werd 
door een kamermeerderheid, 
waaronder de SP, afgewezen. 
Het is bewezen dat prijsver
hoging geen effect heeft en 
bovendien 'werken accijnzen 

denivellerend en verworden 
ze niet zelden tot een melk
koe', aldus Jan Marijnissen. 
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Burgemeester 
verzwijgt bijbaan 

B urgemeester Ouwerkerk van 
Groningen heeft zichzelf flink in 
de nesten gewerkt. Hij heeft 

jarenlang verzwegen dat hij bestuurder is 
van afvalverwerkingsbedrijf Mourik. SP
kamerlid Remi Poppe trok bij minister 
Dijkstal aan de bel over deze overtreding 
van de gemeentewet. Poppe vreest be
langenverstrengeling aangezien Ouwer
kerk ook lid is van de Mijnraad en het 
landelijk Afval Overleg Orgaan. Begin 
jaren tachtig mocht Mourik opruiming 
houden in Lekkerkerk, waar Ouwerkerk 
toen burgemeester was. Poppe vraagt de 
minister een onderzoek in te stellen. 

MSD-druk op Borst 
'verbijsterend' 

H et was verbijsterend te zien hoe 
MSD het ministerie onder druk 
heeft gezet,' zegt SP-fractievoor

zitter Jan Marijnissen. Tijdens het kamer
debat over het MSD-Iobbywerk van Bol
kestein vroeg Marijnissen vertrouwelijke 
inzage in het MSD-dossier van minister 
Borst. En die kreeg hij . 'Het ging al leen 
over de geneesmiddelen Cozaar en Zocor 
en over de prijzenwet medicijnen, maar dat 
dossier beslaat al een hele doos vol. Uren
lang heb ik met rode oortjes gelezen wat 
MSD zich allemaal dacht te kunnen permit
teren. En dan vooral haar topman Steinert, 
die inmiddels de hoogste baas is bij Nefar
ma, het samenwerkingsverband van de 
farmaceutische industrie.' 
Marijnissen vraagt nu , via de kamercom
missie Volksgezondheid, aan minister Borst 
om het dossier aan iedereen ter inzage te 
geven. 'Maar dan zonder het stempel ver
trouwelijk. Zodat we deze kwestie in alle 
openheid kunnen bespreken.' 

Banencarrousel op 
volle toeren 

W im Deetman heeft nog nauwe
lijks gesolliciteerd naar de post 
van burgemeester van Den 

Haag - een functie waarvan al maanden 
vaststond dat hij die zou krijgen - of de 
kranten weten al te melden dat het CDA de 
nieuwe Tweede-Kamervoorzitter mag 
aanwijzen. SP' er Jan Marijnissen reageerde 
woedend op deze gang van zaken. 'Weken
lang gonst het in de wandelgangen en ach
terkamertjes, maar in de Kamer zelf wordt 
over de kwestie gezwegen. De SP wil een 
open discussie over het profiel van de nieu
we kamervoorzitter. Vervolgens moet er 
een open kandidaatstelling komen en een 
vrije stemming.' 
Het kamervoorzitterschap is duidelijk een 
onderdeel geworden van de grote banen
carrousel van de vier grote partijen. De 
PvdA zou als grootste fractie het eerst in 
aanmerking komen om de voorzitter te 
leveren, maar Kok gaf er de voorkeur aan 
dat zij n partij het vice-presidentschap van 
de Raad van State inpikt. Die baan is weg
gelegd voor de huidige Eerste-Kamervoor
zitter Tjeenk Willink Da's goed, zegt de 
VVD, maar dan willen wij de nieuwe voor
zitter van de Eerste Kamer leveren. Ak
koord, zegt dan het CDA, als wij dan maar 
de opvolger van Deetman mogen aanwij
zen. 
'Partijpolitieke en carrière-belangen lij ken 
het te winnen van het belang van een goede 
kandidaat. En een groot deel van de Kamer 
wordt volledig genegeerd,' aldus een boze 
Mari j nissen. 

'Adelmund legt zich 
neer bij de afbraak' 

D e nota 'Sociale zekerheid bij de 
tijd', waarmee PvdA-kamerlid 
Karin Adelmund nu aan de weg 

timmert, biedt niet de vernieuwing die 
nodig is, zegt SP-senator Jan de Wit. 
'Paars heeft de WW afgebroken, de bij
stand, de kinderbijslag, de ziektewet en 
de weduwen- en wezenwet, en is ook 
nog van plan ontheffingen van het mini
mumloon in te voeren. De PvdA-nota 

Karin Adelmund 

heeft daar geen 
enkele kritiek op. 
Om bij de tijd te 
zijn is er heel wat 
meer nodig dan 
sociat miles om 
zelf te sparen voor 
de gevolgen van je 
werkloosheid.' 
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MARIJNISSEN 
De armoedige 

mode 

Als door een wesp gestoken, zo 
reageerden Wim Kok en de 
grote partijen op de uitspra-

ken van bisschop Muskens van Breda. 
Hij bracht de armoede in verband met 
de verrijking en het groeiende aantal 
miljonairs en zei verder dat de PvdA 
de paus rechts had Ingehaald. Hoon 
viel de monseigneur ten deel. 'De 
bisschop overdrijft en is zelfs een 
gevaar voor de rechtsstaat.' 
lf you can't beat them, join them, 
moet Kok gedacht 
hebben toen hij de 
bisschop desalniet
temin uitnodigde 
voor een gesprek. 
Op de persconferen
tie na afloop was 
Muskes - volgens 
Kok - plotseling 'een 
bondgenoot' gewor-

Jan Marijnissen, 
fractievoorzitter SP 

den. Het kan verkeren. 
Armoede is tegenwoordig een thema. 
De heersende opvattingen zijn globaal 
te verdelen in drie stromingen: 
1. Het wordt allemaal schromelijk 
overdreven. 
2. Het is allemaal hun eigen schuld. 
3. Het is wel zielig. Melkert moet iets 
doen. In Zwolle mochten onlangs een 
aantal genodigden daarover spreken 
met minister Melkert. Ze mochten 
over alles praten, alleen NIET over 
verhoging van het minimumloon en de 
uitkeringen. Terwijl die de laatste tien 
jaar met 20 procent zijn achtergeble
ven bij de ontwikkeling van de modale 
inkomens. Dat is net zoiets als de 
trainer die boos is op zijn elftal omdat 
er niet wordt gescoord, maar wel 
Ronaldo op de bank houdt. Dus ... 
4. Tegen de achtergrond van de jaar
lijkse stijging van ons nationale inko
men en de opeenhoping van die rijk
dom bij steeds minder mensen, is het 
bestaan van armoede een schande. 
Paars draagt bij aan een groei van de 
inkomensverschillen en dus de armoe
de. Conclusie: het minimumloon en de 
uitkeringen moeten omhoog en Paars 
moet weg. 

5 







Wie vraagt naar het waarom van de overal oprukkende sponsor
en reclame-uitingen krijgt steevast te horen dat de vele geneugten 
van het moderne leven zonder de commercie onbetaalbaar zouden 
zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Nog maar enkele jaren geleden 
stonden er in de dierentuin bij de diverse kooien bordjes met 
informatie over de leefwijze en het verspreidingsgebied van de 
getoonde dieren. Zo leerden kinderen hoe bedreigd de Siberische 
tijger is, en hoe oud een gorilla kan worden. Tegenwoordig staan 
in veel dierentuinen nieuwe, veel opvallender bordjes met teksten 
als: 'De jonge neusaapjes zijn geadopteerd door slagerij van 
Kampen', of: 'De Indische olifanten worden gesponsord door 
Kodak'. Is de dierentuin daardoor goedkoper geworden? Welnee, 
de toegangsprijzen bedragen tegenwoordig een veelvoud van die 
van een tiental jaren geleden. 
Soortgelijke ontwikkelingen hebben de musea en de theaters 
doorgemaakt. De zalen mogen tegenwoordig zijn vernoemd naar 
computerfabrikanten, levensverzekeraars of grootgrutters, de 
toegangsprijzen zijn desondanks gestegen. Is het aanbod 
kwalitatief dan zo veel beter geworden? Ook dat is op zijn minst 
twijfelachtig. Natuurlijk zijn er meer festivals, meer mega
tentoonstellingen à la Vermeer of de overzichtstentoonstellingen 
van Van Gogh en Rembrandt. Natuurlijk komen er vaker 
internationale sterren naar het Concertgebouw in Amsterdam, 
maar de zaal zit dan wel alweer gauw voor de helft vol met 
genodigden van de sponsors. En de andere helft van de bezoekers 
moet bedragen betalen tot soms vele honderden guldens om te 
mogen meegenieten. 
De werkelijke reden van de vercommercialisering is dan ook dat 
er een ideologische keuze is gemaakt. Een keuze tégen de 
overheid en vóór de markt. Dat daarmee onze hele cultuur, van 
pop en sport, tot schilderkunst en opera, wordt overgeleverd aan 
de wetten van de markt, en dus aan de eendimensionale, alles 
gelijkschakelende platvloersheid van de commercie, dat moet 
kennelijk voor lief worden genomen. 

Uit: Tegenstemmen ,. 

'Tegenstemmen'- ondertitel: 'Een rood ant
woord op paars' -analyseert en kritiseert het 
neoliberalisme in samenhang met de huidi
ge maatschappelijke problemen. Heel con
creet en met talloze voorbeelden gaat het 
boek in op de tegenstelling tussen: liberalis
me en socialisme, de democratie en de rol 
van politieke partijen, de armoede en de 
tweedeling, de betekenis van de markt en de 
overheid, de privatisering en de commercia
lisering, normen en waarden en de crimina
liteit, de Europese eenwording en de globa
lisering. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan 
de gemiste kansen en het toekomstperspec
tief. 

een impuls geven,' vertelt Jan Marijnissen. 
'In de Tweede Kamer overheerst de waan 
van de dag, de zaken worden niet in hun sa
menhang bekeken, alles is verkokerd. En het 
volk moet geloven dat dat democratie is. 
Kijk wat er nu gezegd wordt over de ziekte
wet. De problemen die iedereen buiten de 
regeringscoalitie al voorzag, zijn uitgeko
men. Maar wat zegt het CDA? Dat dit con
sequenties moet hebben voor de privatise
ring van de WAO. En GroenLinks wil er 
voor de volgende kabinetsperiode eens over 
praten. De vakbeweging zegt dat het nu een 
realiteit is en toch wel niet terug te draaien 
zal zijn. Dat is nou de oppositie! Elk nor
maal mens zegt: dit is nu al een slechte wet 'Met dit boek wil ik het echte politieke debat 
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gebleken en dat wordt nog erger als de WAO 
geprivatiseerd wordt; terug naar de oude 
ziektewet dus!' 

'Ik roep de mensen 
op om mee te denken hoe 

het anders kan' 

'De discussies in de politiek spelen zich af 
op de vierkante millimeter. Als SP willen 
wij juist de fundamentele maatschappijkri
tiek terugbrengen. Misschien lukt dat niet in 
de Kamer, maar dan toch zeker daarbuiten. 
Tot eind februari ga ik over dit boek een 
twintigtallezingen verzorgen. Praten met de 
mensen die zich afvragen hoe het verder 
moet met Nederland. Die niet winen begrij
pen dat er gepraat wordt over armoede in 
Nederland en tegelijkertijd over verdere 
verlaging van de hoogste schijf in de inkom
stenbelasting en afschaffing van de vermo
gensbelasting. Die zich zorgen maken over 
de tweedeling hier en in de hele wereld. 
Voor die mensen is het boek een oproep om 
mee te denken hoe het anders kan.' 
Hoe vanaf begin jaren tachtig niet alleen de 
VVD, maar alle grote partijen tot en met de 
PvdA aanhanger werden van het neolibera
lisme, komt in de eerste hoofdstukken van 
het boek uitvoerig aan de orde. Evenals de 
inhoud van deze ideologie, de leer dat het 
'vrije spel der maatschappelijke krachten' 
veel beter in staat is de maatschappij in te 
richten en problemen op te lossen, dan de 
overheid en de politiek. De samenleving zit 
zo ingewikkeld in elkaar dat de politiek toch 
geen overzicht heeft en sturing onmogelijk 

•.is. Daarom, aldus Bolkestein c.s., moet je de 
controle gewoon overlaten aan de 'onzicht
bare hand' van de markt. Creatieve, onder
nemende mensen zullen, geprikkeld door ei
genbelang, de problemen één voor één ter 
hand nemen en oplossen. 

'Alles draait alleen nog om 
geld. Daardoor zijn delen 
van de bevolking eigenlijk 

afgeschreven' 

Marijllissen legt in het boek feilloos de man
kementen van deze visie bloot. Als winstbe
jag de norm van alles wordt, is er geen plaats 
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meer voor normen als menselijke waardig~ 

heid, gelijkwaardigheid van mensen en soli
dariteit. Hoofdstuk na hoofdstuk passeren 
de gevolgen de revue. De groeiende tegen~ 
stellingen in inkomen, gezondheid, onder~ 
wijs en huisvesting. De privatiseringen van 
overheidsvoorzieningen, die daardoor al
leen maar duurder en slechter blijken te wor
den. De uitholling van de democratie door 
politici die alle aspiraties verloren hebben. 
De verwoestende invloed van de commercie 
op de cultuur, het onderwijs en de media. 
Het verdwijnen van normen en waarden, die 
ingeruild worden voor extra cellen. 

'Mensen verkiezen de 
zekerheid van een slechte 

toestand boven de 
onzekerheid van het 

alternatief' 

'Alles draait alleen nog om geld. Daardoor 
zijn delen van de Nederlandse bevolking, 
èn van de wereldbevolking, eigenlijk afge
schreven. Na iedere recessie is de structure
le werkloosheid weer hoger. Deze mensen 
zijn niet meer, zoals vroeger, nodig als reser
veleger voor de arbeid. Daarom aanvaardt 

In het begin van de jaren zeventig werkte ik als worstmaker bij de 
vleesfabriek Zwanenberg in Oss. Dagelijks stopten en bonden 
mijn collega's en ik duizenden worsten voor ondermeer de Hema. 
Onze bazen waren zelden of nooit tevreden over onze prestaties. 
Altijd verlangden ze meer, meer en nog meer. We werkten aan een 
tafel met zes man: één stopte, vier bonden, en één reeg de worsten 
aan een spijl en hing die in de rookwagen. Omdat ik lang was, 
mocht ik dat laatste werkje doen. In totaal werkten er zo'n vijf 
groepen. Volgens de aloude methode van 'verdeel en heers' 
werden we tegen elkaar opgezet, en elke dag werd van elke tafel 
precies bijgehouden hoeveel er was geproduceerd. Had je minder 
dan de andere tafels, dan moest je op het kantoortje komen. Daar 
werd dan duidelijk gemaakt dat dat zo niet kon, want waarom 
hadden zij 1600 kilo gemaakt en wij maar 1550? Maar het tegen 
elkaar opzetten bleef hiertoe niet beperkt. De buurman van 
Zwanenberg was indertijd Hartog, ook een vleesfabriek. Door de 
bazen werd steeds geprobeerd een soort rivaliteit tussen de twee 
bedrijven tot stand te brengen. Keer op keer hielden zij ons voor 
dat er bij Hartog meer werd geproduceerd dan bij ons. Natuurlijk 
informeerden wij bij onze collega's aan de overkant van de 
Gasstraat of dat klopte. En wat bleek? Hun bazen zeiden dat wij 
juist degenen waren die dankzij onze enorme inzet en discipline 
meer produceerden. Zo werden we allemaal onder druk gezet om 
harder te werken en minder te eisen. 

Uit: Tegenstemmen 

men ook dat voor zoveel mensen onderwijs, 
gezondheidszorg en vervoer onbetaalbaar 
en ontoegankelijk wordt. Zij zijn toch over-

boctig in de verregaand geautomatiseerde 
economie waarin alles draait om win tmaxi~ 
malisatie,' licht Marijnissen toe. 

De dalende opkomstpercentages - met name in bepaalde, arme 
wijken - baren .sommige politici wel degelijk zorgen en op de 
verkiezingsavenden waarop blijkt dat er weer minder mensen zijn 
opgekomen, neemt men zich steeds weer voor daar nu eens echt 
iets aan te gaan doen. Maar zoals zo vaak bij goede voornemens: 
het blijft daarbij. Weinig partijen trekken nog de wijken in om
ook buiten verkiezingstijd - belangstelling te tonen voor hoe het 
de mensen vergaat. Laat staan dan men de daar vergaarde kennis 
omzet in politieke actie om het lot van die mensen te verbeteren. 
Politici mogen klagen dat veel mensen te weinig belangstelling 
hebben voor de politiek, de klacht van veel mensen over de 
politiek is dat die te weinig belangstelling heeft voor hen. Het 
gevolg: met name de mensen die tot voor kort de politiek als 
instr,ument zagen voor de realisatie van een betere toekomst, 
haken nu af. Zij laten zich niet meer paaien door verkiezings
beloften en mooie tv-spotjes en geloven het verder wel. Het 
opkomstpercentage van bevolkingsgroepen bij verkiezingen is 
steeds meer recht evenredig met de hoogte van de opleiding en 
het inkomen. Je zou kunnen spreken van sociaal-economische 
opkomstpercentages. Vroeger noemde men dat censuskiesrecht. 

'Het kwalijkst aan het neoliberalisme i dat 
het de mensen tegen elkaar opzet,' ant
woordt hij de gevraagd. 'Want zo verlies je 
alle hoop voor de toekomst. Als je iets wilt 
veranderen heb je toch eensgezindheid no
dig. In de Verenigde Staten dacht men ook 
dat Reagan vanzelf op verzet zou stuiten . 
Maar in plaats van solidariteit te zoeken, 
gingen mensen elkaar af chieten in de 
slums. Gelukkig is hier in Europa de moraal 
sterker ingebakken en het wantrouwen te
gen de overheid minder. Ik zie in Europa 
toch eerder verzet van de grond komen. 
Daarom is het slot van het boek ook hoop
gevend.' 
'Mensen zien de gevolgen van de marktwer
king, deregulering en terugtredende over
heid. Groeiende inkomensverschillen, af
braak van de collectieve voorzieningen en 
sociale wetten, steeds minder bescherming 
van werknemers, gedwongen flexibilise
ring. Naarmate die zaken steeds meer indi
viduen schaden, zullen er meer mensen in 
beweging willen komen. Ik worstel elke dag 
met de vraag waarom er nog zo weinig ver
zet is tegen deze ontwikkelingen, die toch 
door bijna iedereen afgewezen worden. Ik 

Uit: Tegenstemmen 
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In het najaar van 1994 zond de NCRV een opmerkelijke serie 
televisieprogramma's uit onder de titel Arm en Rijk. Op 
uitnodiging van Violet Valkenburg mocht het publiek in de studio 
voor één avond plaatsnemen op de stoelen van de bezuinigende 
minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid. De opzet van het programma was ontleend aan een eerdere 
serie, Op Leven en Dood geheten, waarin het publiek medisch
ethische keuzes kreeg voorgelegd als: wie heeft er meer recht op 
een operatie, een hartpatiënt van 65 of een kind met leukemie? In 
Arm en Rijk waren het steeds twee uitkeringsgerechtigden die 
mochten strijden om de gunst van het publiek. Dit keer ging het 
om vragen als: wie komt het meest in aanmerking om bij nieuwe 
bezuinigingen weer wat in te leveren, een WAO' er die dankzij de 
herkeuring zijn uitkering zag teruglopen van 2025 naar 1240 
gulden per maand, of een bijstandsmoeder die zichzelf en haar 
kinderen moet onderhouden van een maandelijks inkomen van 
1470 gulden? En wie had er meer recht van klagen, een gezin met 
vijf kindeten dat zojuist 200 gulden had ingeleverd op de 
kinderbijslag, of een AOW' er die moest rondkomen van 1240 
gulden per maand? Aan het publiek de keus. Voor de 'winnaar' 
werd aan het slot van de uitzending dan geld opgehaald, om zo de 
solidariteit van de aanwezigen te testen. 
De voorbeelden waren door de redactie van het programma niet 
zomaar gekozen. Ze waren rechtstreeks afkomstig uit de praktijk 
van het vers aangetreden paarse kabinet, onder leiding van PvdA
premier Wim Kok. Desalniettemin waren het valse dilemma's, 
gepresenteerd onder een misleidende titel. Hier werd immers niet 
gekozen tussen arm en rijk, maar tussen arm en arm. Aan niemand 
werd de vraag voorgelegd of het snel groeiend aantal miljonairs in 
Nederland wellicht iets moet inleveren ten behoeve van, pak 'm 
beet, de allochtone werklozen. Nee, voor het oog van televisie
kijkend Nederland werd hier de ene 'verschoppeling' uitgespeeld 
tegen de andere 'machteloze'. Wie tien jaar geleden zou hebben 
voorspeld dat de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging op 
deze wijze zou bijdragen aan de verdeeldheid tussen mensen die 
juist solidair met elkaar zouden moeten zijn, was vierkant 
uitgelachen. Net als de Binnenhof-watcher die aan het begin van 
de jaren tachtig een glanzende toekomst zou hebben voorspeld 
voor de stijve, ietwat arrogant ogende Frits Bolkestein. 

Uit: Tegenstemmen 

vergelijk het met wat je ziet na een ernstig 
bedrijfsongeval: de volgende dag is ieder
een weer gewoon aan het werk. Mensen 
sluiten zich af voor slecht nieuws waar ze 
geen raad mee weten, niks aan kunnen doen. 
Ze verkiezen de zekerheid van een slechte 
toestand boven de onzekerheid van het alter
natief. Dat alternatief is namelijk niet grijp
baar genoeg, niet uitgekristalliseerd. Maar 
dat is een kwestie van tijd. De situatie is al 
anders dan vier, vijf jaar geleden. Ik hoop 
dat dit boek een katalysator zal zijn. Velen 

zullen hun onvrede daarin herkennen en een 
perspectief zien.' 
Het laatste hoofdstuk ván het boek handelt 
over dat perspectief: het socialistische ant
woord op het neoliberalisme. Hoe de over
heid een belangrijke rol kan spelen in het 
scheppen van gelijke kansen voor iedereen 
om zijn geluk na te jagen, door juist krachti
ger op te treden in plaats van terug te treden. 
Door normen en waarden weer de plaats te 
geven die ze toekomt, onder andere in het 
onderwijs. Door de solidariteit te organise-
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ren in plaats van af te breken. Maar een en 
ander houdt voor Jan Marijllissen geenszins 
een terugkeer in naar de geitewollensokken
ideeën van de jaren zeventig, toen gedacht 
werd dat de politiek ieders welzijn en geluk 
moest organiseren. 

'Een van de grootste 
bezwaren tegen de 

verzorgingsstaat is dat hij 
betuttelend werkt' 

Hij zegt daarover: 'Na de Tweede Wereld
oorlog heeft de sociaal-demoeratie de 
fundamentele maatschappijkritiek van de 
SDAP verlaten. Het kapitalisme werd be
schouwd als het best haalbare systeem en 
via allerlei reparatiewetten wilde de PvdA 
dat systeem een menselijk aanzien geven. 
En die poging - dat zijn we verzorgingsstaat 
gaan noemen - was niet onverdienstelijk. 
Maar in het boek leg ik uit dat de verzor
gingsstaat te duur wordtjuist op het moment 
dat hij het hardst nodig is . En het tweede 
grote bezwaar is dat hij vreselijk betuttelend 
werkt. Kijk maar hoe mensen bij de sociale 
dienst hun hebben en houden op tafel moe
ten leggen. Hoe werkelozen niet mogen stu
deren. Ons uitgangspunt is de menselijke 

Vijf 
gulden korting op 
'Tegenstemmen' 
En een Bolkmok cadeau! 

'Tegenstemmen' verschijnt op 

22 november in de boekhandel. 

De Tribune vindt het boek van 

Jan Marijnissen een must is 

voor alle lezers. Daarom bieden 

wij u een fikse korting. Voor 

I 24,95 in plaats van I 29,95 

kunt u in het bezit komen van 

dit standaardwerk, tegen 

inlevering van de kaart in dit 

blad. Daarbij krijgt u een 

schitterende Bolkmok cadeau. 
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waardigheid. De verzorgingsstaat is daar
mee in strijd. Hij werkt hospitalisering in de 
hand. De eigen verantwoordelijkheid wordt 
onderm:i jnd.' 
Het alternatief dat Marijnissen schetst is de 
economie .onder democratische c.ontrole te 
brengen. Zodat we gezamenlijk kunnen be
sli ssen hoe we het werk verdelen, wat we 
maken, rekening houden met het milieu, 
eerlijke handel drij ven met de Derde We
reld. 'Ik concludeer dat het heel merkwaar
dig is dat we alles democratisch controleren, 
behalve het belangrijkste, de kurk waarop 
alles drijft: de economie. Sterker nog, daar 
treedt de overheid terug en zegt tegen de 
marktpartijen: zoek het zelf maar uit, van de 
kwaliteit van levensmiddelen ·tot de veilig
heid op de werkplek. Democratische contro
le over de economie is nodig als we een sa
menleving willen waarin ieder naar vermo
gen kan werken en ontvangen naar behoefte. 
Dat is nu uitgesloten. Voor de samenleving 
zou het pure winst zij als bijvoorbeeld ge
handicapten in dienst genomen worden, 
maar met de huidige vrije markt is dat vol
strekt onmogelijk.' 

'Wie vindt dat de 
samenlevig aan bepaalde 
eisen moet voldoen, moet 
uit zijn luie stoel komen' 

'Tegenstemmen' biedt geen blauwdruk voor 
de ideale maatschappij. 'Die moeten we 
vooral niet willen geven,' zegt Marijnissen. 
'Ik leg ook uit hoeveel schade er is aange
richt door absolute waarheden en dogma's . 
Ik wil juist twijfel zaaien, want dat is de 
bron van wijsheid en vooruitgang. Het is 
voor ons allemaal een zoektocht. Naar een 
derde weg, een combinatie van de normen 
en waarden zoals die uitgekristalbseerd zijn 
in tweeduizend jaar Europese geschiedenis, 
lering trekkend uit de ervaring in Oost-Eu
ropa,.en rekening houdend met de successen 
die dit systeem wèl geboekt heeft op het 
punt van economische vooruitgang. We 
moeten vooral oppassen alternatieven neer 
te schrijven die dan in plaats komen van de 
discussie. De fundamentele vraag van het 
hele boek is: wil je nog iets of wil je niks 
meer? Laat je alles in de vrije val gaan, dan 
moet je ook niet zeuren als het onheil jou 
vandaag of morgen treft. Vind je dat de sa
menleving aan bepaalde eisen moet vol
doen, dan moet je ook ui t de luie stoel ko
men.' • 
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D u I
ven wilde mlnis
ter Borst wel 
een handje hel
pen In haar 
strijd voor kos
tenbesparing In 
de gezondheids
zorg. In verband met haar ziek
te moet Truus medicijnen per 
Infuus toegediend krijgen. Vol
gens haar behandelend spe
cialist zou dat best thuis kun

eens goed be
kijken voor wel
ke categorie pa
tiënten de flexl
zorg zou worden 
Ingezet. 
De SP en Truus 
gingen hiermee 
niet akkoord 
en elsten een 
afwijzing op 
schrift. Zodat 

nen. Besparing: ongeveer 800 lneke Palm 

beroep zouden kunnen 
gaan bij de Ziekenfondsraad. 
Ondertussen bemoeiden ook 
het programma 'Ook dat nog' 
en de plaatselijke krant zich 
ermee. Dit leidde tot een ge-

gulden per dag! Truus Is ver
pleegster, dus geen enkel probleem. 
Maar wat bleek? Ziekenfonds RZR van 
Truus wilde de Infuusbehandeling thuis 
niet vergoeden. In de regels stond dat 
het benodigde doseerpompje (huur 50 
gulden per dag) alleen bij zwaardere 

sprek met een van de direc
teuren die uiteindelijk overstag ging. 
Truus kreeg haar infuus. 
De regels In de gezondheidszorg zijn zo 
complex dat zelfs ziekenfondsen ze 
nauwelijks kunnen bijhouden. Laat 
staan do patiënten. 

Daar komt biJ dat je vroe-medicijnen vergoed mocht 
worden. Dus zou Truus 
naar het ziekenhuls moe
ten voor haar infuus. Truus 
liet het er echter niet bij 
zitten en belde de SP
Aiarmlljn. 
Voorbeelden als dat van 
Truus komen dagelijks 
voor. Hier zou werkelijk 
nog flink bezuinigd kunnen 
worden in de zorg. Boven-

Waarom 
krijgt 
Truus 
geen 
infuus? 

ger sociale ziekenfondsen 
had, die zich Inzetten om 
vóór alles de belangen van 
de verzekerden te beharti· 
gen. Nu kostte het veel 
overleg, dreiging met ho
ger beroep en Inschakelen 
van de media voordat 
Truus kreeg waar ze recht 
op heeft. Volgens de di-

dien is het voor mensen vaak veel pret
tiger wanneer ze thuis kunnen blijven. 
Ook Truus gaf daaraan de voorkeur zo
dat haar gezin niet ontregeld zou wor
den. 
In de gezondheidszorg bestaat echter 
een oerwoud aan regels en een wirwar 
van geldstromen die dit soort eenvoudi
ge oplossingen onmogelijk maken. Ge
lukkig wisten wij in dit geval raad. Er is 
juist een nieuwe regeling van kracht ge
worden die voor Truus uitkomst kan bie
den: vanaf 1 oktober hebben zieken
fondsen de mogelijkheid om 3 procent 
van het budget in te zetten voor zoge
naamde flexizorg: zorg op maat. De re
geling is nog nauwelijks bekend. Paul 
Freriks, voorzitter van de SP-afdeling 
Zevenaar, eiste met Truus van het zie
kenfonds RZR gebruik te maken van 
deze regeling. Maar na veel telefoon· 
tjes wees RZR deze eis toch af: de zie
kenfondsartsen moesten eerst nog 
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recteur van het RZR moe
ten de ziekenfondsen nog een omslag 
maken in het denken om meer gebruik 
te maken van de nieuwe mogelijkheden 
als flexlzorg. 
Nieuwe mogelijkheden die de minister 
heeft bedacht om de marktwerking te 
stimuleren. Ziekenfondsen worden 
daarbij steeds meer verantwoordelijk 
voor de kosten van de gezondheidszorg. 
De bedoeling Is dat zij uit concurrentie
overwegingen zo goedkoop mogelijk 
zorg zullen Inkopen. Of dat zal lukken 
en of zij daarbij de zorg voor de patiënt 
centraal stellen, Is maar zeer de vraag. 
Voorlopig zie je een ontwikkeling van 
sociale ziekenfondsen naar grote com
merciële verzekeringsmaatschappijen 
die met enorme reclamecampagnes 
voor lucratleve aanbiedingen, zoals 
klassezorg en voorrangszorg, dingen 
om de gunsten van meer welgestelde 
verzekerden. Of dat de gezondheidszorg 

goedkoper zal maken ... • 
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Asbestwegen in Twente: achter een auto dwarrelt levensgevaarlijk stof op 

Strijd tegen asbest woedt op vele fronten 

Voormalig asbestver
werker Etemit in Goor 
moet 75.000 gulden 

betalen aan een asbestslachtof
fer dat niet zelf met de gevaar
lijke vezels heeft gewerkt. Het 
bedrag is een voorschot op de 
definitieve schadevergoeding. 
De 32-jarige Marino Grooten
huis lijdt aan mesothelioom, 
asbestkanker die onherroepelijk 
tot de dood leidt. Opvallend en 
tragisch is de manier waarop 
hij de ziekte heeft opgelopen: 
door inademing van asbeststof 
uit de kleren van zijn vader, die 
jarenlang bij Eteruit werkte. 
Dat bedrijf ontkende alle aan
sprakelijkheid, maar is nu te
recht gewezen. Eteruit wist al 
heellang hoe gevaarlijk asbest 
was, oordeelde de rechter, en 
had voorzorgsmaatregelen 
moeten nemen. 
SP-advocaat Bob Ruers voerde 
de rechtszaak namens Grooten
huis. Hij spreekt van een door
braak: 'Voor zover ik weet is er 
in Nederland nog nooit eerder 
een vergoeding toegekend aan 
een familielid van een asbest
arbeider.' 
Ook in een andere asbestzaak 
boekte Ruers winst. Isolatiebe
drijf Cape uit Vlaardingen moet 
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de nabestaanden van een oud
werknemer 50.000 gulden 
betalen als voorschot op de 
definitieve schadevergoeding. 
Ondertussen melden zich 
steeds meer slachtoffers en 
nabestaanden bij het Comité 
Asbestslachtoffers. Dat ijvert 
voor de instelling van een as
bestfonds, zodat mensen de 
dubbele lijdensweg bespaard 
kan worden van een gang naar 
de rechter om smartegeld te 
krijgen. 
Onlangs is ook mesothelioom 
geconstateerd bij iemand die 
woonde temidden van erven en 
wegen in Twente die verhard 
zijn met asbestpuin . Het slacht
offer heeft zelf nooit met asbest 
gewerkt. SP-kamerlid Remi 
Poppe wil snel overleg met 
milieuminister De Boer over 
die asbestpaden. Al sinds 1992 
dringt de SP aan op sanering 
daarvan. Oud-milieuminister 
Hans Aiders voelde daar wel 
voor. Zijn opvolger Margreet 
de Boer niet. Op vragen van 
Poppe liet zij eerder weten dat 
de overheid hierin geen taak 
beeft. Poppe: 'Ik ben benieuwd 
of ze dat nog durft te zeggen, 
nu het eerste slachtoffer is 
gevallen.' 

Op 4 december zendt de 
KRO de documentaire 
'Asbest, de stille moorde
naar' ult. De film toont de 
route van asbestmijn naar 
asbestsloop - en de vele 
slachtoffers die onderweg 
vallen. De SP heeft als 
sponsor meegewerkt aan 
de totstandkoming van de 

documentaire. 

Corporaties 
teruggefloten 

De kantonrechter In 
Groningen heeft wo
ningcorporaties ver

boden aanmaningskosten in 
rekening te brengen bij huur
ders die te laat betalen. Tot 
nu toe eisten enkele Groning
se corporaties hiervoor 7,50 
gulden of een tientje. In de 
rechtszaak trad SP-raadslid 
Peter Verschuren op voor de 
huurders. Verschuren: 'De 
corporaties tonen nauwelijks 
begrip voor de moeilijke situa
tie van veel huurders. Deze 
uitspraak biedt gelukkig een 

beetje tegenwicht.' 
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Masssaal 
bezwaar tegen 

hoge OZB· 
aanslagen 

E en twee meter hoge 
Martinitoren van pro
testkaarten kreeg wet

houder Bruinsma van Gronin
gen overhandigd van de SP. In 
Groningen is de onroerende
zaakbelasting (OZB) voor 
huurders dit jaar met ruim 30 
procent omhoog gegaan, terwijl 
bedrijven minder zijn gaan 
betalen. Volgend jaar mag 
Groningen dit gedeeltelijk 
rechttrekken, maar fmanciën
wethouder Bruinsma wil dat 
niet. De SP verspreidde daarop 
protestkaarten waarvan er bin
nen twee weken ruim 1700 
teruggestuurd werden. 
In het hele land stijgen de 
OZB-aanslagen enorm, ten 
gevolge van een verplichte 
hertaxatie. In de gemeenteraad 
van Zoetermeer boekte de SP al 
enig succes in de strijd tegen 
deze woonlastenstijging, die 
vooral de bewoners van 'gewo
ne' woningen treft. Het college 
van B en W besloot om de 
tarieven tussen woningen en 
niet-woningen te differentiëren. 
Daarmee kwam zij tegemoet 
aan de wens van de achtkoppi
ge SP-fractie. 
In het Brabantse Sint Michiels
gestel is de SP een massale 
bezwaarschriftenactie gestart. 
Volgens SP' er Anita Oerlemans 
zijn er grove fouten gemaakt 
tijdens de hertaxaties. 
In Nijmegen heeft de SP met 
redelijk succes gepleit voor 
compensatie. Het college wil 
dat doen door de afvalstoffen
heffing te verlagen. De SP wil 
die helemaal afschaffen. In 
december wordt de definitieve 
beslissing genomen. 
In Rotterdam kraait het OZB
oproer nog in alle hevigheid. 
Ruim tienduizend bezwaar
schriften heeft de SP hier al 

ingezameld. Samen met de 
rechtstreeks bij de belasting
dienst ingeleverde bezwaar
schriften brengt dit het totaal 
op liefst dertigduizend. 
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De Arnhemse wethouder Van Doorne krijgt een tas met boodschappen overhandigd om te contro
leren waaraan uitkeringsgerechtigden hun geld besteden. De actie hielp: in Arnhem mogen nu de 
uitgaven onleesbaar gemaakt worden op de bankafschriften. 

Girogluurders moeten flink inbinden 

N a een maand SP-actie 
tegen de verplichte 
inzage in alle giro- of 

bankafschriften bij bijstands
heronderzoeken, zijn er al 
successen te melden. De ge
meenteraad van Zoetermeer 
nam een SP-motie aan om het 
speuren in de afschriften tot het 
minimum te beperken. Eerder 
vroeg Zoetermeer alle afschrif
ten over zes maanden. In Tiel 
worden nu alleen de laatste 
twee strookjes gevraagd, in 
plaats van alles over de laatste 
drie maanden. Arnhem liet 
weten dat de uitgaven voortaan 
onleesbaar gemaakt mogen 
eerder. Eerder wilde de ge
meente ze wèl bestuderen. 
In veel andere plaatsen gaat de 

strijd nog door. Met veel bijval, 
ook van mensen die geen socia
le dienst-uitkering ontvangen. 
De protestkaarten worden met 
honderden tegelijk ingevuld en 
vervolgens aangeboden aan de 
verantwoordelijke wethouders. 
In Maastricht stuurde de SP 
daarnaast alle raadsleden een 
'Hemd van mijn lijf' -enquête. 
Niemand vulde hem in. Wel 
reageerde de Seniorenpartij 
heel positief op de actie, en de 
PvdA heel negatief. In Nuth liet 
wethouder Van Malkenhorst 
weten dat de SP-actievoerders 
gerust enkele van zijn giro
afschriften mogen inzien. Maar 
mensen in loondienst en uitke
ringsgerechtigden op één lijn 
stellen, noemde hij 'appels met 

peren vergelijken.' Volgens de 
Schijndelse wethouder Van 
Schaijk is de afschriften-con
trole 'mensonterend'. Toch wi l 
ze er wel mee doorgaan . 
In Groningen inspireerde de 
SP-actie een sociale dienst
klant tot een opmerkelijke 
daad. Hij liet zien dat hem 
werkelijk het hemd van het lijf 
werd gevraagd door gekleed in 
slechts een onderbroek naar 
zijn hercontrole-gesprek te 
gaan. De meegekomen camera
ploeg en de joumalisten wer
den het kantoor van de sociale 
dienst uitgezet. 'Want,' zo 
verklaarde de GSD-woordvoer
der zonder te lachen, 'de socia
le dienst respecteert de privacy 
van haar klanten.' 
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telex 
BIJ DE FEESTELIJKE hero
pening van het opgeknapte 
Tilburgse SP-kantoor, pak· 
te SP-fractievoorzitter Tlny 
Kox hard uit naar burge
meester Brokx. Die had 
domweg geweigerd het 
acht-puntenplan van de SP 
om te armoede In Tilburg 
te bestrijden, op de raads
agenda te zetten. Kox' 
tirade heeft kenneliJk ge
holpen. Brokx heeft zijn 
vertrek aangekondigd. 
DE HUURCOMMISSIE 
heeft de bewoners van de 
Rotterdamse servleeflat 
Mazesteyn In het geliJk 
gesteld. Met de SP voch
ten die aan dat de huis
baas de huur van de alge
mene ruimte biJ de kale 
huur optelde en jarenlang 
over het totaal de huurver· 
hogingen berekende. De 
huurders krijgen nu elk 
I 1218,58 terug. Boven
dien Is de kale huur terug
gebracht naar het niveau 
van 1 juli 1993. Dat 
scheelt zo'n I 12,- per 
maand. 'Het goede nieuws 
van Mazesteyn heeft met· 
een bewoners van andere 
servleeflats in beweging 
gebracht,' zegt een tevre
den Marljke Folmer van de 
Rotterdamse SP. 
DE ZUIDHOLLANDSE SP· 
statenfractie verdenkt Oud
statenleden van zakkenvul
lerij. Liefst 95 procent van 
hen heeft een wachtgeld
uitkering aangevraagd. 
Vlak vóór de verkiezingen 
van 1995 Is de regeling 
nog 'verruimd '. De SP, die 
toen al bulten de Staten 
protesteerde, vraagt nu 
aan Gedeputeerde Staten 
een Inkomenstoets in te 
voeren. Als dat gebeurt zal 
volgens de SP-fractie bliJ· 
ken dat de wachtgeldver· 
goeding een overbodige 
uitgave is van in totaal een 
miljoen gulden per jaar. 
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Martin 

'Alles watje 
met liefde doet is 
prijzenswaardig' 

Wie Martin Slmek aan het werk wil 
horen, kan ledere donderdag van 
14.02 tot 15.00 afstemmen op radio 
5. Dan presenteert de Tsjechische 
Nederlander zijn spraakmakende 
programma 'Kleur Bekennen'. De 
televisieversie Is vanaf 13 november 
op acht woensdagavonden te zien op 
Nederland 3 van 21.00 tot 21.50 uur. 

14 

Als kind trok ik vaak met 
mijn ouders de bergen van 
Zuid-Bohemen in. Ik ren
de altijd voorop. Mijn 

moeder riep dan steeds: 'Voorzichtig, voor
zichtig!' Bang als ze was, dat ze me uit het 
oog zou verliezen. 'Tot aan de horizon. Ik ga 
niet verder dan de horizon,' riep ik dan . Een 
slimme afspraak, want die einder verschuift 
natuurlijk voortdurend. Dus waren ze me 
uiteindelijk toch kwijt, terwijl ik me wel aan 
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mijn woord hield! Min of meer op dezelfde 
wijze ben ik in 1968 - toen de Russen kwac 
men- uit Tsjechoslowakije..gevluGht. Totdat 
de zee opdoemde tussen mij en de horizon. 
Zo kwam ik in Nederland terecht, waar ik 
me in leven hield als tenniscoach. Die.vluGht. 
was niet op een verstandelijke afweging ge
baseerd, maar op een emotionele. Bij be
langrijke beslissingen ga ik meestal op mijn 
gevoel af. De hersenen komen er namelijk 
niet uit, als voor- en tegenargumenten afge
wogen moeten worden. Het gevoel wel, dat 
weet het meteen! 
Gevoel is ook de basis van het pure tenni s. 
Maar helaas is die sport - tegelijk met de 
maatschappij - verloederd. Laat me dat 
uitleggen. Ooit werd tennis gespeeld met 
een houten racket. Een· instrument als een 
viool. Je moest het precies aanvoelen, er als 
het ware een pact mee sluiten, om er uit te 
halen wat er in zat. Vroeger was het zo: 'Wie 
de bal niet kan strelen, kan hem ook niet 
slaan.' Dat is over. Tennissers hebben hun 
sport verkocht, door kunstrackets toe te 
staan op toernooien. Er is een totaal ander 

spel ontstaan. Sommi
ge (top)tennissers zijn 
in mijn ogen zelfs 
houthakkers gewor
den. Het is hetzelfde 
verschil als tussen 
liefde bedrijven en 
neuken. Tennissen is 
een soort neuken ge
worden. De grootste 
zweter wordt kam
pioen. Het raakt me 
niet meer. 
Alles wat je met liefde 

doet, vind ik prijzenswaardig. Als je van 
tennis houdt, word je speler of coach. Hou je 
van -tekenen ·of rekenen, dan kies je vgor 
schilderen of boekhouden. Omdat je zoveel 
om je vak geeft, volg je je gevoel. Voor je
zelf! Er is één uitzondering: macht. Dat oe
fen je uit voor een ander. Een verpleegster 
bijvoorbeeld, heeft rnaebt over een patiënt. 
Maar die gebruikt ze wèl om te helpen. Als 
het je om de macht zèlf gaat, ben je een mis
dadiger. Een monster. Politici beschikken 
over nogal wat rnaebt en zouden eigenlijk 
een soort heiligen moeten zijn. Hun motiva
tie dient in wezen hetzelfde te zijn als die 
van de verpleegster: uit liefde in dienst staan 
van de samenleving. 
Ooit ·heb ik Paul Rosenmöller in mijn pro
gramma gehad. Hij kwam op mij over als 
een sprankelende man. In het persoonlijk 
contact heeft hij me niet teleurgesteld, maar 
in het interview viel hij tegen. Want hij ver
telde zijn verhaal niet als mens, maar als po
liticus. Terwijl ik alleen wil uitzenden, wat 
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uit de diepte van het hart komt. Dat is waar 
'Kleur Bekennen' voor staat. Rosenmöller 
vertelde geen onzin, maar hij liet zijn hart 
niet spreken. Daarmee acht ik bewezen dat 
politiek een smakeloos spel is. Van het Oost
blok wist ik dat al, maar ik weigerde te gelo
ven dat het hier alleen gradueel en niet prin
cipieel beter is. Daarom hoef ik voorlopig 
ook geen politicus meer in mijn programma. 
Zie dat als een bescheiden daad van burger
lijke ongehoorzaamheid. Ik wil met mensen 
praten die dingen uit liefde doen. 
We leven toch al in een maatschappij waar 
'krachtpatsers' de dienst uitmaken. Als loser 
kan je het wel schudden. Niemand ziet je 
staan. Je bent een soort melaatse. En toch 
heeft die 'krachtpatser' altijd een zwakke 
plek, waar je hem meedogenloos kan tref
fen. Een voorbeeld uit het tennis maakt dat 
duidelijk. Ivan Lendl was zeer overtuigd 
van zichzelf. Als hij de kleedkamer binnen
kwam werd het stil. Niemand durfde bij wij
ze van spreken adem te halen. Lendl was de 
ongekroonde koning van de kleedkamers. 
Tot op de dag, dat hij op Roland Garros te
gen de toen 17-jarige Michael Chang moest 
spelen. Chang raakte in die partij zo uitge
put, dat hij zijn racket niet meer boven z'n 
hoofd kon krijgen en van ellende onder
hands ging serveren. De zelfverzekerde 
Lendl was daarop niet bedacht. Hij raakte 
enorm geïrriteerd. Vroeg zich af: 'Hoe durft 
dit Chinese onderkruipsel dat tegen mij te 
doen? Weet hij soms niet wie ik ben? Ik ben 
zijn oma niet!' Lendl verloor en daarna is 
het nooit meer goed met hem gekomen. 
Vanaf dat moment werd er in de kleedkamer 
rustig doorgepraat als hij binnenkwam. Wat 
zijn sterkte was - trots en een absoluut ge
loof in zichzelf- bleek ook zijn zwakte te 
zijn toen die punten bespeeld werden. Zo 
gaat het altijd. Net zozeer als je omgekeerd 
zwakheden kunt omzetten in kracht. 
Ik zou het prachtig vinden om mensen die in 
de goot liggen eens te interviewen. Zodat ik 
kan bewijzen, dat we ook voor hen bewon
dering kunnen hebben. Als iedereen uniek is 
-en daar bestaat geen twijfel over- dan valt 
ook iedereen te bewonderen. Of niet soms? 
Dat is het verhaal dat me interesseert. Wat 
doet iemand meHegenslagen? Wat leert hij 
ervan? Kan hij ze ten gunste keren? In gebo
ren losers geloof ik niet. Zou iemand tegen 
mij zeggen: 'Ik ben een loser,' dan ant
woord ik: 'Kom op, we gaan erover praten.' 
Want ik ben ervan overtuigd dat hij alleen 
maar met iets bezig is dat-ie gewoon niet 
moet doen. Een voorbeeld. Ik ben 1.94 me
ter, 48 jaar en van het mannelijk geslacht. 
Dus als ik danseres wil worden ben ik een 
loser. Dat lukt namelijk nooit. Mocht ik 
niettemin zo bezeten zijn van dat plan, dan 

• 'Voorlopig hoef ik geen politicus meer in mijn programma. 
Ze laten hun hart niet spreken .. .' 

heb je iemand nodig die je eraan herinnert 
dat je een man van 1.94 meter en 48 jaar 
bent en dat er zoveel mooie dingen zijn die 
op dansen lijken, zonder dat je op spitzen 
hoeft. te lopen. Daar komt de goede coach 
om de hoek kijken. Die zegt: 'Oké, jij wordt 
danser. Maar op een iets andere manier. Wij 
gaan samen kijken waar en hoe je wèl kan 
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dansen.' Langzamerhand leidt je de loser 
naar een situatie waarin hij een winnaar 
wordt. Dat is de kunst van het coachen. Ie
der mens heeft talenten. Daar werk ik ook 
naar toe in mijn inter
views. Laat je sterke kan
ten zien. Zodat we je kun
nen bewonderen. 
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l Bert Santema 
(I) 

! deed alles om 
i de moord op 
<: 
\\! 

~ taxichauffeur 
~ s 

~ Frensdorff op 
I 
~ te lossen. Daarom 

·~ 
ti 

kreeg hij ontslag. 

Woensdagavond 16 ok· 
tober, even over ach· 
ten. Luid toeterend rij· 
den 250 taxi's van twee 
kanten de Rotterdamse 
Coolsingel op en leg
gen het verkeer volle· 
dig stil. Over de volle 
breedte van de twee 
voorste wagens hangt een 
spandoek: 'Eerherstel Bert 
Santema'. De politie kijkt gela· 
ten toe hoe de taxi's tot op de 
stoep van het statige stadhuis 
rijden. Op de trappen staan 
Coby de Vries, weduwe van de 
vermoorde taxichauffeur Ge· 
orge Frensdorff, chauffeur 
Barry Kwist en rechercheur 
Bert Santema. Hij is gisteren 
ontslagen door PvdA-burge
meester Bram Peper. 
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Reconstructie van een moord·oJ 
~ 

Voor de camera's van RTL',s Peier R. de 
Vries, SBS 6 en Stads~ TV n'~men de p~tes
terende chauffeurs de 34-jarige sàntema op 
de schouders. Taxichauffeur Barry Kwist 
neemt het woord. 'Het ontslag van Bert San
terna maakt ons woest. Santerna verdient 
een lintje, maar in plaats daarvan wordt hij 
op straat gezet. Dat druist in tegen ieder 
rechtsgevoel.' 
Samen met Coby de Vries, de weduwe van 
de vermoorde collega Frensdorff, overhan
digt Kwist een petitie aan loco-burgemees
ter Hans Simons om het ontslag van de re
chercheur ongedaan te maken. Simons ver
dwijnt even snel als hij gekomen is. SP
raadslid Chris van Heumen zegt de demon
stranten toe dat zijn partij zich blijft inzetten 
voor een onafhankelijk onderzoek naar de 
affaire. Met een waardig claxon-concert 
wordt de demonstratie ontbonden, nadat 
Santerna de chauffeurs geëmotioneerd heeft 
bedankt voor hun steunbetuiging. 

Van Heumen spreekt de woedende chauffeurs toe 

Santema: 'Als ik stopte, 
zou er nooit meer aan de 

zaak gewerkt worden' 

In de nacht van 25 op 26 februari 1994 
wordt de 56-jarige taxichauffeur George 
Frensdorff met drie schoten in de nek om het 
leven gebracht, op een straathoek in de Rot
terdamse wijk Bergpolder. Een achttal re
chercheurs gaat, onder leiding van J. de 
Vries, hard aan de slag om de moord op te 
lossen. Drie verdachten worden aangehou
den, maar zij blijken niet de daders te zijn. 
Daarna verloopt het onderzoek steeds moei
zamer. Het rechercheteam wordt kleiner en 
kleiner. 'Tegen de zomer werkte ik alleen 
nog ,aan de zaak,' vertelt Santema, die vanaf 
de eerste dag bij het onderzoek betrokken is. 
Maar als hij van vakantie terugkomt, merkt 
Santerna verbaasd dat alle dossiers zijn ver-
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dwenen. Kennelijk is de zaak 'op de plank' 
:gezet door onderzoeksleider J. de Vries en 
officier van justitie F.D. van Heijningen. De 
Vries kan Santerna echter niet vertellen waar 
de spullen zijn en waarom de zaak op de 
plank staat. Santema: 'Ik ben een hele dag 
bezig geweest de stukken uit het archief 
weer bij elkaar te plukken.' 
Vijfti_earnaanclen blijft Santerna bij zijn chef 
zeuren om met collega's verder te mogen 
werken aan de taximoord. 'Ik werd- terecht 
-steeds weer gebeld door de weduwe Coby 
de Vries over de voortgang van het onder
zoek, maar ik bleef oplopen tegen een muur 
van besluiteloosheid bij mijn superieuren. 
Ik zag mogelijkheden de moord op te lossen 
en ik was er zeker van dat als ik stopte, er 
nooit meer aan de zaak gewerkt zou worden. 
Ik zat in een soort overmachtpositie. ' 

Na de uitzending van 
Peter R. de Vries stromen 

tientallen tips binnen 

In september 1995 is er eindelijk een door
braak: de taxichauffeur die even voor de 
moord achter de wagen van George Frens
dorff bij het Centraal Station stond, herkent 
op de videoband van de bewakingscamera 
van de NS een van de mannen die in Frens
dorffs taxi stapten: mogelijk dus een van de 
daders of een getuige van de moord. Sante
rna pleit er opnieuw voor die video op de TV 
te vertonen, bijvoorbeeld in Opsporing Ver
zocht, en een nieuw onderzoeksteam te for
meren. Maar weer vindt hij geen gehoor. In
tegendeel: op 30 oktober verbiedt zijn chef 
J. de Vries hem per brief nog langer contact 
te hebben met de weduwe, zich te bemoeien 
met het onderzoek of publiciteit te zoeken. 
Santema: 'Ik kon daar geen vrede mee heb
ben en dat heb ik ook gezegd.' 
Ook Coby de Vries heeft er geen vrede mee. 
Zij neemt contact op met het RTL-program
ma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. 
Santerna waarschuwt commissaris Hessing 
en anderen dat de bewuste videobeelden op 
de TV vertoond zullen worden. Daags vóór 
de uitzending zet het bureau weer twee re
chercheurs op de zaak. Op 28 november ver
toont Peter R. de Vries de videobeelden. In 
de studio zijn ook Coby de Vries en Bert 
Santema, die openlijk kritiek uit op het re
cherchewer-k van bur-eau Noord:· · 
Na de uitzending komen er tientallen tips 
binnen. Vijf rechercheurs gaan daarmee aan 
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de slag. Santema: 'Wat we wilden met die 
uitzending, is aantoonbaar bereikt: er is een 
doorbraak gekomen in de oplossing van de 
taximoord. ' Maar districtschef P.J. van den 
Hengel deelt Santema's vreugde niet. Op de 
dag na het RTL-programma zet hij de re
chercheur op non-actief. 
Peter R. de Vries besteedt op 12 december 
1995 opnieuw aandacht aan de kwestie. SP
kamerlid Jan Marijnissen licht dan zijn kriti
sche kamervragen toe over de gang van za
ken bij de Rotterdamse politie. Marijnissen 
zal overigens geen bevredigend antwoord 
krijgen van de ministers Sorgdrager en Dijk
stal. Die 'achten het nietjuist in de bevoegd
heid te treden van de korpsbeheerder' . En 
SP-raadslid Chris van Heumen krijgt op zijn 
verzoek om opheldering aan het Regionaal 
College van de politie als antwoord: 'Dege
nen die geen lid zijn van het regionaal colle
ge hebben niet het recht om vragen te stellen 
over beheerskwesties.' 

Is de moord opgelost 
dankzij of ondanks 

Santema's inspanningen? 

In december 1995 of januari 1996 - de me
dedelingen spreken elkaar tegen - komt bij 
de CID in Den Haag de 'gouden tip' binnen 
die de oplossing van de moordzaak inlei<;lt. 
Ondertussen verricht het Bureau Interne Za
ken een disciplinair onderzoek naar Sante
ma. Het rapport daarover zal geheim blij
ven. En de Rijksrecherche onderzoekt negen 
maanden Lang strafrechtelijk of Santerna be
wijsmateriaal - de bewuste video - heeft 
verduisterd. De procureur-generaal sepo
neert die zaak uiteindelijk. 
In mei 1996 worden de twee 19-jarige da
ders van de laffe moord op George Frens
dorff gearresteerd. Ze bekennen en worden 
na een proces in augustus veroordeeld tot 
zes jaar cel. 
In de media nemen velen het op voor de in
middels geschorste Bert Santema. Maar de 
Rotterdamse korpsleiding en de officier van 
Justitie ontkennen dat zijn optreden heeft 
bijgedragen heeft aan de oplossing. Hij zou 
het onderzoek juist hebben gefrustreerd. 
'Voor mij en zeker voor de weduwe is het 
wrang, dat nu de zaak is opgelost, superieu
ren onwaarheden verkopen en met de borst 
vooruit lopen,' zegt Santerna hierover. En 
Peter R. de Vries zegt in het Rotterdams 
Dagblad: 'Je reinste flauwekul. Als wij ons 
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er niet mee bemoeid hadden, was deze zaak 
waarschijnlijk nooit opgelost. De officier 
van Justitie wist van toeten noch blazen.' 
Niemand kan overigens hard maken waar de 
beslissende tip vandaan kwam, want de CID 
houdt de herkomst daarvan geheim. 

Weduwe Coby de Vries 
verzamelt in één week 
8000 handtekeningen 

Tegen Bert Santerna loopt inmiddels een 
ontslagprocedure, wegens 'plichtsverzuim'. 
Coby de Vries is daar woedend over. Met 
steun van taxichauffeurs en de SP richt zij 
begin oktober het comité Eerherstel Bert 
Santerna op, dat enorme sympathie krijgt 
van de Rotterdamse bevolking en de taxi
wereld. In één week tijd verzamelt de wedu
we 8000 handtekeningen, die zij op 14 okto
ber overhandigt aan top-ambtenaar Peters. 
Die belooft haar dat er nog serieus naar ge
keken zal worden. Maar de volgende dag al 
wordt de ontslagbrief bij Santerna bezorgd. 
Burgemeester Peper heeft hem nog snel ge
tekend voor hij onder het operatiemes moet. 
De brief, gedateerd 14 oktober, geeft als ont
slagreden: 'het telken male willens en we
tens negeren van een dienstbevel'. 
Santerna wordt verweten dat hij ondanks 
een schriftelijk bevel het contact met Coby 
de Vries niet beëindigd heeft; dat hij on
danks een verbod op de TV is verschenen; 
en dat hij een dienstopdracht niet heeft op
gevolgd om zich op 24 november 1995 te 
melden aan het bureau Heer Bokelweg. 

'Bert is zwaarder gestraft 
dan de moordenaars 

van mijn man' 

Coby de Vries reageert ontdaan op het ont
slag: 'Eert is zwaarder gestraft dan de moor
denaars van mijn man. Peper heeft geen 
hart.' Ook voorzitter Sjot-s Los van de Poli
tie-Vakorganisatie Rotterdam-Rijnmond is 
woedend: 'Ontslag is een bizarre sanctie. De 
straf is buiten al le proporties. Het is een 
zwarte dag voor integere rechercheurs en 
een blamage voor het korps.' 
In een brief aan de krant schrijft een briga
dier, Hans Vos: 'De enorme sukkels van het 
politiemanagement kregen het voor elkaar 

, een volksheld van de politie te gebruiken 
voor het op gang brengen van een volkshet
ze tegen de politie.' 

Geheel bulten alle publiciteit kent de 'affalre-Santema' nög een slachtoffer: 
de 48-jarlge Otto Beaujon. Toen In mei 1995 de daders van de taximoord 
gearresteerd waren, werd ook Beaujon als polltie-voorlichter met vragen 

bestookt door de pers, die hevig speculeerde over de vraag aan wie dit succes te 
danken was en of Santema niet gerehabiliteerd moest worden. In het weekblad 
'Maasstad' verklaarde voorlichter Beaujon dat het volgens hem een onmiskenbare 
verdienste van de uitzending van Peter R. de Vries was dat mensen weer wakker 
waren geworden en de zaak weer aan het rollen kwam. 'En dat denk Ik nog 
steeds, net als leder zinnig mens,' vertelt Beaujon nu. 'Maar de recherchelelder 
J. de Vries was woedend. Er zit In hem een gekwetste Ijdelheld dat hij het met al 
zijn geblaf niet bij het rechte eind heeft gehad. Ik had ook aan een krant gemeld 
dat een exposé over de zaak zou verschijnen In de lnteme polltlekrant. Daarover 
was dlstrlctschef Van den Hengel des duivels, omdat hij te elfder ure had besloten 
dat zo'n uitleg er niet moest komen. Ik heb je niet meer nodig als voorlichter! riep 
hij. Ik werd ontheven en overgeplaatst, op allerlel klusjes gezet. Van den Hengel 
startte een Intern onderzoek. We moeten tot de bodem uitzoeken wie hier heeft 
gelekt, zei hij. Dat Is niet nodig, zei Ik, Ik heb deze joumalisten te woord gestaan. 
Maar hij zette door en zo kwam er een lijvig rapport met belastende verklaringen 
van mensen die bang waren zelf toe te geven dat ze geregeld contact hadden met 
Santema. Dezer dagen ben Ik uitgenodigd voor een gesprek met Van den Hengel 
om te horen wat de eventuele disciplinaire maatregelen tegen mij behelzen. ' 
Beaujon heeft een uitgesproken mening over het ontslag van Santema. 'Alles wat 
na die RTL-uitzending Is gebeurd rond Santema, was een stok zoeken om de hond 
te slaan. Allerlel kleinlgheden zijn aangesleept en die kloppen vaak niet eens. Als 
Santema In de loop van twee jaar een vriendschappelijke relatle met de weduwe 
van Frensdorff heeft opgebouwd, kun je hem toch niet per dienstbevel leder con
tact verbieden?' En over het 'ongeoorloofd verzuim' op 24 november 1995: 'Ze 
wilden Santema In uniform de straat op sturen, als sanctie voor het TV-optreden. 
Ik was er zelf bij toen Santema opbelde. Hij zei dat hij zich ziek meldde, niet om
dat hij fysiek niet In staat was om de straat op te gaan, maar omdat hij het psy
chisch allemaal even niet aan kon. Gun me een paar dagen de tijd om het te ver
werken, zei hij. Typisch Santema. Had hij gewoon zijn vrouw laten bellen: Bert Is 
ziek, dan was er niks aan de hand geweest. Maar Van den Hengel heeft het aan
gegrepen om te zeggen: HIJ Is niet ziek, dus: dlenstverzulml' 
Beaujon heeft ook een verklaring voor de manier waarop de polltie de laatste tijd 
met haar eigen mensen omgaat. 'Niet alleen In Rotterdam, In het hele land zie je 
dat sinds de IRT-affaire op ledere slak stevig zout wordt gelegd. Het aantal Inter
ne onderzoeken Is enorm gestegen. Polltiechefs zijn erop uit zichzelf een lntegrl
telts-lmago op te spelden en mee te mogen doen In de korpschefs-stoelendans. 
Dat resulteert In onderzoeken naar allerlel futiliteiten. Laatst heeft een man bij 
zijn aanhouding de duim van een agent opzettelijk verbrijzeld. Hij Is wegens die 
geweldpleging tot zes maanden veroordeeld. Maar omdat die man een klacht 
Indiende wegens 'disproportioneel geweld' door de agenten bij zijn arrestatie, 
wordt er nu èn een lntem onderzoek èn een rijksrecherche-onderzoek Ingesteld 
naar de agent die vier maanden In het ziekenhuls ligt met een verbrijzelde duim. 
Dat slaat toch nergens op. Het gevolg van dit soort zaken, waaronder ook het 
ontslag van Santema, Is dat polltiemensen panisch volgens het boekJe gaan wer
ken. ledere creativiteit wordt de kop Ingedrukt. Zo robotiseer je mensen.' 

In één dag tijd organiseert het comité Eer
herstel Bert Santerna de taxi-demonstratie 
op de CoolsingeL En de SP richt zowel aan 
burgemeester Peper als aan minister Dijk
stal het verzoek om een onafhankelijke 
commissie onderzoek te laten doen naar de 
gang van zaken bij het moord-onderzoek en 
het ontslag van Bert Santema. 
Santerna zelf is optimistisch over zijn kans 
op eerherstel. Hij vecht zijn ontslag aan voor 

de ambtenarenrechter. Deze maand dient 
daarover een kort geding. Santema: 'Het 
enige wat ik wilde was een moord oplos en 
en een diep bedroefde weduwe ondersteu
nen. Extra wrang is dat hogeren in de boom 
- de verantwoordelijken in de IRT-affaire 
die strafbare feiten gepleegd hebben - een 
gouden handdruk krijgen of in de carrou el 
zitten, terwijl ik als jongen van de werkvloer 
wordt ontslagen. ' • 
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Al zes weken houden 
buurtbewoners, vrijwilli
gers en bezoekers het 
buurthuis De Steeg in 
Den Haag bezet. Zij zijn 
fel tegen de voorgenomen 
sluiting. Over tien dagen 
valt de beslissing. 

Buurt bezet 
bedreigd 
buurthuis 

H 
et najaarszonnetje 
blikt bleek over 
het grote speelter
rein van de vroe
gere lagere school 

in de Kepplerstraat. Achter de 
ouderwetse hoge ramen prijken 
op alle drie de etages grote 
letters: 'De Steeg is bezet'. 
In 1993 werd het monumentale 
pand voor 1,5 miljoen gereno~ 
veerd. Daarna werd het betrok
ken door buurthuis De Steeg, 
voorheen al 23 jaar gevestigd 
in de nabijgelegen Van Swin
denstraat. Aanvankelijk be
zagen de bewoners van de 
Kepplerstraat de komst van het 
buurthuis met argusogen. Bete
kende dat niet gedonder met 
opgevoerde brommers over het 
speelterrein, blowende rand
groepjongeren, en bandjes die 
oefenen met openstaande ra
men? Nu, twee jaar later, han
gen bewoners spontaan span
doeken aan hun gevels met de 
tekst: 'De Steeg moet blijven '. 
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Op het portiek waar hij al 50 
jaar woont, vertelt de heer 
Woensdregt waarom: 'De Steeg 
is ons 200 procent meegeval
len . Sterker nog, het is een 
belangrijk wapen tegen de 
verpaupering die hier toch 
gaande is. Als De Steeg dicht
gaat, levert dat misschien een 
paar ton aan bezuinigingen op, 
maar wat gaat het bijvoorbeeld 
kosten aan vandalisme als je 
jongeren hun buurthuisactivi
teiten ontneemt? Uitgerekend 
in een van de armste wijken in 
Den Haag sluiten ze een goed 
draaiend buurthuis. Onbegrij
pelijk. ' 
Een paar avonden later gieren 
herfstachtige regenvlagen tegen 
de voorgevel van het uit 1910 
stammende schoolgebouw. Van 
de doorgaans dertig bezetters 
zijn er 's nachts twee aanwezig. 
Een van hen is Koos Helleman, 
'Steeger' van het eerste uur. Hij 
legt uit: 'De Stichting Welzijns
organisatie Seghbroek-Loos
duinen (SWO) huurt deze 
school van de gemeente. Zeven 
betaalde krachten en een veel-

voud aan vrijwilligers bedienen 
ruim duizend bezoekers per 
week. De Steeg voorziet dus 
duidelijk in een behoefte. Maar 
vorig jaar er een miljoen gekort 
op de subsidie voor het buurt
werk. Dus gaat die SWO bezui
nigen. Wat ons nog het meeste 
steekt is dat de beslissing om 
De Steeg te sluiting is genomen 
zonder de vrijwilligers in ken
nis te stellen. We hoorden het 
stomtoevallig op een rommel
markt. Kort daarna, op 24 sep
tember, hebben we het buurt
huis bezet.' 
De SWO verwachtte dat de lol 
snel van de bezetting af zou 
zijn bij de bewoners. Maar een 
van de betaalde krachten zei al 
profetisch: 'Jullie kennen deze 
wijk niet. Dit kan wel eens heel 
lang gaan duren. ' 
Directeur Hamming van de 
SWO ontkent dat hij achter de 
ruggen van de buurtbewoners 
om heeft geopereerd: 'In au
gustus is op een bestuursverga
dering, waar Helleman bij zat, 
openlijk gesproken over moge
lijke sluiting van De Steeg. 
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Maar wat mij veel meer ergert 
is de houding van de gemeente. 
De wethouder roept in de krant 
dat De Steeg open moet blij
ven. Maar ondertussen zijn wij 
vanaf 1993 geconfronteerd met 
bezuiniging op bezuiniging. En 
als wij dan niet langer de héle 
school, maar slechts een deel 
daarvan willen huren, zegt de 
gemeente: Ho, ho, jullie huren 
àf het hele gebouw àf niks. We 
zoeken nu met alle betrokkenen 
naar een oplossing. Misschien 
kunnen we delen van het ge
bouw onderverhuren. Lukt dat 
niet voor 14 november, dan is 
het echt over en uit.' 
Ondertussen zitten Helleman 
en de zijnen niet stil. Zij heb
ben al een stichting in oprich
ting om de activiteiten van De 
Steeg met vrijwilligers te kun
nen voortzetten. Nu de bezet
ters ook weer on speaking 
terms zijn met de SWO, probe
ren ze gezamenlijk gegadigden 
te vinden voor de nog lege 
ruimtes. Over tien dagen valt 
de beslissing. De buurt houdt 
zijn hart vast.. . 
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Gemeenten gaan boekje te buiten 

0 
p 2 juli waren ze gezellig bij 

elkaar gaan zitten, de 
gemeenteraden van Horst, 
Grubbenvorst en Broekhui
zen. In een gezamenlijke 

vergadering besloten de Noordlimburgers 
een proces van vrijwillige herindeling In 

gang te zetten, om samen te gaan in één 
grote gemeente (Broekgrubbenhorst?). 
Bij de Horster SP schoot deze procedure 
in het verkeerde keelgat. De fractie 
diende een klacht in bij staatssecretaris 

Van de Vondervoort van Binnenlandse 
Zaken. En die heeft nu aan de betrokken 

gemeenten laten weten dat de SP gelijk 
heeft: bijeengeveegde gemeenteraden 
zijn helemaal niet bevoegd gezamenlijke 
besluiten te nemen. 

N2 
N3 
N1 

2 
N3 

Armoedeconferentie 'gênante vertoning' 

E 
en 'oefenpakket voor slechte 
tijden' kregen de deelnemers 
aan de sociale conferentie op 31 
oktober in Zwolle overhandigd 
door SP' ers. Het pakket bevatte 

vier korte eindjes touw, in de kleuren van 
de paarse partijen. De begeleidende folder 
riep de conferentiegangers op te kiezen 
voor een echte aanpak van het armoede
probleem, met langere eindjes die wèl aan 
elkaar te knopen zijn: hogere uitkeringen 
en een hoger minimumloon. Een dubbel
ganger van Bolkestein zorgde ondertussen 
voor hilariteit. In een koets getrokken door 
een aantal steuntrekkers reed hij voor het 
conferentiegebouw heen en weer. 'Rijkdom 
kan niet zonder armen' . 'Hun nood is mijn 
brood' en 'Leve de man van de MSD', riep 
hij uit. Slechts de tomaat-sticker op zijn 
megafoon onthulde dat het niet de echte 

VVD-leider was. 
Binnen werd een dag lang gepraat over de 
armoede in Nederland. SP-Eerste-Kamerlid 
Jan de Wit vrtelt hoe dat ging: 'Het congres 
was tot in de puntjes geregisseerd. Er was 
duidelijk vooraf afgesproken dat er niet 
gesproken mocht worden over de hoogte 
van de uitkeringen en het minimumloon. 
En dus werd de discussie afgeleid naar 
zaken als het niet-gebruik van de huursub
sidie en de bijzondere bijstand. Ik vond het 
gewoon gênant hoe er over armoede werd 
gepraat. Dat ging in termen van we moeten 
de mensen leren met geld om te gaan, leren 
hoe ze moeten leven. Echt stuitend.' 
In de week voor de conferentie verscheen 
het rapport Arm Nederland. De onthullende 
conclusies daarin zijn onder andere dat 
22.000 Nederlandse huishoudens regelma
tig honger leiden, 43.000 regelmatig geen 

warme maaltijd kunnen 
betalen en 160.000 zich 
geen voldoende ver
warming kunnen ver
oorloven. De reactie 
van minister Melkert 
was nog onthullender 
dan het rapport: 'Een 
ander beleid is niet 
nodig. Het probleem is 
alleen dat die mensen 
geen gebruik maken 
van de huursubsidie en 
de bijzondere bijstand.' 
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DE WOORDEli 
UIT DE I~lOliD 

Maarten van Traa kamerlid 
PvdA 

'Als Ik het goed begrijp Is Kok eigenlijk 
té populair.' 

Karin Adelmund kamerlid 
PvdA 

'Af en toe denk Ik weleens dat Ik In de 
shitverwerkende Industrie terecht ben 
gekomen.' 

F. Goldschmeding topman 
Randstad 

'Ik ben de enige In het bedrijf die nog 
nooit promotie heeft gemaakt. Ik ben 
eigenlijk de grote zielepoot hier. Ik ben 
begonnen als directeur, en dat ben Ik 
nu nog.· 

(nog) voorzitter 
Tweede Kamer 

Wim Deetman 
'Een poosje paars Is oké, maar het 

moet niet te lang duren.' 

Klaas de Vries voorzitter 
SER 

'Er hoeft maar Iemand ontucht te ple
gen bij een korfbalclub of Erica Terp
stra trekt er meteen 60 miljoen gulden 
voor ult. Maar of dat nu een politiek 
probleem Is .. .' 

Hans van Mierlo partijleider 

D66 
'Terwijl PvdA en VVD hun halve waar
heden tot een hele opblazen, zijn ze 
wel heel herkenbaar, En dan denkt de 
kiezer: ze stáán voor Iets. ' 

Jan van Walsum kamerlid 
D66 

'Toen Ik voor D66 In de Kamer plaats
nam, heb Ik een ton per jaar moeten 
Inleveren. Ik klaag niet, maar Ik merk 
het wel. In de zomer ga Ik met mijn 
gezin normaal gesproken drie à vier 

weken naar Zuid-Europa. Maar dit jaar 
zijn we thuis gebleven. We hadden het 

geld gewoon niet.' 

Bronnen: Vrij Nederland, Forum, 
de Volkskrant, HP/de Tijd, Haagse 

Courant, PvdA-Vlugschrift 
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Emil.e Roemer 
(Jongerenteam) 

'Wij gaan de partij 
: 
,!! aantrekkelijk maken 

voor jongeren' 
Trouwe popfestival-bezoekers komen vol
gend jaar niet meer om de SP heen. Het en
thousiaste SP-Jongerenteam heeft de evene
menten-agenda al ingekleurd. 'We zullen er 
steeds bij zijn. En niet met van die ouwe
lullenfolders, maar met materiaal dat aan
spreekt.' Ernile Roemer heeft 'jongeren' in 
zijn portefeuille. 'Het congres heeft beslo
ten dat er geen aparte jongerenorganisatie 
komt, maar dat de partij als geheel aantrek
kelijk moet worden voor jongeren. Dat gaat 
dus gebeuren. Ideeën hebben we al genoeg. 
Een tournee van eigen festivals waar we 
muziek en politiek aan elkaar verbinden bij
voorbeeld. Weekeinden met een flitsend 
programma waar heel veel jongeren op af 
komen. Steeds meer jongeren vinden dat het 
'ik-tijdperk' afgelopen moet zijn. Een 
groeiende groep wil weer op de bres voor 
idealen. Wij bieden ze daarvoor de moge
lijkheid. Bijvoorbeeld in het werk van de af
delingen en de Hulpdienst.' 

Herman Beekers 
(media) 

'We krijgen steeds 
méér communicatie

kanalen' 
De functie van Herman Beekers is veran
derd van hoofdredacteur Tribune tot 'ver
antwoordelijke voor de SP-media' . Beekers: 
'We krijgen steeds méér communicatieka
nalen met de buitenwereld. Maken spotjes 
voor radio en televisie, werken met muur
kranten en folders, starten een wekelijkse 
faxbrief aan de media èn we hebben vanaf 
half november ook een eigen 'site' op Inter
net.' Vrees dat de Tribune in het gedrang 
komt door de nieuwe media heeft Beekers 
niet. 'De Tribune is juist onderhand de 
moeite waard om onder de aandacht te bren
gen van veel méér mens<!n dan alleen de SP-
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Hoe ver is de SP 
met de uitvoering 
van de 75 taken die 
de partij zichzelf 
oplegde tijdens het 
Zesde Congres in 
juni? We vroegen 
het mensen die het 
weten kunnen: acht 
verantwoordelijke 
bestuurders. 

leden. Als eerste stap gaan we daarom het 
blad maandelijks toesturen aan alle ruim 
duizend openbare bibliotheken in Neder
land.' 
Wat doet de SP op Internet? Herman Bee
kers: 'Daar bereiken we weer een heel nieu
we groep mensen. Het geeft ons bovendien 
de mogelijkheid om simpel en goedkoop de 
wereld te voorzien van actueel SP-nieuws. 
Onze site wordt dagelijks vernieuwd en zal 
méér bevatten dan droge berichten. Een po
litieke quiz bijvoorbeeld en spotprenten.' 

Peter Romijn 
(begeleiding) 

'Iedereen heeft 
vaardigheden die wij 

kunnen benutten' 
Peter Rornijn heeft sinds het Zesde Congres 
als taak de begeleiding van afdelingen en 
raadsfracties. Hoe staan de plaatselijke SP
steunpunten ervoor? 'Er wordt hard ge-

T RIBU NE 11 • 15 NOV E M B E R 1 9 9 6 

werkt, maar ik dat denk veel afdelingen nog 
beter kunnen draaien, als ze de kennis en 
vaardigheden van hun leden optimaal ge
bruiken. We zijn allang niet meer de kleine 
kaderpartij die we ooit waren, maar sommi
ge afdelingsbesturen ·hebben nog zo .iets van 
laten .we het maar compact ,en gezellig hou
den. Daar is geen enkele reden voor. Inte
gendeel: als we de kansen willen benutten 
die we nu hebben, dan móeten de deuren 
wagenwijd open. Voor allerlei taken hebben 
we mensen nodig.' 
Wat moet iemand doen die denkt hé, mis
schien kunnen ze mijn talenten ook wel ge
bruiken? Rornijn: 'Meteen bellen. Met de 
afdeling, of rechtstreeks met mij op het par
tijbureau in Rotterdam. En valse beschei
denheid is niet nodig. Iedereen heeft vaar
digheden die wij' kunnen benutten.' 

• 

Hans van Hooft 
(Rekenkamer) 

'Linkse financieel 
experts kan ik nog 

goed gebruiken' 
'Gelukkig worden niet alle economen en 
belastingdeskundigen alleen door eigen
belang gedreven,' constateert Hans van 
Hooft. 'Maar nog paar linkse financieel ex
perts kan ik goed gebruiken.' Van Hooft is 
de 'alternatieve rekenkamer' van de SP aan 
het opzetten. 'Onze rekenkamer wordt een 
heel politieke. We ondersteunen de kamer
fractie, stellen de gevolgen aan de kaak van 
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privatisering, afbraak en de Europese een
wording, en we presenteren alternatieven. 

· Bijvoorbeeld ons voorstel om de mini
mumlonen en de daaraan gekoppelde uit
keringen fors te verhogen.' Een omvang
rijk project van de SP-rekenkamer is de 
ontwikkeling van een nieuw belastingstel
sel. Hans van Hooft: 'Dat wordt er één dat 
het geld haalt waar het zit.' 

Jeanette de Jong 
(studiecentrum) 

'Scholingen op 
politiek, ideologisch 
en praktisch gebied' 

Nieuw bloed in de afdelingen en de bestu
ren, dat stelt hoge eisen aan het scholings
programma. Op het congres werd gecon
cludeerd dat hierbij nog wel wat verbeterd 
kon worden. Als gevolg daarvan is Jeanette 
de Jong in dienst gekomen om het SP
studiecentrum op te zetten. De Jong: 'De 
scholingen komen er. Op politiek, ideolo
gisch en praktisch gebied. Er lopen nu cur
sussen voor raadsleden die meedoen aan de 
herindelingsverkiezingen. In januari star
ten we een ambitieuze serie scholingen 
over onze kijk op de samenleving. Die se
rie is gestart met een buitengewoon nuttig 
en prettig weekend in Alteveer. Daarnaast 
bieden we een breed pakket praktische cur
sussen. Van 'omgaan met de media' tot 
'hoe schrijf ik het inlegvel voor de Tribu-

ne'. En natuurlijk gaan we ook de video

correspondenten trainen.' 

Jan de Wit 
(A-team) 

'Met proefprocessen 
redden wat er te 

redden valt' 
Het dit jaar opgerichte A-team van de SP 
vecht niet met kogels, maar met argumen
ten. De advocaten (A) organiseren work
shops voor de spreekuurdraaiers van de 
SP-Hulpdienst en houden in het land 
spreekbeurten over actuele onderwerpen 
zoals de nieuwe bijstandswet of schadever
goedingen voor asbestslachtoffers. En ze 
doen méér. Coördinator Jan de Wit: 'Met 
proefprocessen redden we wat er voor 
mensen te redden valt, en tonen we de 
waanzin aan van allerlei maatregelen. We 
bereiden momenteel procedures voor rond 
de inzage-verplichting voor bankafschrif
ten bij de sociale dienst en tegen bezuini-

• 

gingen op de thuiszorg. Ook zullen we zelf 
onderzoeken uitvoeren en rapporten schrij
ven. Bijvoorbeeld over de klassejustitie in 
Nederland.' 

~ !f l 
Tiny Kox 

( partijsecretaris) 
'IJveren voor een 

Europees front tegen 
de Monetaire Unie' 

'We gaan werken aan een internationale 
vuist tegen het neoliberalisme en de onde
mocratische superstaat Europa,' besloot het 
congres zelfbewust. De eerste stap was al 
gezet: gasten uit elf landen woonden de 
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discussies in juni bij. Wat is er sindsdien 

gebeurd? Partijsecretaris Tiny Kox: 'We 
bouwen aan een Europees front tegen de 
Monetaire Unie zoals die nu in de steigers 
staat. SP-delegaties hebben overlegd met 
de linkse partijen in Spanje en Portugal en 
met de fractie van verenigd links in het Eu
roparlement. Ook hebben we links Europa 
uitgenodigd voor een conferentie in Neder
land op het moment dat de Europe e rege
ringen hier volgend jaar bijeen komen. Ook 
de contacten buiten Europa nemen toe. We 
onderzoeken bijvoorbeeld hoe we het beste 
steun kunnen bieden aan het verzet in Indo
nesië tegen de Suharto-dictatuur.' 

Hans van Leeuwen 
(cultuur) 

'Halt toeroepen aan 
commercialisering 

van de kunst' 
Een geheel nieuw werkterrein valt onder 
Hans van Leeuwen: cultuur. Kan de SP het 

' • 
zich veroorloven ook daar tijd en energie in 
te steken? Van Leeuwen: 'Vooruit trevende 
politiek kan niet bestaan zonder creatieve 
ideeën. Méér betrokkenheid van kunste
naars bij de strijd van de SP zal ons werk 
vooruit stuwen. Bovendien moet toch ie
mand een halt toeroepen aan de commer
cialisering van kunst en cultuur. Ons cultu
rele erfgoed moet voor iedereen toeganke
lijk zijn. Niet alleen voor een elite.' 
Van Leeuwen heeft inmiddel inspiratie 
opgedaan op het Portugese Avanti-festival : 
een cultureel en politiek pektakel van drie 
dagen waar honderdduizenden mensen op 
af komen. Een voorbeeld voor ons? 'Jaze
ker, je ziet daar perfect hoe cultuur en link
se politiek elkaar kunnen stimuleren. Het is 
zeker de moeite waard dat ook in Neder
land op te zetten.' • 
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Hoe belangrijk Is de gasvoorraad on

der de Nederlandse Waddenzee? 
'Het gaat om een geschatte hoeveelheid die over
eenkomt met vijftien jaar huishoudelijk gebruik in 
Nederland. De samenleving vindt dat belangrijk. 
Dat blijkt uit het feit dat de Tweede Kamer toe
stemming gaf voor de proefboringen.' 

a; 
&i Komen we In de kou te zitten als we het gas onder 
~ het Wad laten waar het Is? 
,!! 

'Nee. De regering zegt: we hebben het gas nodig om de 
grote voorraad in Slochteren te sparen en we willen ook 
gas aan het buitenland verkopen. Dat sparen van het 
Slochter gas is belangrijk omdat onze huishoudelijke 
gastoestellen afgestemd zijn op de calorische waarde 
van dat gas. Hoe langer we ermee doen, des te langer 
kunnen we die apparaten blijven gebruiken.' 

Is het mogelijk het waddengas te winnen zonder 
schade te berokkenen aan de kwetsbare natuur? 

'Toen we in 1993 weer begonnen te praten over de 
rechten die we hebben, is een plan van aanpak gemaakt 
waarin staat dat we op zes plaatsen in de Waddenzee 
mogen boren, mits er geen schade wordt berokkend aan 
het milieu. Voor ons is dat een hard uitgangspunt, een 
randvoorwaarde. We hebben ermee ingestemd omdat 
we wéten dat we dat kunnen. Voor de proefboringen 
komen geen permanente boorplatforms, maar alleen tij
delijke lokaties die geplaatst worden in de vaargeul. De 
eventuele winning zal gebeuren vanaf de wal. ' 

Gaswinning betekent bodemdallng. Wat zullen daar
van de gevolgen zijn? 

'Daar komt nog een studie naar van onafhankelijke des
kundigen. Maar we hebben al ervaring opgedaan met 
de gaswinning op Ameland. Driekwart van de verwach
te bodemdaling heeft zich daar al voltrokken. Weten
schappers hebben het proces nauwlettend gevolgd. Ze 
hebben geen effecten geconstateerd op natuur en mi
lieu. Noch op het eiland, noch op de Wadden. Dat had
den we ook verwacht, gezien de grote dynamiek van de 
Waddenzee.' 

De Waddenadviesraad heeft unaniem geadviseerd 
het Wad langer te ontzien waar het gaat om de gas
winning. Ook de WAR-leden uit het bedrijfsleven 
stemden daarmee In. Welke waarde hecht u aan dat 

advies? 
'De Waddenadviesraad adviseert de regering. Wij ach
ten het van belang wat de raad naar voren brengt. Het 
standpunt ten aanzien van de proefboringen is later 
overigens wel iets genuanceerd.' 

De waarde voor de schatkist van het waddengas 
wordt geschat op 20 miljard gulden. Kunnen we ons 
permitteren dat bedrag te laten liggen? 

'Dat is geen vraag voor ons, maar een zaak van de poli
tiek. De extra inkomsten vormen overigens wel een van 
de argumenten van de Tweede en de Eerste Kamer om 
akkoord te gaan met de proefboringen.' 

is directiewoordvoerder van 
de NAM, de Nederlandse Aard· 
oliemaatschappij. In de jaren 

zestig kreeg de NAM het recht 
om gas te winnen onder de 

Waddenzee. In 1990 zei pre
mier Lubbers hierover: 'Ik ge

loof niet dat er oliemaat· 
schappijen zijn die zeggen: ik 

ga eens een aanvraag indienen 
voor boringen in de Wadden

zee. Dat is over. ' De aanvraag 
kwam wèl en werd in 1993 

goedgekeurd. 
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is directeur van de Wadden
vereniging, die met 55.000 
leden al jarenlang ijvert voor 
de be s cherming van Neder
lands enige echte natuur
g e bied . De Waddenvereniging 
bo ekte in mei dit jaar een 
jur id ische overwinning op de 
NA M : vier boorvergunningen 
wer den geschorst. Maar voor 
èchte be s che r ming van het 
Wad moet er volgen s Revier 

l voora l op het politieke vlak 
wat ve ra nderen . 

Hoe belangrijk Is de gasvoorraad on

der de Nederlandse Waddenzee? 
'Het waddengas is totaal niet van belang voor de 
Nederlandse energievoorziening. Wat er aan belang 
is, vloeit voort uit de opbrengst voor de schatkist en 
de versterking van de economische positie en de 
winstmarge van de oliemaatschappijen.' 

Komen we In de kou te zitten als we het gas onder 
het Wad laten? 

'Dan krijgen we geen koude voeten. Onlangs zijn de 
gas-exportcontracten geactualiseerd. Daaruit blijkt dat 
de Gasunie het waddengas al verkocht heeft aan het 
buitenland. Minister Wijers erkent dat. Op karoervra
gen naar de maatschappelijke noodzaak van de gaswin
ning onder het Wad wees hij naar de exportcontracten.' 

Is het mogelijk het waddengas te winnen zonder 
schade te berokkenen aan de kwetsbare natuur? 

'Dat is niet mogelijk. Er zijn inmiddels twee milieu
effectrapportages verschenen over de proefboringen. 
Daaruit blijkt dat de natuur er daadwerkelijk schade 
van zal ondervinden: verstoring van vogels en zeehon-
den, aantasting van het open landschap, kans op onge-
lukken en vervuiling. De schade komt er. De vraag is 
alleen: welke waarde ken je daaraan toe?' 

Gaswinning betekent bodemdaling. Wat zullen daar
van de gevolgen zijn? 

'Daarover vindt nog discussie plaats en er komt nog on
derzoek naar. Enkele zaken staan echter al vast. Als de 
bodem daalt, komt er meer zandafzetting. Dat zand 
komt van de eilanden, waar dus kustafslag gaat plaats
vinden. Ook het waardevolle buitendijks gebied aan de 
Friese en Groningse kust zal afkalven, vooral op de in
stabiele plaatsen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat 
de oppervlakte droogvallende platen in de Waddenzee 
zal afnemen.' 

De Waddenadviesraad heeft unaniem geadviseerd 
het Wad langer te ontzien waar het gaat om de gas
winning. Ook de WAR-Jeden uit het bedrijfsleven 
stemden daarmee In. Welke waarde hecht u aan dat 
advies? 

'Ik hecht daar veel waarde aan, omdat in de Wadden
adviesraad alle belangen vertegenwoordigd zijn die 
spelen rond de Waddenzee. Een advies van de raad 
weerspiegelt de visie van 'de maatschappij'. Helaas 
legt degene aan wie geadviseerd wordt, de regering, 
vaak aanbevelingen naast zich neer.' 

De waarde voor de schatkist van het waddengas 
wordt geschat op 20 miljard gulden. Kunnen we ons 
permitteren dat bedrag te laten liggen? 

'Voor een antwoord daarop moet je eerst de vraag be
antwoorden: hoeveel is de bescherming van een uniek 
natuurgebied waard? We zijn wel eens bezig geweest 
de natuurwaarde van het waddengebied te kapitalise
ren . Dan kon je ook uit bij een bedrag van tientallen 
miljarden guldens. Mijn visie is: ja, we kunnen ons per
mitteren het gas onder de Waddenzee te laten.' 
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De bewoners betalen ruim acht gulden per 
maand voor een interne kabelkrant. Die 
komt er niet, waarop Internos-directeur 
Bouma voorstelt het geld maar te gebruiken 
voor het tuinonderhoud. De argwaan is ge
wekt, vooral bij de dan 86-jarige heer Ved
der. 'Voor die tuin betalen we al zo veel. En 
waar blijft de beloofde huismeester die 25 
gulden per maand kost?' vraagt hij zich af. 
Verzoeken om opheldering halen niets uit, 
waarna Vedder de hulp inroept van de strijd
bare Huurdersvereniging Hoogezand-Sap
pemeer en vervolgens met medestanders 
een bewonerscommissie opricht. De heer 
Ham (88) van de bewonerscommissie: 'We 
kwamen steeds duidelijker tot de conclusie 
dat we bedonderd werden.' 

De Huurcommissie zet 
lnternos flink op zijn 

nummer: de bewoners 
hebben veel te veel betaald 

Overleg over de servicekosten blijkt niet 
mogelijk. Dus schakelen de bewoners de 
Huurcommissie in. Het duurt lang, maar in 
september 1995 komt de kwestie eindelijk 
aan de orde op een zitting. 'Is f 28,57 voor 
tuinonderhoud niet wat veel ?' wil de 
voorzitter weten. 
'Juist te weinig!' antwoordt de verhuurders
woordvoerder. 'Over 1993 komen we geld 
tekort. Dat brengen we volgend jaar in 
rekening.' 
Verbazing bij de Huurcommissie: dat mag 
namelijk helemaal niet. 'De kosten zijn 
f 39.755 gulden voor elf maanden ondeF 
houd van een onderhoudsarme tuin. Hoe 
kan het bedrag zo hoog zijn?' 
Internos: 'Het is de nota van het hoveniers
bedrijf plus 21,2 procent overheadkosten.' 
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De verbazing neemt nog grotere vormen 
aan: 'U weet toch wel dat hiervoor maxi
maal 5 procent gerekend mag worden?' 
Vervolgens wil de commissievoorzitter ook 
weten hoe groot de tuin eigenlijk is. Maar 
niemand van Internos durft zelfs maar een 
schatting te maken. 
Ook rond de brandmelding, de huismeester 
en de verwevenheid met de fondsen van 
woningstichting Talma wordt Internos flink 
op zijn nummer gezet. De uitspraak van de 
Huurcommissie op 3 november is duidelijk: 
de bewoners hebben over 1993 ieder ruim 
350 gulden te veel betaald. Verder stelt de 
commissie in haar vonnis dat het belangrijk 
is dat 'verhuurder een overzichtelijke boek
houding voert en vroegtijdig met huurders 
overlegt over de leveringen en diensten en 
de kosten daarvan'. 

'Ik zet heel grote 
vraagtekens bij de 

onpartijdigheid van deze 
kantonrechter' 

Daar komt echter niets van terecht. Op ver
zoeken om overleg van de bewonerscom
missie laat Internos na twee maanden weten 
naar de kantonrechter te stappen. Zoekend 
naar hun recht betekent dat voor de bewo
ners wéér een nieuwe drempel. Tegen het 
juridisch geschut van Internos hebben ze 
immers een advocaat nodig en die schat zijn 
kosten op 2400 gulden. De huurders zijn in
middels echter zo getergd door hun huis
baas, dat iedereen zonder problemen veertig 
gulden op tafel legt. Dan volgt de zoveelste 
vertraging, want 'uiteraard' begint de jurist 
van lnternos de procedure met een verzoek 
om uitstel. Voor de heer Vedder komt de 
rechtszaak daardoor te laat. Hij overlijdt in 
april 1996. 
Eind mei vindt de rechtszitting plaats. De 
kantonrechter volgt de Huurcommissie bij 
het tuinonderhoud en de brandmelding. Ook 
hekelt hij de 'geringe betrouwbaarheid' van 
de urenverantwoording van de huismeester. 
Maar tot verbijstering van de bewoners gaat 
hij op dit punt volledig voorbij aan het on
derzoek van de Huurcommissie. Die conclu
deerde dat de huismeester gemiddeld ander
half uur per week gewerkt had. De kanton
rechter citeert echter uit NRC Handelsblad 
dat de gemiddelde huismeester in Nederland 
de bewoners f 15,83 per maand kost en 
neemt dat bedrag klakkeloos over. Voorzit
ter Balt Lenders van de Huurdersvereniging 
Hoogezand-Sappemeer: 'Terwijl er de eer
ste acht maanden nota bene helemaal geen 
huismeester geweest is. Ik zet hele grote 
vraagtekens bij de onpartijdigheid van deze 
kantonrechter.' 
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Ook de 
wethouder laat 
de bewoners 
compleet stikken 
'Er moet toch iemand zijn die direc

teur Bouma tot de orde kan roepen,' 
vragen de Internos-bewoners zich 
vertwijfeld af. Dat valt tegen. De 
provincie doet niets omdat het 

woonzorgcentrum niet onder de Wet 
op de Bejaardenoorden valt. En het 
ministerie laat weten dat 'het Rijk 
alleen het tweede-lijnstoezicht 
verzorgt. ' 
Na lang aandringen komt er begin 
1996 wel een gesprek met wethou
der Marteos van Hoogezand. Die 
toont zich onder de indruk van alle 
ellende en erkent dat de gemeente 
zich te lang afzijdig heeft gehouden. 
Marteos belooft snel aan de slag te 
gaan 'om het pad te effenen om 
uiteindelijk samen rond de tafel te 

gaan zitten'. Er komt een afspraak 
voor een vervolggesprek waarbij ook 
lnternos aanwezig zal zijn. Eén dag 
vóór dat gesprek laat de secretares

se van de wethouder echter weten 
dat het niet doorgaat. De bewoners 
vragen opheldering en krijgen te 
horen dat de wethouder schriftelijk 
zal laten weten wat zijn volgende 
stap is. Dat wordt een briefje van 
precies vier regels met de boodschap 
dat de wethouder de uitspraak van 
de kantonrechter afwacht. Balt 

Lenders: 'De servleekosten zijn maar 
een klein deel van het probleem. Er is 
een totaal verstoorde relatie tussen 

de Internos-dlrectie en de bewoners. 
Dáár zou de wethouder wat aan 

moeten doen. Maar ook hiJ laat de 
mensen compleet stikken.' 

'Omdat onze medewerkers 
met vakantie zijn, zal de 
verrekening even op zich 

laten wachten' 

Nog krijgen de huurders hun geld niet snel 
terug. Na drie jaar wachten ontvangen ze 
begin juli een kort briefje van lnternos: 
'Omdat onze medewerkers met vakantie 
zijn, zal de verrekening even op zich laten 
wachten. ' Vakanties in Hoogezand lijken 
eindeloos te duren. Op 23 september dreigt 
de bewonerscommissie daarom per aangete-
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kende brief met een kort geding als de af- : 

rekening niet plaatsvindt·vóór 5 oktober. In- • 
temos betaalt vervolgens een veel te laag : 
bedrag en roept alle huurders bijeen voor • 
een bijeenkomst. Met de bewonerscommis- : 
sie wil de verhuurder nog steeds niet praten. • 
Inmiddels staan de partijen ook weer tegen- : 
over elkaar bij de Huurcommissie: over de • 
afrekening van 1994 en 1995. Internos • 

• wordt gesommeerd de vergadering met de • 
bewoners af te zeggen en eindelijk rond de • 

• tafel te gaan met de bewonerscommissie. • 
Omdat die bar weinig vertrouwen meer • 

• heeft in de verhuurder, woont een rapporteur • 
van de huurcommissie de vergaderingen bij. • 

'Het is echt stuitend wat 
deze huurders wordt 

aangedaan' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Twee gespreksronden later is er nog geen • 
overeenstemming. Wel erkent Internos in- : 
middels dat de huurders over 1993, 1994 en • 
1995 nog minimaal 655 gulden terug moe- : 
ten krijgen aan servicekosten. De bewoners • 
komen in hun berekening uit op 700 gulden : 
plus 335 gulden vanwege de verkeerd vast- • 
gestelde kale huur en 200 gulden over de : 
eerste zes maanden van dit jaar. • 
Balt Lenders: 'Dat een zogenaamd sociale : 
verhuurder zó omspringt met zijn oudere • 
huurders is echt hemelschreiend. Rond de • 

• servicekosten is een chaos ·gecreëerd. In- • 
middels is één-derde van de oorspronkelijke • 

• bewoners overleden, voordat duidelijk werd • 
hoeveel ze moesten betalen. En die service- • 

• kosten staan niet op zich. Over de hoogte • 
van de kale huur loopt ook al tijden een pro- • 

• eedure en over de geboden verpleging en de • 
kosten daarvan weigert de directie ook ieder • 
gesprek. Het is echt stuitend wat deze huur- : 
ders wordt aangedaan.' ·• • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BRIEVEII 
Girogluren 1 

I k werk als bijstandsmaatschappelijk 
werker bij een sociale dienst. Mijn 

werk bestaat onder andere uit het inne
men van aanvragen. En ja, ik vraag dan 
ook naar de bank/giro-afschriften van de 
laatste drie maanden en maak hier ook 
kopieën van. Niet omdat ik graag snuffel, 
bij elke cliënt een zware fraude-verden
king heb of graag chanteer. De reden is 
dat er zonder deze gegevens geen beslis
sing wordt genomen. Wij formuleren 
alleen een voorstel op basis van onder
zoek. Zonder de benodigde gegevens kan 
er geen aanvraag gehonoreerd worden. 
Het zal duidelijk zijn dat ik de benaming 
'girogluurder' kant noch wal vind raken. 
Erger, ik ben er behoorlijk door op mijn 
pik getrapt. Constructiever en minder 
populistisch was het geweest als de Tri
bune aandacht had gegeven aan de op
stelling van de SP tegenover fraudebe
strijding. 

Girogluren 2 

Den Haag, 
Bart Landalt 

B ravo voor het artikel 'Big brother is 
watching you' en de actie van de SP 

rond het girogluren van sociale diensten. 
Het verplicht tonen van afschriften is 
inderdaad beneden alle peil. Volgens mij 
is er wel een oplossing: je zegt gewoon 
dat je ze nooit langer bewaart dan drie 
weken. Staat het in de wet dat je ze lan
ger moet bewaren? Volgens mij niet. 
Er bestaat inderdaad een buitengewoon 
onplezierige sfeer. Zo dacht ik er eens 
over bijzondere bijstand aan te vragen 
vanwege een naaste in een psychiatrische 
kliniek. Daarvoor geef ik al drie jaar lang 
iedere zes weken 53 gulden uit aan reis
kosten. De ambtenaar zei op mijn ver
haal: 'Dat zul je dan wel hard moeten 
maken.' Ik had er al geen zin meer in. 
Men gaat er bij voorbaat van uit dat je de 
boel wel zal zitten flessen. Een mens 
heeft ook zijn trots. 

Leiden, 

F.A. Thierens 
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Girogluren 3 

De Tribune lees ik van A tot Z. Het is 
allemaal heel herkenbaar voor mij . 

Ik heb twee keer een herseninfarct gehad 
en moest steeds voor onderzoek van 
Goor naar Hengelo. Ik dacht dat het 
reisgeld vergoed werd, maar zat net op 
een bedrag dat ik geen stuiver kreeg. Het 
wordt mij te duur. Ik ga ik niet meer naar 
de huisarts omdat ik bang ben dat hij mij 
weer naar het ziekenhuis zal sturen. 
Omdat ik slecht zie heb ik een bril aan
geschaft in de hoop dat de sociale dienst 
mij zou helpen. Ik werd wel vier keer 
teruggestuurd. Trouwboekje laten zien 
(mijn man is all4 jaar overleden), drie 
maanden bankafschriften, rekening 
brandverzekering, originele sofinummer, 
enz. Gek werd ik ervan. En het resultaat: 
afgewezen. Ik had een te luxe bril en zat 
met mijn lage pensioentje boven het 
minimum. Ik wil niets meer met de so
ciale dienst te maken hebben. Ze kunnen 
mij toch niet helpen dus waarom zou ik 
dan zoveel moeite doen en me zó laten 
vernederen? 

Goor, 
mevr. Bunskock 

Koopkrachtreparatie 

I k heb recht op een eenmalig bedrag. 
Jawel, want ik kreeg in 1996 te maken 

met een onverwacht koopkrachtverlies . 
Nu krijg ik vijftig gulden. Bel a tingvrij! 
Kan de SP namens mij en vele anderen 
die van een volstrekt minimum moeten 
leven - temidden van een angstwekkend 
groeiende rijkdom- de dames en heren 
in Den Haag er eens op wijzen dat zij 
blijk geven van een ongehoorde minach
ting van de burgers door hen nog minder 
dan een fooi te geven? Voor nog geen 
gulden per week 'repareren' ze onze 
koopkracht via de huursubsidie, alsof ze 
de laatste jaren niet minstens het tien
voudige van ons hebben ge talen. 
Hoe lang moet het nog duren al voren 
men begrijpt dat wij niet van sigaren 
houden, zeker niet uit eigen doos. 

Jan Vis 
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HET DI LE~livlA V A~I 

D 
e verschillende 
organisaties die 
in Nederland de 
bevrijdingsstrijd in 

Zuidelijk Afrika hebben ge
steund, zijn opgeheven of 
worden in de nabije toe
komst opgeheven. 
Een aantal 
van hen 
(Komitee 
Zuidelijk Afri
ka, Eduardo Mond-
lane Stichting en I ZA) zal opgaan In een nieuwe 
organisatie, het Nederlands Instituut voor Zulde
lijk Afrika (NIZA). 
Maar hoe moet je omgaan met de Instellingen in 
Nederland die zich ook op Zuid-Afrika richten, 
maar die tijdens de jaren van vrijheidsstrijd goede 
betrekkingen onderhielden met de vijand, de Zuid
afrikaanse ambassade in Den Haag? Die vraag 
werd actueel toen Ik onlangs door de Nederlandse 
Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV) werd gevraagd 
te spreken op hun jaarvergadering. Het onder
werp zou zijn de bijdrage die de anti-apartheids
organisaties in Nederland hebben geleverd aan de 
strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Aanlei
ding voor de uitnodiging was de recente publica
tie van het boek 'De vinger op de zere plek' over 
de geschiedenis van het KZA. 
Wat doe je, de uitnodiging afwijzen, of de uitnodi
ging aannemen maar de aanwezigen nog eens 
voorhouden hoe fout zij waren in het verleden? Of 
het verleden maar vergeten, bruggen bouwen 
naar een toekomst waarbij NIZA en NZAV naast 
elkaar zullen bestaan, en proberen de aanwezigen 
te verzoenen met het feit dat er een eind is geko
men aan de alleenheerschappij van hun Afrikaner 
stamverwanten? 
In de jaren van de anti-apartheidsstrijd probeerde 
de NZAV formeel zich bulten de strijd te houden 
door zich niet-politiek te noemen. Maar achter 
deze façade ging de samenwerking met de Zuid
afrikaanse ambassade In Den Haag door alsof er 
In Zuid-Afrika niets aan de hand Is. De Zuidafri
kaanse ambassadeur bedankte In een brief 'vlr 
die aangename dag wat ons by die NZAV kon 
deurbrlng' en hij prijst de NZAV als een 'Neder
landse organlsasle wat Suid-Afrika goedgeslnd Is'. 

Met geld van de Zuidafri
kaanse regering werd de 
bibliotheek van de NZAV 
gesteund. Omgekeerd werd 
in het blad van de NZAV 
voortdurend geageerd tegen 
het instellen van sancties 

tegen het apartheids
regime. In 

een brief 
aan minis

ter Pronk 
werd gepleit tegen 

steun aan de Nederlandse anti-apartheidsorgani
saties want door die steun waren zij 'in de afgelo
pen jaren tot volksmisleiding in staat gesteld'. 
Moet je na al die jaren van woede over de NZAV 
maar vergeven en vergeten, en de organisatie 
vriendschappeliJk tegemoettreden? 
Sinds de ondergang van de apartheld hebben een 
aantal mensen In de lelding van de al meer dan 
honderd jaar bestaande NZAV Ingezien dat de 
organisatie geen toekomst heeft als ze vast blijft 
houden aan dit verleden. Sinds de democratise
ring van Zuid-Afrika worden uitsluitend blanke, 
Afrikaans-talige ANC-leiders uitgenodigd om voor 
de NZAV te spreken. Deze bestuurderen hopen 
kennelijk met deze nieuwe koers de achterban 
langzaam om te krijgen in het aanvaarden van het 
nieuwe Zuid-Afrika. 
Ik heb voor de NZAV gesproken, en heb daarbij 
geen zout In de wonden gewreven. De door Man
dela benoemde ambassadeur van Zuid-Afrika, 
Zach de Beer, zat op de eerste rij , kennelijk om 
eventueel olie op de golven te gooien. Maar de 
discussie verliep vriendelijk, mede doordat de 
meest rabiate aanhangers van het apartheids
regime dit niet wilden beleven en thuis waren 
gebleven. 
Maar op één punt wil ik duidelijk zijn. In Zuid
Afrika zijn waarheld en verzoening twee aan el
kaar gekoppelde begrippen. Ook voor ons geldt 
deze koppeling. Laat ook de NZAV zijn archieven 
openstellen om de waarheid over het verleden aan 
het licht te brengen. Pas daarna kan er voor ons 
een hoofdstuk worden afgesloten. 

Sietse Bosgra 
Komitee Zuidelijk Afrka 
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DEZE TRIBUNE 
Sjouwen 
geblazen 

olgende keer hoop Ik aan 
nog meer leden verslag te 
mogen doen van de verkie
zingen In Brabant, schreef 
ik hier vorige maand. BIJ 
deze! Niet alleen zijn die 

verkiezingen fantastisch verlopen voor 
de SP, deze Tribune gaat inderdaad 
naar wéér méér SP-leden. Als het aan 
Jan Marijnissen ligt, halen we nog 
voor 1 januari de 20.000-grens. Helpt 
u daarbij een handje? De honderden 
Tribune-bezorgers in de SP-afdelingen 

Herman Beekers, 
hoofdredacteur 

hebben er de handen 
vol aan. Bij dit num
mer bezorgen zij de 
SP-leden een heus 
Kerst-actiepakketje. 
En - het kan niet op 
- in deze Tribune 
vindt u opnieuw 
kortingsbonnen voor 

Jan Marijnissens boek 'Tegenstem
men'. Bij dat boek krijgt u - het kan 
ècht niet op - ook nog een fraaie 
'bolkmok' cadeau. Halen dus! 
Ondertussen timmeren wij verder aan 
de weg. De Tribune is nu ook al op 
Internet te lezen, op de fraaie site van 
de SP. Ik wijs er ook nog eens op dat 
ons blad ook in gesproken vorm ver
schijnt. En vanaf nu ligt de Tribune 
ook ter inzage in meer dan duizend 
bibliotheken. Oude en nieuwe lezers 
wens ik hierbij alvast prettige kerst
dagen en een heel goed 1997. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij , jaargang 32 n 

6 'Stop ui tverkoop 
thuiszorg!' Meer 
dan 150.000 hand
tekeningen èn een 

boek vol schrij nende klach
ten kreeg staatssecretaris Erica Terpstra van 
de SP overhandigd. Zal zij kiezen voor de 
mensen of voor de centen? 

16 

'Wij doen hier geen gym
schoenen journalistiek,' 
vertelt Netwerk-presenta
tor Fons de Poel. 'Wij 
zeggen tegen onze ver
slaggevers: Blijf maar een 
week hangen. Geef het 
nieuws met liefde een 
gezicht. En wat blijkt 
dan? Dat Nederlanders 
helemaal niet informatie
moe zijn, maar op het 
puntje van de bank zitten.' 

De familie Lahdo is op de 
vlucht. Voor de Syrische 
geheime 
dienst. 

Maar nu ook voor de Ne
derlandse vreemdelingen
politie, die hen moet uit
zetten. De Lahdo's zitten 
nu ondergedoken in een 
Hengelose kerk . 
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22 
Burge-
meester 
Brokx 
keek er 

maar zuur bij . En ook bij de 
verliezende PvdA kon er geen felicitatie 
vanaf. Maar bij de SP wa de vreugde er 
niet mi nder om: de partij boekte for e 
winst bij de raadsverkiezingen in Brabant. 

socia·al· voelen-
Ad Melkert, de 2 6 
de rruru ter. 
Klopt dat 
beeld? De Tribune spit in zijn 
verleden en laat het oordeel 
horen van coUega-politici . 

RUBRIEKEN 
4 Het Binnenhof 
5 Ma rijnissen 
9 Help/SP-Hulpdienst 

12 Aktie 
19 Help/Ons Medisch Centrum 
20 Bulletin Board 
21 De woorden uit de mond 
24 De Kwestie: coffeeshops 
29 Brieven 
30 Column: Johan Stekelanburg 
31 Theo de buurtconciërge 
32 Portret: Frank de Grave 
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Dijkstal 
bagatelliseert 

problemen rond 
uszo 

PvdA maakt looping in kwestie nachtvluchten 

0 p 1 januari zijn vier 
uitvoeringsorganen 
voor de sociale zeker

heid van overheidspersoneel 
samengevoegd tot het USZO. 
Al voor de start vroeg de Re
kenkamer zich af of het USZO 
wel op z'n taak berekend is. 
Gezien de vele klachten blijkt 
dit niet het geval. De SP wordt 
zeer regelmatig gebeld door 
mensen met negatieve ervarin
gen over de uitvoering door 
USZO: extreem lang wachten 
op een beslissing, foute beslis
singen, volkomen onbereik
baarheid en van het kastje naar 
de muur in het kwadraat. 
In een debat over een kwartaal
verslag van het USZO drong de 
SP bij minister Dijkstal aan op 
maatregelen. Dijkstal beweert 
dat de problemen afnemen en 
noemt een totaal van 100 
klachten. Gezien het aantal dat 
bij de SP binnenkomt, is dit erg 
onwaarschijnlijk. Remi Poppe 
wijt het lage getal van de mi
nister aan de ondoorzichtigheid 
en ontoegankelijkheid van het 
USZO. Hij pleitte daarom voor 
een laagdrempelig klachten
punt. Dijkstal wees dit verzoek 
af met een simpele verwijzing 
naar de Nationale Ombudsman. 
Dus moet de SP zelf maar het 
laagdrempelig klachtenpunt 
zijn. Daarom: mensen met 
klachten over het USZO: bel de 
gratis SP-Alarmlijn in de Twee
de Kamer: 06-022.5005. 

V oor het eerst in deze 
regeerperiode had de 
PvdA-fractie nou eens 

de kans iets uit haar verkie
zingsprogramma waar te ma
ken en nou maakt ze met een 
onnavolgbare draai die kans 
kapot. Halverwege november 
tekende zich een kamermeer
derheid af tegen het kabinets
plan om 950 nachtvluchten toe 
te staan op het met een oost
west baan uit te breiden vlieg-

S1AA1S~ANI<61 .. . 
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veld Beek. In haar verkiezings
programma had de PvdA het 
altijd gezegd: geen nachtvluch

ten op regionale vliegvelden. 
En dat riep PvdA-woordvoeL
der Crone in de Kamer ook al 
sinds een jaar. Het kabinet zat 
er duidelijk mee in de maag, 
want het compromis tussen 
verkeersminister Jorritma en 
milieucollega De Boer- vluch
ten in de 'randen van de nacht' 
tot één uur en vanaf half zes -

Edon weigert terugbetaling onterechte ecotax 

M inder dan 800 kuub 
gas verbruiken en 
toch aangeslagen 

worden voor de ecotax, die 
pas geldt bij een groter ver

bruik. Dat overkwam een 
aantal klanten van energiebe
drijf Edon. Ze stapten naar de 
SP, waarna kamerlid Poppe 
staatssecretaris Vermeend 
van Financiën aan zijn jas 

trok. Vermeend antwoordde 

4 

dat het moet worden terugbe

taald. Maar Edon trekt zich 
daar niets van aan. In het 
blad Edon Signaal laat het 
bedrijf weten dat ongeveer 
10.000 afnemers ten onrech
te aangeslagen zijn voor de 
ecotax. Edon vindt terugbeta
ling echter te duur. De afne
mers moeten het geld maar 
terugvragen bij de belasting

dienst. Remi Poppe heeft 

onmiddellijk opnieuw vragen 
gesteld aan de staatssecreta
ris. Poppe: 'Mensen dwingen 
tot een omslachtige procedu
re bij de belast ingdienst om 
zelf een paar centen admini
stratiekosten uit te sparen, 
dat kan echt niet. Energie
bedrijven zijn er als de kippen 

bij om geld te innen. Nu moe
ten ze ook thuis geven als er 

terugbetaald moet worden. ' 
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Rem i 
Poppe 

was al zo moeizaam tot stand 
gekomen. Maar wat gebeurt er? 
Een week later laat Crone in-
eens weten vrede te hebben met 
het kabinetsplan . En waarom? 
Omdat de regering een briefje 
gestuurd had met de 'harde 
toezegging' dat het bij 950 
nachtvluchten zal blijven, ook 
als de vliegtuigen stiller wor-
den. En verder had het kabinet 
een Amerikaans bureautje in 48 
uur laten uitrekenen dat alleen 
het kabinetsplan tot een sluiten-
de exploitatie zou leiden. 
Dankzij de draai van de PvdA-
fractie was er- met CDA en 
VVD - ineens een meerderheid 
voor de nachtvluchten. SP-
kamerlid Remi Poppe sprak er 
schande van. 'Ik moet vaststel-
Jen dat de heer Crone een 
looping maakt die hij hal ver-
wege afbreekt, waardoor hij op 
z'n kop blijft doorvliegen,' zei 
de SP' er in het kamerdebat. 
'De nederlaag wordt geboekt 
als een overwinning.' 
Poppe had zich er juist op ver-
heugd dat de nachtvluchten 
tegengehouden zouden kunnen 
worden. 'Voor de Luchtvaart-
wet duurt de luchtvaartnacht 
van 23 tot 6 uur, en daar moet 
niet mee gerommeld worden, 
want we praten wel over de 
nachtrust van tienduizenden 
mensen.' Als de aanleg van een 
nieuwe baan zonder nacht-
vluchten onrendabel is, dan 
moet die nieuwe baan gewoon 
niet doorgaan. Dat is helemaal 
niet erg voor de werkgelegen-
heid, zei Poppe eerder in de. 
Kamer. 'Als we het geld dat nu 
voor Beek bestemd is, besteden 
in de zorgsector, het openbaar 
vervoer of betere bereikbaar-
heid van Zuid-Limburg voor de 
binnenvaart, konden we meer 
en schonere banen creëren.' 
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0 ver gouden handdrukken gespro
ken: In antwoord op vragen van 
Remi Poppe zegt minister Dijk

stal dat hij het acceptabel vindt dat de 
ex-burgemeester van Zaanstad haar 

salaris krijgt doorbetaald tot haar pen
sioen. Na een vertrouwenscrisis bleek de 
burgemeester bereid vrijwillig onder die 
voorwaarde op te stappen. Poppe vindt 
het maar vreemd. Een burgemeester die 
niet voldeed, houdt als wachtgeld 100 
procent van haar salaris. En waarom 
moet de gemeente opdraaien voor de 
kosten van een vertrekkende burge
meester. Die is toch door de minister 
benoemd? 

SP wil ècht debat over gouden handdrukken 
en politieke benoemingen 

N a negen maanden is 
het kabinet op 5 de
cember eindelijk be

vallen van het rapport 'Benoe
ming, beloning en ontslag 
topfunctionarissen in de (semi) 
publieke sector'. De SP is 
echter buitengewoon ontevre
den over het resultaat. Over het 
fenomeen van de politieke 
benoemingen wordt bijvoor
beeld met geen woord gerept. 
De fractie wil daarom snel een 
debat met minister Dijkstal van Binnen
landse Zaken. 
In maart hekelde Jap Marijnissen het sys
teem van partijpolitieke benoemingen en 
vroeg hij om een kabinetsstandpunt hier
over. Remi Poppe wilde in dezelfde maand 
weten hoe vaak mislukte topambtenaren 
een gouden handdruk krijgen -en wat de 
regering daaraan wil doen. Na negen maan
den blijven beide vragen nog onbeant
woord. 
In de tussentijd heeft de SP-fractie nog 
diverse keren partijpolitieke benoemingen 
aan de kaak gesteld. Zoals de aanstelling 
van VVD' er Kamrninga als kommissaris 
van de koningin in Gelderland, die het 
gevolg was van een spelletje politiek kwar
tetten met de provincies Flevoland, 
Utrecht, Gelderland en Groningen. Poppe 

0 ver partij politieke benoemingen 
gesproken: wat wij in september 
al vreesden wordt bewaarheid: 

Robln Linschoten wordt lid van de So
ciaal-Economische Raad. HIJ volgt daar 
partijgenoot Frank de Grave op, die Lin
schoten Is opgevolgd als staatssecreta
ris van Sociale Zaken. 

ging erover in debat met VVD-minister 
DijkstaL Die ontkende dat hij partij koos in 
de 'deal' . Maar hij bevestigde dat politieke 
krachtsverhoudingen een rol spelen bij de 
vervulling van de vacatures van burge
meester en commissaris van de koningin. 
Een week later besprak de Kamer op initia
tief van de SP voor het eerst in de geschie
denis het probleem van de kandidaatstel
ling van haar eigen voorzitter. Ook daarbij 
speelde een partijpolitieke koehandel. De 
PvdA krijgt het vice-voorzitter van de Raad 
van State; de VVD mag de voorzitter van 
de Eerste Kamer leveren, en het CDA die 
van de Tweede Kamer. Jan Marijnissen 
hekelde deze achterkamertjes-afspraken: 
'In een voetbalclub gaat het er nog demo
cratischer aan toe.' Hij eiste een open dis
cussie over het profiel van de nieuwe ka
mervoorzitter. En daaruit kwam zowaar een 
verrassing naar voren: de Kamer gaf de 
voorkeur aan een vrouw, en wel mevrouw 
Doelman-Pel. Maar het CDA hield stijf
koppig vast aan zijn 'recht' zelf de kandi
daat aan te wijzen. Dat was en bleef Buk
man, die uiteindelijk met een schamele 85 
sternmen tot nieuwe kamervoorzitter werd 
gekozen. 
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MAftiJNISSEN 
Erica, aan jou 

de keus! 

E rica Terpstra, wie kent haar 
niet? Oud-zwemster, prominent 
VVD-lid, in 1994 gekozen met 

een record aantal voorkeurstemmen, 
nu staatssecretaris voor Welzijn en 
Sport. De Moeder van alle Ouderen en 
Gehandicapten en De Beschermvrou
we van de Thuiszorg werd ze vaak 
genoemd. Tot voor kort kon Erica 
nergens komen of de mensen stonden 
op de banken. Overal werd ze ontvan
gen met toejuichingen. Het vertrou
wen In haar goede 
bedoelingen kende 
geen grenzen. Ver
trouwen komt te 
voet en gaat te 
paard, zegt het 
spreekwoord. Erica 
Terpstra ondervindt 
dat nu, want er is 
iets gebroken. Het 
vertrouwen is omgeslagen in wantrou
wen. ledereen valt het nu plotseling 
op hoe groot het gat is tussen haar 
imago en de keiharde werkelijkheid 
van Paars. De problemen bij de thuis
zorg en de zorg voor gehandicapten 
stapelen zich op. De magie van haar 
enthousiasme werkt niet meer. Dat 
ondervond Erica toen ze onlangs t e
genover boze ouders van verstandelijk 
gehandicapten stond. 'Ik neem de 
kritiek serieus,' zei ze. 'Zoals u van 
mij gewend bent.' En dat laatste had 
ze niet moeten zeggen. Het kwam 
haar op een fluitconcert t e staan. 
Erica Terpstra Is nu de Kop van Jut. 
ZIJ heeft het gedaan. Maar dat Is niet 
helemaal terecht. Toen PvdA, VVD en 
D66 in de zomer van 1994 hun hand
tekening zetten onder het regeer
akkoord, kozen ziJ voor een record
bezuiniging van 18 miljard. De huidige 
problemen zijn daar een rechtstreeks 
gevolg van. Erica Terpstra zal nu moe
ten kiezen: öf loyaal zijn aan de men
sen waar ze altijd voor stond en meer 
geld eisen van het kabinet en als ze 
dat niet krijgt opstappen, öf loyaal 
blijven aan Paars maar dan toegeven 
dat 'de moeder' een stiefmoeder Is. 
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. 
'We zijn nu Tèrpstra moe, we zijn nu Tèrpstra moe!' zongen ruim 
honderd vertegenwoordigers van het SP-comité 'VoorZorg! ' op 
26 november na de woorden van de staatssecretaris. Een uur 
eerder luidde de tekst nog 'We gaan naar Terpstra toe, we zijn 
het korten moe!' 63 Gebakdozen met in totaal 151.233 hand· 
tekeningen kreeg staatssecretaris Erica Terpstra van Welzijn en 
Sport overhandigd. Henk van Gerven van de SP-Gezondheids
dienst voegde er een echte taart aan toe en het rapport 'Er zijn 
nog twaalf wachtenden vóór u', vol schrijnende verhalen uit de 
landelijke thuiszorg-klachtenweek. 

estart van de 'mars op Terp
stra' lag ruim een half jaar 
eerder. In het voorjaar trok
ken de plaatselijke SP-Hulp
diensten, de Alarmlijn in de 
Tweede Kamer en de medi

sche centra van de partij vrijwel gelijktijdig 
aan de bel. 'Het gaat grandioos verkeerd met 
de thuiszorg,' luidde het noodsignaal. En 
dus ging de SP aan de slag. Want, zou Henk 
vanGerven later uitleggen, 'een goed thuis
zorgsysteem is een vorm van beschaving. 

8 

Wie daar aankomt, vindt de SP op zijn weg.' 
Al snel lag er een lijvig rapport waarin 
nauwkeurig de aanslagen op een rij werden 
gezet. En waarin werd aangegeven wat er 
moet gebeuren: méér geld voor de zorg, 
geen eigen bijdragen, en terugdringen van 
de commercie. 
Een rapport schrijven is één. Het beleid ver
anderen is heel wat anders. Daarom richtte 
de SP het comité 'VoorZorg!' op, dat op 1 
mei een landelijke campagne startte onder 
het motto 'Stop uitverkoop thuiszorg'. 
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Beeldmerk van de actie werd het rode stop
bord. Opvallende achthoekige affiches, 
handtekeningenlijsten, folders en adverten
ties wezen Nederland op het verzet tegen de 
afbraak van de thuiszorg. 

In Alkmaar werd een 
klaagmuur van piepschuim 

opgetrokken 

Een stroom reacties kwam op gang, vooral 
van mensen die handtekeningenlijsten 
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'Veel vrouwen worden in het 
verdomhoekje gezet, zonder CAO' 

Marletje Frerlksen uit Goor draalde 

eind september ook het nummer 
van de thuiszorg-klachtenlijn van de 
SP. Ze werkt als gezinsverzorgster 
bij Thuiszorg Centraal Twente en zit 

daar in de ondernemingsraad. 
Freriksen: 'Ik maak me enorm 

wijs Is het nu meer dan 60 procent. 

Alles wat huishoudelijk Is, gaat 
naar de alpha-hulpen. Die hebben 
geen rechten, maar wel een hele
boel plichten. Ik vraag me echt af 

wat er overblijft van de reguliere 
thuiszorg.' 

kwaad om de 
leegloop van thuis
hulpen A en B naar 
alpha-hulpen. Op 
grote schaal worden 
vrouwen zo in het 
verdomhoekje gezet, 
zonder CAO. Bij onze 
instelling werken nu 
1100 hulpen in vaste 

dienst en 1600 
alpha-hulpen. Een 

jaar of tien geleden 
zijn we nog naar de 
Bedrijfskamar 
gestapt om af te 
dwingen dat er niet 
meer dan 5 procent 
alpha-hulpen moch
ten zijn. Sluipender- • Marletje Freriksen 

vroegen om ook mee te kunnen doen. Bij
voorbeeld van MS-patiënte Irma van Ype
ren uit Hellevoetsluis. Irma is gebonden 
aan een rolstoel, maar dat belette haar niet 
in haar eentje 2640 handtekeningen te ver
zamelen. Ze vertelt: ' Ik ging in supermark
ten staan, of bij het winkelcentrum. Ieder
een die langs liep, sprak ik aan.' Dat lever
de veel handtekeningen op en ook leuke 
reacties. 'Sommigen kwamen een ij sje 
brengen, of wat snoep. En nadat een plaat
selijke krant over mijn actie schreef, kreeg 
ik van de thuiszorg-instelling een grote bos 
bloemen als dank voor mijn inzet voor hun 
zaak.' Alphen aan den Rijn zette Adri 
Goosen in, die persoonlijk goed was voor 
liefst 10.000 handtekeningen. Goosen: 'Ik 
kijk wat er te doen is, ga erheen, laat lijsten 
rondgaan en neem ze vol weer mee. Brade
rieën, sportevenementen , noem maar op.' 
Zeven SP'ers en 23 thuiszorg-medewer
kers haalden op de Heerlense Promenade 
in één middag 2273 handtekeningen op. 
Daarbij hadden ze wel de steun van skaten
de jongeren en van een baby in een box die 
zich afvroeg: 'Is er straks nog wel thuis
zorg voor mij?' Ook lieten de thuiszorg
medewerkers zich niet onbetuigd. Veel in
stellingen vroegen handtekeningenlijsten, 

of namen ze over uit de kranten-adverten
tie. De ondernemingsraad van 'De Friese 
Wouden' bijvoorbeeld stuurde 1554 steun
betuigingen op zelf-gekopieerde lij sten. 
De massale handtekeningencampagne 
werd ondersteund door openbare avonden , 
discussies in de Tweede Kamer en gemeen
teraden, en door opvallende initiatieven. 
Zo konden voorbijgangers in Alkmaar hun 
klacht kwijt op piepschuim-blokken waar
mee enkele dagen later een 'klaagmuur' 
werd opgetrokken bij het kantoor van de 
thuiszorg-instelling. 

Het zwartboek is een lange, 
onthullende en 

deprimerende opsomming 

Met het aantal handtekeningen groeide ook 
het aantal schrijnende verhalen dat de ac
tievoerders te horen kregen. Dat leidde tot 
het idee om in veel plaatsen tegelijk een 
klachtenweek te houden. Die kwam er eind 
september, onder het motto 'Klagen helpt '. 
En geklaagd werd er. In totaal noteerden 
honderd vrijwilligers 2970 klachten, aan
gedragen door 980 bellers. Circa 80 pro
cent was zelf cliënt of belde namens een 
cliënt. Ongeveer 20 procent was thui szorg-
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verlener. De klachten gingen over zaken 
als: te weinig zorg (stoppen of verminderen 
van hulp, lange wachtlijsten), slechte zorg 
(wisselende hulpen, tijdgebrek, hulpen die 
niet op hun taak berekend zijn) , slechte 
werkomstandigheden (werkdruk, arbeids
omstandigheden, laag inkomen, dreigend 
ontslag), slecht werkende instellingen (ge
drag leidinggevenden, bureaucratie) en 
hoge kosten (eigen bijdragen, financiële 
problemen). 
De duizenden klachten werden gebundeld 
in het rapport 'Er zijn nog twaalf wachten
den vóór u'. Pagina's lang geeft het zwart
boek een onthullende en deprimerende op
somming. Enkele voorbeelden: 

'Wie komt mijn 
man na morgen 

wassen?' 
'In uw geval moeten wij tot onze spijt 
onze hulpverlening per 1 oktober a.s. 
stoppen'. Een brief met deze bood
schap plofte begin september op de 
deurmat bij 240 cliënten van Kruis
werk De Bossche Meierij. Voor de 
meesten kwam de stopzetting van de 
wijkverpleegkundige hulp volkomen 
onverwacht. Als alternatleven 
verwees De Bossche Meierij naar de 
gezinszorg en het persoonsgebonden 
budget (PGB). De cliënten die 
daarheen belden, kregen echter te 
horen dat de PGB-pot voor 1996 leeg 
Is en dat de gezinszorg een wachtlijst 
kent ... 
Veel geëmotioneerde, vooral oudere 
cliënten belden daarop de klachten

lijn. 
'Mijn man van 88 wordt morgen voor 
het laatst gewassen. Ik kan dat niet 
overnemen en we hebben ook geen 

familie.' 
'Ik kan toch niet verwachten dat mijn 

zoon uit Londen mijn elastische 
kousen aan komt doen? Andere 
familie heb Ik niet.' 
'Wie komt mijn ogen druppelen? Ik 
weet me echt geen raad.' 
Begin december duren de problemen 
nog steeds voort. Staatssecretaris 
Terpstra weigert extra geld voor De 
Bossche MeieriJ. Sommigen mensen 
krijgen Inmiddels hulp van de gezins
zorg, anderen zijn aan hun lot 
overgelaten en proberen zich te 
behelpen met steun van familie en 
kennissen. 
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'Ik heb vier particuliere bureaus gebeld. , 
Wij komen niet voor tien minuten, is hun a11 

'Ze zeggen: u heeft een 
eigen huis. Maar stenen kan 

ik niet eten' 

• 'Mijn vader is dementerend. Hij wordt 
alleen eens per week gewassen. Gezinshulp 
krijgt hij niet meer.' 
• 'Van twaalf uur ging mijn hulp naar zes 
uur per week. Ik word simpel van de vraag: 
Kunt u niet met minder toe?' 
• 'Ik kan niet verder bezuinigen om de ei
gen bijdrage te betalen. Ik kan beter opgeno
men worden in een verzorgingstehuis. Dan 
heb je tenminste nog een beetje zakgeld.' 
• 'Ik heb twee jaar lang een contract voor 
80 procent gehad. Nu kan ik een contract 
krijgen voor 12 uur per maand op afroep. 
Anders kan ik gaan.' 
• 'Het werk wordt onderschat. Het gaat 
niet alleen om schoonmaken.' 
• 'We krijgen twee maal drie uur hulp per 
week. De eigen bijdrage is van 23 gulden 
per week op 58 gebracht. Dat kan ik niet be
talen. Voor een financiële bijdrage van de 
gemeente wordt meteen gezegd: U hebt een 
eigen huis. Maar stenen kan ik niet eten.' 
• 'Ik moet altijd maanden op betaling 
wachten. Maar met mijn inkomen kan ik 
niet zo lang geld voorschieten. Nu moet ik 
de hulp wel opzeggen.' 
• 'Mijn moeder van 75 jaar krijgt één keer 
per week hulp van het kruiswerk. Per 1 ok
tober wordt dit stopgezet. Ik heb het zieken
fonds gebeld voor een PGB (persoons-ge
bonden budget). Zij vertelden dat het geld 
op is . Particuliere hulp is te duur. Wat nu?' 
• 'Mijn ouders van 83 en 84 jaar hebben na 
het stopzetten van reguliere hulp een PGB 
gekregen. Zij hebben hulp nodig bij het aan
trekken van elastische kousen. Ik heb vier 
particuliere bureaus gebeld, maar die weige
ren. Wij komen niet voor JO minuten, is het 
antwoord.' 

Premier Kok weigerde een 
handtekening, maar zijn 
chauffeur tekende wel 

Op 26 november werden handtekeningen en 
klachtenboek overhandigd aan staatssecre
taris Terpstra. Buiten bij het ministerie in 
Rijswijk verdreven de ruim honderd actie
voerders eerst de kou met warme tomaten-

10 

soep en felle aanklachten. 'Wat moet ze in 
Atlanta? Ze kan beter de problemen hfer op
lossen,' laat Piet Peper uit Leiden weten op 
de vraag welke boodschap hij heeft voor 
Terpstra. Ria Arents - in een rolstoel sinds 
een ongeluk in 1987- neemt het op voor de 
hulpen: 'Vroeger kon je ze een kopje koffie 
aanbieden, maar dat is er nu niet meer bij . 
Ze jakkeren zich een slag in de rondte.' 
Brenda Overbeek uit Amsterdam vertelt dat 
ook premier Kok gevraagd is zijn handteke
ning te zetten. Hij weigerde, maar zijn 
chauffeur tekende wel. 
Onder muzikale begeleiding van Lubbers 
BV zet de groep zich daarna in beweging 
naar een ander ministerie-gebouw, waar 
Terpstra zetelt. Als iedereen zich in de veel 
te kleine ontvangstzaal heeft geperst, krijgt 
Henk van Gerven het woord. De huisarts 
uit Oss brengt Terpstra in herinnering hoe 
zij in september 1993 toegejuicht is op de 
ouderen-manifestatie in de Marijkehal in 
Utrecht. 'U was de moeder van de ouderen 
en gehandicapten. U hebt veel verwachtin-

gen gewekt. Méér dan u kunt waarmaken 
door alleen begrip te tonen en u verder te 
verschuilen achter het regeerakkoord. Laat 
de mensen die toen voor u klapten, niet in 
de kou staan. De thuiszorg heeft direct 150 
miljoen extra nodig om de wantoestanden 
op te heffen die in dit klachtenboek staan 
beschreven.' 

'Er is extra geld gekomen, 
dat klopt. Maar echt 

veel te weinig' 

Vervolgens overhandigt hij de staatssecreta
ris het zwartboek en een taart van 80 bij 80 
centimeter. In haar reactie ontkent Terpstra 
dat de thuiszorg in de uitverkoop gaat, zoals 
staat aangegeven op de taart. 'Dit jaar is er 
30 miljoen extra voor uitgetrokken en vol
gend jaar wordt dat 75 miljoen.' Nóg meer 
geld is niet verantwoord, laat ze weten. 
'Er zijn ook instellingen zonder wachtlijsten 
en zonder problemen. ' De staatssecretaris 
maakt zich vervolgens snel uit de voeten, 

waarna de aan

'Steeds hoorden we: de pot 
is leeg, er is geen geld' 

wezigen zingend 
hun ongenoegen 
uiten. Van Ger
ven trekt de con-

Na vijf weken in het ziekenhuis en vier weken in een verzor
gingstehuis mocht mevrouw De Mol uit Arnhem eind juni naar 
huis. Tenminste, als ze gezinshulp kreeg. 
Mevrouw De Mol: 'Er kwam een telefoontje dat de hulp gere
geld was. Ik naar huis, maar geen hulp. Alleen de wijkverpleeg
ster kwam me wassen en aankleden. Ik heb gebeld, de huisarts 
heeft gebeld, het Riagg heeft gebeld maar steeds kregen we te 

horen 'de pot is leeg, er is geen geld'. Ik heb geen man meer 
en geen kinderen en ik kan toch niet elke keer mijn schoonzus
je uit Apeldoorn vragen of mijn vriendin uit Nijmegen? Op een 
gegeven moment zei de dokter: ik laat u weer opnemen. Maar 

• Mevrouw De Mol 
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het ziekenhuis 
wilde me niet 
hebben. Pas 
begin november 
kreeg de 
thuiszorg extra 
geld. Nu heb ik 
drie uur hulp 

per week. Dat 
is nog veel te 
weinig. Ik kan 
niets zelf doen.' 

clusies. 'Er is 
extra geld geko
men. Dat klopt. 
En dat is iets om 
trots op te zijn, 
want zonder de 
vele acties was 
dat nooit ge
beurd. Maar het 
is echt veel te 
weinig. De pro
blemen kun je 
niet afdoen met 
een verwijzing 
naar de enkele 
instelling zonder 
wachtlijsten. Wij 
gaan daarom 
door. Want er 
moet heel veel 
gebeuren om een 
scherpe tweede
ling in de zorg te 
voorkomen.' 

· ---



1 antwoord' 

Regering schuift 
op, maar niet 

genoeg 
Onder druk van de actie 'Stop 
uitverkoop thuiszorg' en de vele 
andere protesten is Den Haag aan 
het schuiven gegaan. In het voorjaar 
kreeg de SP nog geen poot aan de 
grond met de eisen van meer geld en 
minder commercie. In het najaar 
zeiden PvdA en D66 al bijna hetzelf· 
de. Voor het oplossen van de ergste 
problemen is dit jaar 30 miljoen 
beschikbaar gesteld en volgend jaar 
75 miljoen. Ook is de commercialise
ring even in de ijskast gezet. De 
nieuwe uitverkoop-ronde die gepland 
was voor 1 januari '97 is (voorlopig?) 
uitgesteld, tot na een kamerdiscus
sie in het voorjaar. Voldoende is dat 
echter niet. Henk van Gerven: 

'Volgend jaar heeft de thuiszorg 150 
miljoen extra nodig, in plaats van 75. 
Daar is iedere betrokkene het over 
eens. En vervolgens moet het budget 
jaarlijks 4 à 5 procent groeien om de 
gevolgen op te vangen van de 
vergrijzing en de wens om langer 
thuis verzorgd te worden. Ook moet 
de commercialisering definitief van 
de baan. Die is nu even gestopt, 
maar het kabinet heeft er geen 
afstand van genomen.' 

J 
::e~ 1~r::! 
ri 1987 
AOW toe

gekend, 
naar de norm 
van een alleen· 
staande. Zes 
maanden later 
werd Anna, die 
bij hem In· 
woont, 65 jaar 
en kreeg ook zij haar alleen
staanden-AOW. 
Beiden hielden hun financiën 
volledig gescheiden. 

gevraagd vanaf 
januari 1995. 
Toen heeft de 
SVB namelijk 

een folder ge
stuurd aan al 
haar klanten 
met uitleg over 
de regels rond 
een •gezamen
lijke hulshou· 
ding'. 

ging zijn eigen gang. Natuur
lijk hielp de een de ander wel Piet Brauer 

Waarom werden belden nu In· 
eens beschouwd als samen
wonend? Volgens de SVB om· 
dat ze al zo lang samen in één 
huls wonen zonder commer· 
ciële onderhuur- of kostgan· 

eens ergens mee, maar de 
twee hadden aparte kamers en kook· 
ten niet gezamenlijk. Toch kwamen er 
problemen. 
In 1995 stuurde de Sociale Verzeke· 
ringsbank (SVB), de uitbetaler van de 
AOW-ultkerin· 
gen, een vragen· Mag de formulier. Vervol· 

gersrelatle, en omdat de wo
ning van Jozef zich niet zou lenen voor 
twee huishoudens. 
Door het bezwaarschrift veranderde de 
SVB-opstelling op dit punt niet. Daar
om ben ik namens Jozef en Anna In be-

roep gegaan biJ 
de rechtbank. 
Ik heb de be-

gens kwam er Sociale stuursrechter 
een ambtenaar voorgehouden 
van de SVB Verzekerings- dat de SVB toch 
langs. Jozef en niet zomaar een 
Anna legden uit bank alleen· ander etiket kan 
hoe strikt zij hun plakken op een 
zaken geschei· 

staanden 
bepaalde manier 

den houden. De van samenwo-
reactie bestond 

koppelen? 
nen. Ik heb ook 

uit twee officiële aangevoerd dat 
beschikkingen. het ontbreken 
Ten eerste vond de SVB dat er sprake 
was van een gezamenlijke huishou· 
ding, en dus werden de uitkeringen 
verlaagd. Ten tweede moesten ze te
rugbetalen: Jozef 4500 gulden en Anna 
zelfs 25.000 gulden. 
Pas nadat ik bezwaar had aangete
kend werd duidelijk waar het verschil 
tussen deze twee bedragen vandaan 
komt. De aanvraag van Jozef dateert 
van 1986, en toen werd een gezamen· 
lijke huishouding nog niet gelijk ge
steld met de gehuwdennorm. Toen 
Anna aanvroeg, was de wet Inmiddels 
gewijzigd. Haar uitkering was daarom 
verlaagd vanaf de eerste dag. Dat ver
anderde door mijn bezwaarschrift: de 
SVB erkende dat ook Anna niets te ver
wijten viel en verlaagde de terugvorde
ring tot 4500 gulden. Van beiden werd 
nu de te veel betaalde uitkering terug-
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van een commerciële relatie niet auto
matisch betekent dat er een gezamen
lijke hulshouding is. Tegenwoordig 
worden mensen vaker gedwongen in 
één huis te wonen en zodoende de kos· 
ten te beperken, omdat uitkeringen en 
pensioenen zo laag zijn. 
Verder heb Ik aangevoerd dat de clrcu· 
laire van januari 1995 op geen enkele 
wijze antwoord heeft gegeven op de 
vraag wannéér er sprake Is van een 
duurzame gezamenlijke hulshouding 
en dat dus met terugwerkende kracht 
verlagen en terugvorderen sowieso uit 
den boze zijn. Dat geldt des te meer, nu 
de SVB ook op de zitting uitdrukkelijk 
verklaarde dat Jozef en Anna steeds 
volkomen te goeder trouw zijn ge
weest en nooit foutieve Inlichtingen 
hebben verstrekt. 
Uitspraak over zes weken. • 
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Huurders krijgen geld terug Hardnekkige 
geldsmijterij in 

Utrecht 
D e paarse regering en 

veel verhuurders 
zweren bij torenhoge 

huren en servicekosten. De 
Huurcommissies kijken er 
soms anders tegenaan, blijkt 
uit een aantal SP-successen. 

In Heerlen zijn de eerste 22 
huurders in de wijk Molen-
berg in het gelijk gesteld. De 

Massale 
protesten 
WSW' ers 

::i 
0 
0: 

"' 
~ 
0 

z 
;; 
,_ 
<f) 
0 
g W erknemers van 

sociale werkplaat- e 
sen bezochten in de ~ 

tweede week van december 
met duizenden de manifestaties 
tegen de kabinetsplannen met 
de sociale werkvoorziening. 
Minister Melkert stelt voor 
nieuwe WSW' ers de eerste 
twee jaar 80 procent van het 
minimumloon betalen. Zo wil 
hij de wachtlijsten verkleinen 
zonder dat het hem iets kost. 
De WSW' ers pikken dat niet. 
Ze begrijpen donders goed dat 
het lage aanvangssalaris ook 
hun eigen loon onder druk zet. 
En dus voerden ze massaal 
actie in Groningen, Amersfoort, 
Venlo, Zutphen en Rotterdam. 
Bij alle manifestaties stond het 
SP-actiecomité Behoud WSW 
paraat met een folder waarin 
uitgelegd werd wat solidariteit 
betekent. 'Dat is wat anders 
dan WSW' ers uitspelen tegen 
de mensen op de wachtlij sten. 
Solidariteit is samen problemen 
oplossen, waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten 
dragen.' 

huurverhoging van 5,5 pro- veer 300 gulden terug aan te 
cent is teruggedraaid. De veel betaalde servicekosten. 
plaatselijke SP-afdeling ver- Eenzelfde bedrag ontvangen 

wacht dat dit ook zal gebeu- 160 bewoneners van de Gro-
ren bij veel van de andere ningse wijk Kostverloren. 
430 ingediende bezwaar- Woningbouwvereniging Gruno 
schriften. Ook in Heerlen had jarenlang geld gevraagd 
krijgen de bewoners van de voor een tuin die gebruikt 
aanleunflat van het Piuscen- werd als opslagplaats voor 
trum voor Zorg ieder onge- bouwmaterialen. 

• In oktober 1995 bezorgde het comité Behoud WSW minister 
Melkert thuis in Almere 10.000 rode kaarten tegen de afbraak van 
de sociale werkvoorziening. Melkert weigerde de kaarten in ont
vangst te nemen. Hij vond dat het comité maar onrust zaaide ... 

D onderdagochtend heen, 
zondagochtend terug. 
Kosten: 3500 gulden 

per persoon. De Utrechtse 
raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening ging in Berlijn inspi
ratie opdoen voor de nieuwe 
wijk Leidsche Rijn. SP-fractie
voorzitter Bob Ruers had zich 
afgemeld. Ruers: 'Overnachtin
gen 410 gu lden, eten en drin
ken 200 gulden per persoon per 
dag. Een gids 3000 gulden, 
plus een begeleider voor nog 
eens 10.000 gulden, het kon 
blijkbaar niet op. Dit soort 
escapades roept terecht het 
beeld op van graaiende politici. 
Bijna 90.000 gulden voor zo'n 
onnodig en onduidelijk uitstap
je is pure verspilling.' 
De Berlijn-reis staat niet op 
zich. Eerder al hekelde Ruers 
de geldsmijterij bij het afscheid 
van burgemeester Vos (250.000 
gulden). En in de Utrechtse 
Staten voert SP' er Paulus Jan
sen een vergelijkbare strijd. 
Commissaris van de Koningin 
Beelaerts van Blokland toog 
onlangs naar China voor een 
onduidelijke 'handelsmissie' . 
Het komende afscheidsfeest 
van dezelfde commissaris is 
begroot op 150.000 gulden. 
Jansen: 'Voor pakweg 35.000 
gulden kun je een hotemetoot 
van dit kaliber heel fatsoenlijk 
uitwuiven.' Al eerder vroeg het 
SP-Staten lid aandacht voor het 
virus dat elk nieuw kruispunt 
en elke nieuwe abri in Utrecht 
reden is voor een toespraak met 
borrel na. 

Actie tegen thinner-dampen Leidschendamse ex-wethouders 
moeten solliciteren 

D

e gemeente Dronten, 
Houtindustrie Bid
dinghuizen en de 

omwonenden van het bedrijf 
gaan binnenkort om tafel om 
de overlast te bespreken van 
de vrijkomende thinner-dam
pen. 
Aanleiding daarvoor is een 

onderzoek dat de SP hield 

12 

onder de buurtbewoners. 
Daaruit bleek dat meer dan 
de helft van omwonenden last 
heeft van de vrijkomende 
dampen. Een aantal mensen 
staat daarvoor onder dokters
behandeling. Ook zijn er men

sen die binnenshuis met een 
mondkapje lopen als de wind 

verkeerd staat. 

0 ud-wethouders in 
Leidschendam moeten 
' al les in het werk 

stellen' om een nieuwe baan te 
vinden. Doen ze dit niet, dan 
kunnen een strafkorting krijgen 
op hun wachtgeld. De regeling 
geldt ook voor de ex-wethou-
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ders die nu al wachtgeld ont
vangen. Alleen de voormalig 
bestuurders van 55 jaar en 
ouder zijn vrijgesteld van de 
sollicitatieplicht. Leidschen
dam heeft hiermee een voorstel 
van de vijfkoppige SP-fractie 
overgenomen. 
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Haalt de SP de 
20.000? 

Liefst 3578 nieuwe 
leden schreef de SP dit 
jaar in. En dat is nog 

niet de eindstand, maar die 
van 24 november. Op die dag 
bedroeg het totale ledental 
19.552. Op 1 januari had de 
partij 17.050 leden. Vooral 
met de 'Van links naar 
rechts '-campagne slaagde de 
SP erin de gegroeide sympa· 
thie te oogsten: ruim 1500 
nieuwe leden. Maar ook de 
afdelingen schreven meer dan 
1000 nieuwe leden in. Bijna 
500 zijn geworven door ande
re leden. De overige circa 
500 nieuwe leden meldden 
zichzelf aan. 
Op dit moment is er weer een 
' lid-werft-lid' -actie gestart, 
waartoe de SP'ers bij deze 
Tribune een oproep van hun 
voorzitter Jan Marijnissen 
ontvangen. Doel van de actie 
is nog voor 1 januari de 
20.0000-grens te bereiken. 
In de loop van het jaar zijn 
ook circa 1000 leden afgeval
len. Marga van Broekhoven, 
hoofd van de ledenadministra
tie: 'Bij de opzeggers gaat 
het vooral om oude leden. 
Van de nieuwe garde zegt 
bijna niemand op. Mensen 
maken nu een veel bewuster 
keuze. Vroeger werden men
sen toch meer lid omdat ze 
plaatselijke acties goed von
den. Sinds onze landelijke 
doorbraak is veel beter be
kend waar de SP voor staat. 
We groeien dus niet alleen 
hard; ook de kwaliteit van het 
ledenbestand neemt toe.' 

· ~tscape- [Hom age SoclaAstiSCI\e Partlj (SP)} 

.Go .B.ookmarl<s .Qptlons Directory '{iindow Help 

• 
50CICJIISIIHhe Pdrllj, lhUISbdSIS Vdn de 1\rPdPrldndsP SOflàii\IPn 

Waarschuwing! 

Deze site bevat expliciete kritiek op het nco-liberalisme 
en onthullingen over bet paarse beleid. 

Wie niet gesteld is op de naakte waarheid klikt hier:. 

• 

Nu ook tomaten in cyberspace 

De loftuitingen in het 
gastenboek liegen er 
niet om: 'Pri ma ver

zorgd, ga zo door!' 'Mooier 
dan ik verwacht had.' 'Lekker 
snel, prikkelend, recht voor z' n 
raap. Hier is over nagedacht. 
Echt SP!' We hebben het over 
de 'website' waarmee de SP 
zich sinds 16 november ook op 
Internet manifesteert. 
De SP-site biedt niet alleen alle 
mogelijke informatie over 
geschiedeni s, standpunten, 
activiteiten en volksvertegen
woordigers van de SP, maar 
ook dagelijks nieuws. Partij
bestuurder Herman Beekers, 
die verantwoordelijk is voor 
het project: 'Dat is een van de 
mooie kanten van Internet. 
Zonder een cent extra ui t te 
geven, kun je al je nieuws 
wereldkundig maken, onafhan
kelijk van de gewone media.' 
De SP-site is ook bijzonder 
interactief van karakter. Bezoe
kers kunnen meedoen aan een 
prijsvraag, reageren op acties 

en standpunten, zich opgeven 
voor een bezoek aan de SP
fractie, aangifte doen van alar
merende kwesties, rapporten en 
partijgoederen bestellen, en 
'online' lid worden. Eens per 
maand kan er zelfs rechtstreeks 
met een SP-kamerlid worden 
gecommun iceerd. Van de eerste 
'chat' -sessie met Jan Marijnis
sen is het verslag weer op de 
site te lezen. 
Populair bij de bezoekers is de 
'SpeelRuimte', met cartoons, 
een politieke IQ-test en de 
mogelijkheid per e-mail kaar
ten te versturen met Pieters 
Manders' spotportretten, be
kend van de Tribune. 
'Pas zo' n een op de tien huis
houdens heeft toegang tot Inter
net, maar daaronder zijn veel 
studenten. Die bereiken we nu 
beter dan tevoren,' zegt Her
man Beekers. 'Wie geen aan
sluiting heeft, kan toch eens 
een kijkje nemen: bij een buur, 
in de bieb of een Internet-café. 
Ons adres is http://www.sp.nl.' 
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telex 
SINDS HET ZWOLSE CAD 

een 'dienstencentrum' Is 
begonnen, veroorzaakt een 
groepje drugsverslaafden 
enorme overlast In de 
buurt. Onderzoek van de 
SP gaf aan dat 100 pro
cent van de ondervraagde 
omwonenden hinder onder
vindt. Veel mensen voelen 
zich onveilig, klachten 
worden niet serleus geno
men en de afspraken tus
sen het CAD en de polltie 
niet nageleefd. Nadat het 
SP-rapport verscheen en 
veel publiciteit kreeg, 
beloofde wethouder Rein
hardt eindelijk overleg met 
de omwonenden. Elianne 
Sweelssen van de SP In 
Zwolle: 'Het CAD zlt al 
lang aan de WUiemskade 
en hoeft daar niet weg van 
ons. Maar de overlast 
moet echt stoppen. Men
sen durven de straat niet 
op, winkeliers hebben 
onderling een alarmsys
teem en de bewoners van 
het bejaardentehuis voelen 
zich onveilig. Dat valt toch 
niet te tolereren?! ' 
TWEE JAAR lang bleef SP
statenlld Peter van Zut
phen vragen om antwoord 
op zijn vragen over vier ton 
provinciale subsidie aan 
DSM. Gedeputeerde Sta
ten wilden geen volledig 
antwoord geven op de 
vragen van de SP'er, om
dat de uitkeringen uit het 
Knelpuntenfonds niet open
baar zijn. Van Zutphen 
vermoedt dat die geheim
zinnlgheld alleen diende 
omdat de subsidies moge
lijk In strijd zijn met de 
regelgeving. In november 
bracht de SP'er de zaak 
zelfs voor de bestuursrech
ter In Maastricht. Die be
slist over enkele weken of 
de provincie zich tegen
over de SP heeft gehouden 
aan de regels. 
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Politici! Breek Fons de Poel de bek niet los. Hij 
heeft ze in alle uithoeken van de wereld (inclu
sief Nederland) meegemaakt en noemt het 'een 
gekmakende pleuriszooi'. De journalist die altijd 
het nieuws 'met liefde' wil brengen, kan namelijk 
slecht tegen oneerlijkheid. Beleidsbepalers zou
den, wat hem betreft, een paar weekjes moeten 
meelopen bij 'Netwerk', het unieke en integere 
samenwerkingsverband van de publieke omroe
pen op Nederland 1. 'Dan weten ze pas wat maat
schappelijk bewustzijn is.' 

Fans de 

INTERVIEW 

Fons de Poel ( 41) groeide - als jong
ste telg - op In een groot rooms
katholiek gezin in het dorpje Hatert 
bij Nijmegen. Vader was stratemaker, 

dus breed hadden ze het niet. Maar 
maatschappelijk engagement en 
discussie over kerk en politiek waren 

volop aanwezig. Op 16-jarige leeftijd 
startte De Poel zijn journalistieke 
loopbaan bij het piepkleine Nijmeegs 
Dagblad. Later werkte hij bij De Gel
derlander. Vanaf 1982 stroopte hij 
voor Brandpunt de wereld af op zoek 
naar het verhaal achter het verhaal. 
Zijn liefde voor de documentaire 
kreeg in 1990 vorm in het spraak
makende programma Reporter. 
Tegenwoordig is hij één van de eind

redacteuren van het kwaliteitspro
gramma Netwerk. 
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'Politiek is 
toch één groot 

• 
ClfCUS van 

handjeklap' 
Het vele reizen heeft mij 
beroofd van een aantal 
illusies. Zoals het geloof 
in sommige ideologieën. 

Omdat ik van zeer nabij meemaakte dat die 
ideologieën vaak alleen overeind blijven als 
met leren laarzen op een volk wordt getrapt. 
Voor Brandpunt was ik een keer in het Chili 
van Pinochet. In een sloppenwijk waar het 
oproer tegen het militaire regime kraaide. 
Op een kwaad moment verscheen daar het 
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leger. De soldaten - de gezichten zwart ge

schilderd om onherkenbaar te blijven -
openden het vuur op de 13-jarige Nadia 
Fuentes, die net van de bakker kwam. Ze 
was niet meteen dood, dus gaven de solda

ten haar nog een genadeschot. Daarna liepen 
ze onverschillig verder. Wij hebben toen een 
week lang het verdriet van die fami lie ge
volgd. Omdat het verhaal van dat gezin 
exemplarisch was voor de situatie van vele 
gezinnen in Chili . 
In die tijd werd voor het paleis van Pi nochet 
parade gelopen door die facistenkoppen met 
die zonnebrillen. Daar speelde toen ook een 
militaire kapel Lara 's Theme uit de film 
Doctor Zhivago. Terug uit Chili hoorde ik 
veertien dagen later toevall ig datzelfde La
ras Theme op de radio. Op dat moment 
werd het me even te veel. Ik wilde niet meer 
reizen, niet nog langer in die gekmakende 
pleuriszooi rondbanjeren. Toen ben ik voor 
Brandpunt het Politiek Café gaan doen . 
Maar al snel bleek dat parl ementaire ver
slaggeving nu niet direct mij n grootste 
hartstocht is. Ik kan namelijk slecht tegen 
oneerlijkheid. Dus na een tijdje politieke 
verslaggeving kreeg ik een diep verlangen 
aanwezig te zijn op het plein van de Hemel
se Vrede in China, waar op dat moment van 
alles aan de hand was . .. ' 
Tja, die politiek . . . Het is toch één groot cir
cus van handjeklap. Eén grote optelsom van 
coalitiebelangen waar argumenten er amper 
toe doen. Er zijn nauwelijks ideeën meer in 
de politiek. Het is één groot dringen gewor
den op het middenveld. De met veel elan 
gestarte paarse coalitie is daar een tragisch 
voorbeeld van. Welke kiezer kan straks nog 
het verschil zien tussen VVD en PvdA? Wat 
moeten we met partijen die bij elkaar twaalf 
leden hebben en die - volkomen beroofd 
van een idee of visie - alleen maar lullige 
conflictjes veroorzaken? Vlak voor de ver
kiezingen wordt er natuurlijk weer een ru
zietje gecreëerd tussen Kok en Bolkestein. 
Een conflictje op basis waarvan wij moeten 
gaan vinden dat Kok links is en Bolkestein 
rechts. Ik denk niet dat er veel kiezers zijn 
die dáárvoor nog warm lopen. Omdat er 
nauwelijks werkelijk fundamentele ver
schillen in maatschappijvisie zijn, die de 
kiezer de mogelijkheid geven echt te kiezen. 
De samenleving wordt op informatieterrein 
aan flarden geschoten. Fenomenen als In
temet, pay-TV, doelgroepenzenders, enzo
voort, zijn daar debet aan . Mensen gaan 
straks individueel die gefragmenteerde in
formatie pakken die ze willen. Deze ver
splintering zal ertoe leiden dat steeds meer 
mensen informatie betrekken op hun eigen 
niveau en verder niks. Dat is een bom onder 
de consensus-maatschappij . Het betekent 



namelijk dat er grote groepen zullen ont
staan die onverschillig staan tegenover het
geen er verder nog in de wereld gebeurt. Dat 
zal leiden tot een verschraling van gemeen
schappelijke opwinding. Van gemeenschap
pelijke ontroering. Van het idee dat we iets 
met elkaar hebben. Ik kan me herinneren dat 
als we een aantal jaren geleden iets op TV 
gezien hadden, we er een gemeenschappe
lijk gevoel bij kregen. We spraken er samen 
schande van. Of we deelden onze ontroe
ring. Dat gemeenschappelijk gevoel wordt 
steeds minder. 
Daarnaast heeft de opkomst van commer
ciële televisie heel veel mensen beroofd van 
de lust om nog informatie in zich op te ne
men. Die gaan naar RTL en krijgen daar Ron 
Brandsteder en Caroline Tensen. Gezellig 
en niks op tegen, maar we zijn er maat
schappelijk niet rijker van geworden als het 
gaat om informatieoverdracht. 
Ik ben er diep van overtuigd dat een stevige 
publieke omroep van fundamenteel belang 
is voor het vasthouden van een gemeen
schappelijkheid in een samenleving. Publie
ke omroepen zijn namelijk een maatschap
pelijk bindmiddel. Want stel nou dat we 
straks met één zendertje overblijven en de 
rest aan de goden van de commercie wordt 
overgeleverd. Dan krijg je een fundamenteel 
andere samenleving. 
Nou komt er misschien een model van een 
nationale omroep op ons af en iedereen wijst 
dan naar de BBC. Maar er zijn zoveel voor
beelden in de wereld waar dat juist verschra
lend heeft gewerkt. Waar niemand meer een 
mening heeft omdat het een nationale om
roep móet zijn. Ik ben bang dat iets derge
lijks in Nederland ook zo'n duf instituut 
gaat worden. Dat men achteraf zal ontdek
ken dat het ons beroofd heeft van een aantal 
zeer waardevolle dingen. 
En daarom hebben wij TV-journalisten van 
Netwerk nog een extra grote verantwoorde
lijkheid: met ons prow-amma zoveel moge
lijk kijkers trekken. ~ Door het nieuws te 
brengen op een aantrekk~lijke, journalistiek 
zuivere manier. Zodat jè, naast de automa
tisch geïnteresseerde kijkers, ook dfe men
sen naar je toe trekt die helemaal niet zo 
journalistiek geboeid zijn en ze weet te inte
resseren in de mechanismen van de macht. 
Of wat er elders in de wereld gebeurt. 
Het is triest dat 'Den Haag' dàt maatschap
pelijke belang van een publieke omroep af
rekent met bestuurlijke stammenoorlogjes. 
Als je ze over de publieke omroep hoort pra
ten, merkje dat ze eigenlijk nergens wat van 
af weten en alleen gesproken hebben met 
bestuurders die de verkeerde toon aanslaan. 
Laten die kamerleden nou eens drie weken 
meelopen bij Netwerk. Ze zullen dan een 

bevlogenheid, een geestdrift en een 
groot maatschappelijk bewust-
zijn ervaren. Onderzoeks
journalisten krijgen hier 
nog de tijd. Néém maar 
drie maanden voor 
een verhaal. En als 
het dan uitein
delijk misgaat: 
even goeie 
vrienden . 
Die werkwij-
ze is vrij 
uniek. We 
doen hier niet 
aan gym
schoenenjour
nalistiek. Van: 
effe langs de 
feitjes rennen, 
snel shotje hier, 
interviewtje daar. 
Wij zeggen tegen 
onze verslagge
vers: Blijf maar een 
week hangen. 
Volg maar een 
gezin dat 
exemplarisch 
is voor de situa
tie, op de huid. 
Geef het nieuws met 
liefde een gezicht. En 
wat blijkt dan? Dat 
Nederlanders hele
maal niet informatie
moe zijn, maar juist op 
het puntje van de bank 
zitten. Simpel en alleen 
omdat ze zich kunnen 
identificeren met die an
dere mensen. En dat dfe 
manier van nieuws bren
gen werkt, blijkt wel uit de 
hoge kijk- en waarderings
cijfers. 
Naast het bewaken van de zui
verheid van de democratie moet 
je als journalist ook de solidariteit 
tussen mensen stimuleren. Natuur
lijk, defeiten moeten kloppen. Maar 
er moet ook engagement uit je verhaal 
spreken. Want je bent er niet alleen voor 
jezelf. Het klinkt misschien wel heel erg 
acti vitisch, maar de joumalisten zijn de na
tuurlijke vijanden van het gezag. Daarom 
mag je met dat gezag niet te dik worden. 
Niet te bevriend. Uiteindelijk moetje altijd 
teruggeworpen worden 
op de eenzaamheid van 
je eigen verantwoorde
lijkheid. 
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~ Twee co jaar geleden 

c: 

~ vluchtte de familie Lah· 
~ 

·" s 
o2 
~ do uit Oost-syrië naar 
~ 
:ij 

i Overijssel. Zij vreesde 
{!}. 

eenzelfde lot als het ge-

zinshoofd. Opgejaagd en 

doorgemarteld worden 

door de beruchte gehei· 

me dienst van president 

Assad. Nu zijn moeder 

Lahdo en haar twee kin· 

deren andermaal op de 

vlucht. Voor de vreemde· 

lingenpolitie. Deportatie 

dreigt voor de uitgepro-

cedeerde asielzoekers. 

Die Nederlandse onver-

biddelijkheid kan vol· 

gens de Syrische chris-

tenen maar tot één ding 

leiden: een wisse dood. 
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e achtergronden 
van het drama zijn 
exemplarisch voor 
de positie waarin 
de Syrisch-ortho
doxe christenen 
zich bevinden. In 
1986 kreeg vader 
Lahdo ruzie met 

zijn islamitische buurman over een stuk 
land. Overtuigd van zijn gelijk legde hij het 
probleem voor aan de rechter, die niettemin 
in het nadeel van de klager oordeelde. Vol
gens kenners zijn dergelijke kromme uit
spraken schering en inslag in het land, waar 
islamieten de maat der dingen bepalen en 
christenen zien als heidense nulderangsbur
gers. Lahdo liet het er echter niet bij zitten 
en tekende officieel protest aan tegen het 

vonnis. Vanaf dat moment kreeg hij van de 
machthebbers het stempel 'politiek subver
sief' opgedrukt. 

Op een kwade dag betaalde hij daarvoor een 
dure prijs. Lahdo werd opgepakt door de ge
vreesde Syrische geheime dienst Muchaba
rat en verdween spoorloos. Pas acht jaar 
later kwam aan het licht wat er met hem 
gebeurd was: hij had de martelingen niet 
doorstaan. Die onheilstijding was voor de 
overgebleven gezinsleden het signaal Syrië 
de rug toe te keren. Wetend dat 'subversie' 
hen ook eens ten laste zou worden gelegd, 
niet alle definitieve gevolgen van dien. Het 
kwam neer op een keuze tussen leven in bal
lingschap en dood in de kerkers van de 
Muchabarat. Van de ene op de andere dag 
lieten de Labdo's alles in de steek. Hun 
boerderij, hun dorp, hun vrienden. In Hen-
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gelo (Twente) - waar al geruime tijd een 
Syrisch-chri telijke enclave bloeit - hoop
ten ze een nieuw, vrij en zorgeloos be taan 
te kunnen opbouwen. Het liep allemaal ech
ter even anders. 

Teruggestuurd worden naar 
Syrië staat gelijk aan een 

zekere dood 

'We moeten streng zijn in Nederland,' zegt 
een publicatie van het ministerie van Ju ti tie 
over asielzoekers, 'en daarom een heel goed 
onderscheid maken tussen èchte en andere 
vluchtelingen. De laatste categorie wordt na 
een langdurige procedure heengezonden 
naar het land van herkomst. ' 
Onder die noemer vallen de Lahdo's; moe
der (60), zoon Amir (30) en dochter Dalal 
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(17). Na twee uitputtende jaren zijn de Lab
do's officieel uitgeprocedeerd tegenover de 
Staat der Nederlanden. Ofschoon staatsse
cretaris Schmitz van Justitie beweert, dat te
ruggestuurde christenen in en van Syrië 
niets te duchten hebben, weten zij wel beter. 
'Terugkeer staat gelijk aan een zekere 
dood.' 
Drie jaar geleden was hun land- en geloofs
genoot Paulus Kurt dezelfde mening toege
daan. Ook deze naar Nederland uitgeweken 
Syrische christen wachtte uitzetting, omdat 
hij niet in aanmerking kwam voor de vluch
telingen-status. Aan de vooravond van zijn 
deportatie verhing hij zich in zijn cel. Zelf
moord kwam hem milder voor dan moord. 
De Lahdo's hechten aan het leven en kozen 
voor het laatste redmiddel: een vei l ig heen
komen in de Mariakerk van Hengelo. 

'In wezen is Assad 
tien keer gevaarlijker dan 

Saddam Hoessein' 

Het kerkasiel wordt door burgemeester 
Lemstra van Hengelo gedoogd. A ls hoofd 
van de politie besloot hij niet in te grijpen. 
Volgens SP-raadslid Jean Rouwet wordt dat 

besluit raadsbreed 
ondersteund. 'Op 
grond van informa
tie uit Zweden en 
van Amnesty Inter
national vinden wij 
dat deze zaak om 
een humanitaire be
nadering vraagt. De 
raad heeft staats
secretaris Schmitz 
dringend verzocht 
haar besluit onge
daan te maken. Ook 
de SP staat er vier- • De familie Lahdo In de opbergkamer van de Mariakerk 
kant achter de farni-
!ie Lahdo in Nederland te houden.' 
De heer Y din, woordvoerder van de Syri
sche gemeenschap in Hengelo, zet zich vol 
in voor de Lahdo's. 'We hebben gebeden in 
de kerk, maar zelfs dat helpt niet. Nu gaan 
we vechten. Ik heb alle politieke partijen, 
alle kerkgenootschappen in Nederland èn 
staatssecretaris Schmitz al geschreven. 
Christenen uit Irak worden hier zonder meer 
toegelaten, omdat Saddam Hoessein daar de 
baas is. En dat is een gevaarlijke gek. Ieder
een hier denkt daarentegen dat Assad een 

aardige man is. Dat Syrië daarom veilig is 
voor christenen. Maar in wezen is Assad tien 
keer gevaarlijker dan Saddam Hoessein. Uw 
regering verkijkt zich op Assad. Vorige 
maand zijn twee asielzoekers die vanuit 
Duitsland waren teruggestuurd, meteen op
gepakt door de Muchabarat. Duitsland heeft 
inmiddels de fout erkend en beterschap be
loofd. Ik hoop dat dit Den Haag aan het den
ken zet.' 
'Kras,' noemt B. van der Linden van Vluch
telingenwerk Nederland de uitspraak van de 

Syrisch-orthodoxen: al twintig eeuwen onderdrukt 

D e Syrisch-orthodoxen - hier ook bekend als 'christen
Turken' - vormen een van de alleroudste christen
gemeenschappen in de wereld. Ze hebben een taal 

en liturgie die teruggaat tot de apostel Paulus. Zolang ze 
bestaan worden ze al onderdrukt. Eerst door de Romeinen, 
vervolgens door de Grieks-orthodoxe Byzantljnen en sinds de 
zevende eeuw door de Islamieten. Hoewel sommige kallefen 
de orthodoxen ongemoeid lieten, bleven ze toch tweede
rangsburgers. Tegenwoordig wonen ze verspreid over Syrië, 
Turkije en Irak. Met name In de grote steden en - zoals de 
familie Lahdo vóór haar vlucht - In het grensgebled tussen de 
drie landen. 

Gediscrimineerd en verjaagd 

Daar woedt de laatste jaren een verbitterde strijd tussen de 
diverse overheden en Koerdische guerrilla's. Vooral de 
situatle In Turks Koerdistan Is penibel voor de orthodoxen. 
Regelmatig worden er christenkinderen ontvoerd door de 
PKK en tegen hoge losprijzen teruggegeven. Inmiddels zijn 
bijna alle orthodoxe gezinnen naar lstanbul gevlucht. 'Maar 
ook daar zijn ze niet meer vellig,' zegt Mllo van de Burcht 
van Amnesty International. 'De Syriërs worden er openlijk 
gediscrimineerd, verjaagd, of naar het leven gestaan.' 
In Syrië moeten ze eveneens op hun tellen passen. Een 
gegeven dat de Nederlandse overheld weigert te erkennen. 
Volgens de officiële lezing wordt de orthodoxe christenen 
zelfs geen strobreed In de weg gelegd. 'Ze hebben In Aleppo 
een levendige gemeenschap en onlangs Is met toestemming 

van president Assad een prachtig kloostercomplex In de 
buurt van de Iraakse grens gebouwd,' aldus een 
regeringswoordvoerder. Wordt de soep dus niet zo heet 
gegeten als die wordt opgediend? Daar moeten grote 
vraagtekens bij geplaatst worden. 

Verdeel-en-heerspolitiek 

Ongeveer 88 procent van Syrië Is moslim, de rest christen. 
Belde stromlngen zijn intern opgesplitst. Het land Is een 
lappendeken van clans, mlnderheden en religieuze 
groeperingen. President Assad komt zelf uit de Alawi-clan en 
door mlddel van een verdeel-en-heerspolitiek houdt hij zijn 
regime vast in het zadel. Officieel wordt godsdienst er bulten 
de politiek gelaten. Tot groot ongenoegen van 
mosllmfundamentallsten, die van Syrië een Islamitische staat 
willen maken. En tot groot genoegen van het Westen, waar 
Assad wordt beschouwd als 'een stabiele factor In de regio'. 
Tijdens de Golfoorlog koos hij de kant van de Verenigde 
Staten. Mede daarom willen westerse regeringen hem niet al 
te zeer tegen de haren Instrijken. 

Op dit moment gaat het redelijk met de christenen in Syrië, 
maar daar kan snel verandering In komen. Wie vandaag door 
de president begunstigd wordt, kan morgen alweer uit de 
gratie liggen. Ondanks zijn (half)vrlendschappelljke houding 
tegenover het Westen Is en blijft Assad een sluwe dictator, 
die aan het hoofd staat van een van 's werelds meest 
beruchte geheime diensten, de Muchabarat. 
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staatssecretaris dat christenen in Syrië met 
rust,gelaten worden: 'Je krijgt de situatie in 
dat land nooit zwart op wit. Er zijn welis
waar geen concrete aanwijzingen dat chris
tenen er vervolgd worden, maar het is be
kend dat ieder verzet er onmiddellijk de kop 
in ·gedrukt wordt. Als je je maar een klein 
beetje met politiek en de mensenrechten in
laat, sta je al op de zwarte lijst. En Assad 
springt hardhandig met dissidenten om.' 
David Asser van het ministerie van Justitie 
verdedigt in eerste instantie de beslissing 
van de staatssecretaris: 'Het is niet zo dat zij 
zomaar een oekaze heeft uitgevaardigd te
gen de familie Lahdo. Ze houdt zich aan het 
besluit van de rechter. Als die tot uitzetting 
beslist, moet mevrouw Schmitz deze aan
houden.' Dan komen de nuances: 'De toe
stand in landen als Syrië verandert van dag 
tot dag. Op het moment van de gerechtelijke 
uitspraak was die veilig. Maar daar kan nu 
best verandering in zijn gekomen. Een actu
ele rapportage over de stand van zaken- van 
bijvoorbeeld Arnnesty, de VN, of Buiten
landse Zaken - zou de rechter kunnen doen 
besluiten het vonnis te herroepen. Zodat de 
familie Lahdo alsnog mag blijven.' 

'Laat onze moeder hier 
rustig sterven en laat ons 
een nieuw leven beginnen' 

In een kleine, voormalige opbergkamer van 
het Twentse godshuis wacht het gezin nu op 
de dingen die komen gaan. Het krap beme
ten vertrek is ingericht als woon-slaapruim
te. Op een matras tegen de muur ligt moeder 
Lahdo. Ze is zwaar ziek en heeft dwingend 
behoefte aan medische ondersteuning. Dal al 
Lahdo: 'Omdat we niet verzekerd zijn, heb
ben we geen recht op doktershulp. Gelukkig 
is er een arts die ons een ·beetje helpt. Maar 
dat is niet genoeg.' 
In hetzelfde kamertje brengen zij en haar 
broer de dagen en nachten door. Af en toe 
wordt de sleur en droefheid onderbroken 
door de komst van een leraar, die de jongste 
Lahdo MBO-lessen geeft (de MAVO heeft 
ze ondertussen al gedaan). De kerk durven 
ze niet uit, want één stap buiten de deur kan 
arrestatie betekenen. Angst regeert in Maria
kerk. Amir Lahdo: 'We zijn bang. Bang voor 
de politie. Bang voor terugzending. We heb
ben nachtmerries. Laat onze moeder hier 
rustig sterven en laat ons een nieuw leven 
opbouwen. We veroorzaken geen moeilijk
heden. We zijn goede, fatsoenlijke mensen.' 

Dalal Lahdo: 'Eigenlijk zijn we overal het 
slachtoffer van: van Assad, van plunde
rende Koerden en nu weer van de Neder
landse overheid. ' • 

T
wee meis-
Jes van 
zo'n jaar 
of zeven 
komen de 

praktijk binnen. 
Eén valt met de 
deur In huls. 
'Wilt u miJ 
sponsoren? We 
gaan lopen voor 
het Rode Kruis!' 
Het stralend enthousiasme Is 

moet toch ge
daan worden. 
Ook als het kind 

'Ja' zegt, kan er 
een probleem 
zijn. Want mis
schien bedoelt 
het wel 'nee', 
maar durft of 
wil het dat niet 
zeggen. Het 
kind weet wat 

er van hem verwacht wordt, 
en wordt er op die manier toe 
gebracht zijn eigen gevoel te 
onderdrukken. 

onweerstaanbaar. 'Zie je wel,' 
zegt ze tegen haar timide 
vriendinnetje. 'Ik durf dat 
best. Ik ben wel eens meer biJ 
die dokter geweest!' Anneke de Bres 

Hoe moet het dan? Soms Is 
het heel makkelijk. In plaats 

Als het goed Is, hoef je ook 
niet bang te zijn voor dokters. Maar dat 
Ideaal wordt niet altijd bereikt. Logisch, 
want dokters doen niet altijd leuke din
gen. Ze zetten dat koude ding op je liJf 
als je hoest, kljken In je oren en je keel, 
kriebelen onder je voeten, enzovoort. 
Een dokter moet toch de 

van te vragen: 'Mag de dokter 
even kijken?', kun je gewoon zeggen: 
'De dokter gaat even kijken.' In negen 
van de tien gevallen gaat dat goed. Als 
een kind het naar vindt, dan kan het dat 
gewoon laten blijken. Ik laat altijd even 
zien, wat voor piepklein lichtje Ik ge-

kindervriend blijven. Net 
zoals biJ grote mensen, 
moet je daarom vooral 
eerlijk zijn. En verder heb 
je de hulp van de ouders 
nodig. 
'De dokter doet niks! ' , als 
poging om Pietje gerust 
te stellen, Is helemaal ver· 
keerd. Want de dokter 

Hoe 
blijft 
de 
dokter 

bruik. Dat helpt vaak. Zo 
niet, dan zeg Ik: 'Het Is 
misschien even verve-
lend, maar het moet. ' 
De dokter Is geen boe
man, maar wordt soms 
toch zo gebruikt. • Als je 
niet zoet bent, krijg je een 
spuit van de dokter! ' had 

doet wèl wat. Die zit aan 
je en daar heeft Pietje 
geen zin In. En hiJ zet het 
dus op een krijsen. En dan 
Is het lastig onderzoeken. 

een 
kinder
vriend? 

een moeder tegen haar 
zoontje gezegd. HIJ was 
dus één en al verzet, toen 
hiJ binnenkwam. 
Maar de dokter gaf geen 
spuit en deed zelfs een 

Bovendien raakt ook moeder van slag. 
In haar onmacht wordt ze boos op Plet
je, die nu juist velligheld en steun nodig 
heeft. In zo'n geval zit er niets anders 
op dan de stethoscoop even weg te 
stoppen en eerst rust te creëren. 
Ook het goed bedoelde 'Mag de dokter 
even In je oortjes kijken?' kan helemaal 
verkeerd uitpakken. Want wat doe je 
als het kind 'nee' zegt? Het onderzoek 
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spelletje kiekeboe. Toch 
was dat ook niet Ideaal, want nu had Ik 
moeders gezag ondergraven. Die had 
Immers dingen gezegd, die niet klop
ten. We hebben het daar later samen 
nog over gehad, moeder en Ik. Het Is 
Immers van groot belang, dat je elkaar 
niet t egenspreekt over het hoofd van 
een kind heen. De volgende keer gaf Ik 
haar zoontje wel een spuit, maar dan 
eentje om mee te spelen. • 
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Veel verwarring over herkeuring 
van oudere WAO'ers 

V
origjaar verzette 
PvdA-kamerlid 
Adelmund zich 
nog samen met 
D66 en VVD 

tegen een voorstel om de her
keuringen van oudere WAO' ers 
niet door te laten gaan. Ze 
huilde er zelfs bij . 
Onlangs is gebleken dat slechts 
22 procent van de WAO' ers na 
herkeuring en gehele of gedeel
telijke 'afschatting' weer aan 
het werk komt. De rest blijft 
werkloos en wacht een neer
gang naar de bijstand. En let 
wel: deze cijfers betreffen 
herkeurde mensen die op 1-8-
1993 jonger waren dan 45 jaar. 
Vanaf 1 januari zijn de oudere 
WAO'ers-inmiddels minstens 
48 jaar - aan de beurt voor een 
herkeuring. Ook de regerings-
partijen moesten nu 
toegeven dat hun 
kans op werk 
nog kleiner zal 
zijn. 

1-8-1993 45 jaar of ouder wa
ren wel doorgaat, maar dan 
volgens de keuringsregels die 
golden vóór 1-8-1993. Dat 
betekent dat de keuringsartsen 
medisch iets soepeler mogen 
keuren. De arts hoeft bijvoor
beeld niet meer vast te stellen 
of er sprake is van beperkingen 
die het 'medisch objectief ge
volg' zijn van ziekte of gebre
ken. Ook de arbeidsdeskundige 
moet de oude regels toepassen. 
Hij moet op zoek naar passen
de functies, die aansluiten bij 
ervaring, opleiding en arbeids
verleden van de WAO' er. Om 
vast te stellen wat iemand nog 
zou kunnen verdienen mag de 
arbeidsdeskundige zich niet -
zoals in de regels van na 1993 
- beperken tot de drie hoogst 
betaalde functies en daarvan de 

middelste nemen. 
De bedoeling is 
dat de herkeurin-
gen van oudere 
WAO' ers gaan 
plaatsvinden 
vanaf I januari 

1997. Maaruit 

Om de opposi
tie voor te zijn, 
kwamen PvdA, 
D66 en VVD 
zelf met een voor
stel, bij monde van 

vele telefoontjes 
8 en 22 januari blijkt dat er nu al 

Karin Adelmund. En zo stemde 
de Tweede Kamer er begin 
november mee in om de her-
keuringen van oudere WAO' ers 
te versoepelen. 
De SP-Alarmlijn is vanaf dat 
moment overstelpt met vragen 
wat er nu eigenlijk is besloten. 
Daarom hier een verduidelij
king. 
Op 1-8-1993 zijn de veel stren-
gere keuringsnormen ingevoerd 
waarvan zoveel mensen de 
dupe zijn geworden. De Kamer 
heeft nu besloten dan de her-
keuring van WAO' ers die op 

WAO' ers zijn 
herkeurd die tot de groep 45 
jaar en ouder behoren. Zij zijn 
dus herkeurd met toepassing 
van de strengere wet van 1993. 
Dat mag niet! Ons advies aan 
hen is: vraag meteen bij GAK 
of bedrijfsvereniging een nieu
we herkeuring aan, maar dan 
volgens de oude wet. U hebt er 
gewoon recht op dat u op de 
juiste manier wordt herkeurd. 
Maakt het GAK of de bedrijfs
vereniging toch problemen? 
Bel dan de SP-Alarmlijn: 06-
022.5005. De SP-fractie zal 
dan meteen aan de bel trekken. 

Marijnissen in 
boeken-top-10 

E 
en politicus die 
vóór zijn afzwaaien 
een boek schrijft, 
dat is opmerkelijk. 
Zeker als dat boek 

ook nog de moeite waard is. 
Dus was er veel aandacht voor 
Tegenstemmen van SP-kamer
lid Jan Marijnissen. Met het 
oog op morgen, Kamerbreed, 
2Vandaag, Spijkers met kop
pen, overal mocht Marijnissen 
zijn harde kritiek op het paarse 
neo-liberalisme toelichten. 
Kees van Kooten liet op TV 

weten dat hij het boek al ge
kocht heeft. En ook veel kran
ten besteedden ruim aandacht 
aan Tegenstemmen. Het boek 
staat inmiddels in de top-10 
van De Boekverkopers, heel 
opmerkelijk voor een politiek 
geschrift. 
Dat de koper bij 'Tegenstem
men' een fraaie bolkmok ca
deau krijgt, bleek sommige 
boekhandels te hoog gegrepen. 
Het mooiste verhaal daarover 
komt uit Culemborg, waar een 
SP' er zich op de verschijnings
ctag meteen naar de boekwinkel 
haastte. Het boek was er, maar 
waar was de bolkmok? 'Sorry,' 
antwoordde de winkelier. 
'Even afwassen.' Hij had voor 
zichzelf juist verse koffie inge
schonken in de mok ... 
Om met heel veel mensen te 
kunnen discussiëren over de 
visies in zijn boek, maakt Ma
rijnissen een tour door het land. 
Gepland zijn nog discussies in 
Heerlen of Maastricht ( 10-1 ), 
Groningen (17-1), Enschede 
(24-1), Tilburg (31-1), Nijme
gen (7-2), Utrecht (14-2), Lei
den (21-2) en Emmen (28-2). 
In deze Tribune vindt u een bon 
waarmee u vijf gulden korting 
krijgt op 'Tegenstemmen, een 
rood antwoord op paars'. 

Overheid verspilt 10 miljard 

N 
aar schatting verspilt de overheid jaarlijks 10 
miljard gulden, dat is bijna de helft van het begro

tingstekort. Die conclusie trekt de Nederlandse 
Vereniging van Belastingbetalers (NVB) in haar 
zwartboek 'Een trieste bloemlezing over onze 

blunderende overheid'. Volgens de vereniging zijn met name 
de gemeenten grote verspillers. 
De NVB heeft de Emmen uitgeroepen tot 'verspiller van het 
jaar 1996.' De gemeente zit diep in de schulden door blun
ders, missers, chaos op het stadhuis, forse wachtgeldregelin
gen en het exorbitante declaratiegedrag van ambtenaren. 

Volgens de NVB is de controle op de gemeentelijke uitgaven 

ontoereikend. Daarom pleit de vereniging voor het instellen 
van regionale of gemeentelijke rekenkamers. 
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Nico Warrouw: 'De onlusten hebben veel 
mensen in Indonesië de ogen geopend' 

' D 
eonlusten op 27 juli vormden 
het begin van het einde voor 
Subarto's regering,' zegt Nico 
Warrouw (26). De internatio
naal vertegenwoordiger van 

de Indonesische democratische volkspartij , 
PRD, was in Nederland op uitnodiging van 
de FNV. Tijdens zijn bezoek sprak hij met 
kamerleden en bezocht ook het partij
bureau van de SP in Rotterdam. Warrouw: 
'De onlusten hebben veel mensen de ogen 
geopend. Niet alleen de arbeiders, maar 

ken. Warrouw: 'Van de 1000 parlements
leden zijn er 100 door president Suharto 
benoemd. Dat zijn allemaal militairen. Veel 
gouverneurs en burgemeesters zijn ex
militairen, evenals zestig procent van de 
ambassadeurs. Het was ook het leger dat 
besloot om oppositieleider Megawati af te 
zetten als leider van één van de drie 'toege
stane' politieke partijen, door een interne 
revolte te organiseren. Megawati werd te 
populair, te bedreigend voor de positie van 
de machthebbers.' 

ook de intellectue
len hebben nu kri
tiek op de regering. 
Daar komt bij dat 
Suharto steeds min
der steun krijgt van 
zijn eigen generaals 
en ministers. Wat 
wij vooral doen is 
mensen hoop geven, 
ze aarunoedigen om 
in verzet te komen 
tegen hun situatie. 
Dat werkt. Het 
aantal stakingen is 
gestegen van 19 in 
1989 tot 1130 in 
1994. ' 

• Bij de rellen in juli trad Suharto's leger keikard op 

De PRD is ontstaan als koepel van arbei
ders-, boeren- en studentenbonden. Sinds 
de omvorming in 1994 tot een politieke 
partij is de PRD illegaal. De partij gaat uit 
van een socialistisch programma, zegt 
Warrouw. 'Maar voor we dat kunnen ver
wezenlijken, moeten we eerst democrati
sche rechten krijgen in Indonesië.' 
Daartoe probeert de oppositie de invloed 
van het leger op de samenleving te beper-

8jan. 
Do. · 9"jan. 
Do . . 2ajan. 

5.54 uur 
17.21 uur N2 

N1 

'Vierenderti g PRD-leiders zij n gearre teerd 
wegens uitlokking van de rellen op 27 juli, 
terwij l de onderzoekscommissie die Suhar
to instelde, zelf concludeerde dat het leger 
daarvoor verantwoordelijk was. We weten 
niet precies wat er gebeurt in de gevange
nissen. Maar dat er mensen gemarteld 
worden om een bekentenis af te dwingen 
staat vast. Waarschijnlijk start hun proces 
in december. Als ze beschuldigd worden 
van subversieve activiteiten, kunnen ze de 
doodstraf krijgen. 
Nico Warrouw hoopt op internationale druk 
om te voorkomen dat de gevangenen ter 
dood veroordeeld worden. 'De Nederland
se regering zou moeten pleiten voor een 
internationale, onafhankelijke waamemer 
bij de rechtzittingen. Die zou ook de toe
stand van de gevangenen moeten onderzoe
ken.' 
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Gert Schutte Fractievoorzilter 
GPV 

'Paars zegt me weinig. Ik zie eerst een 

grauwsluier en als Ik heel diep nadenk 
dan begin Ik paars te ontwaren.' 

E. J. Nederkoorn ex-topman 

Fokker 
'Er wordt geroepen dat er sprake Is 
van een 'enorme banengroei'. De 
banen van nu zijn de banen van vroe
ger niet. Het grootste deel dat erbiJ 
komt Is part-time. Kijk je naar het 

aantal gewerkte uren, dan Is er niets 
gebeurd. ' 

Henny Eman pemier 1•an 
Aruba 

'Als je de cijfers, hoeveelheden en 
systemen van de Nederlandse drug
handel ziet, Is het ondenkbaar dat 
belangrijke mensen kritiek durven te 
hebben op Aruba.' 

Günter Grass Duits 
schrijver 

'Het kapitalisme In Duitsland grijpt nu 
weer terug naar methoden die In de 
negentlende eeuw zijn ontwikkeld. 

Het heeft In onze eeuw langzamer
hand een menselijk gezicht gekregen, 
maar dat wordt nu weer vernietigd. 
Daardoor gaat het kapitalisme dogma
tisch gezien steeds meer op het com
munisme lijken. Het systeem Is al zo 
ver dat het In de eigen propaganda

leugen gaat geloven. Nog steeds leeft 
het Idee dat de markt zelfregulerend 
Is. Maar voor de grote megaconcerns 

bestaat de markt helemaal niet meer. 
In die fase bevinden we ons nu. Het 
kapitalisme zal als laatste Ideologie 
vereenzamen en uiteindelijk zichzelf 

vernietigen. ' 

Robin Linschoten u weet 

wel ... 
'In de politiek gaat het niet om recht 

of onrecht. Dat soort mores gelden 

alleen In normale relaties.' 

Bronnen: PvdA- Vlugschrift, NRC 
Handelsblad, NOS Middageditie, 

Gelders Dagblad, Haagse Courant 
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• Gelukkige 
winnaars in (van 
boven af) Breda, 
Tilburg, Roosendaal 
en Dongen. 

reda, woensdag
avond 27 novem
ber 1996. In het 
stadhuis wachten 
de lokale politici 
zenuwachtig op de 
eerste uitslagen. 
Het eerste wat dui

delijk wordt is dat de opkomst erg laag is. 
De 20-jarige SP-lijsttrekker Johan Kwist
hout is behoorlijk gespannen, maar rekent 
erop dat hij een zetel zal halen. 'We hebben 
verdomd hard gewerkt, niet alleen in de ver
kiezingscampagne, maar ook door de jaren 
heen met allerlei acties. Andere partijen krij
gen stemmen; wij moeten ze verdienen.' 
Naarmate de uitslagen binnendruppelen, 
wordt steeds duidelijker: de SP is de enige 
nieuwkomer in de raad, naast de lokale par
tij Breda '97. Het handjevol SP'ers in de 
zaal juicht. 'Goed gedaan, Johan!' Het kers
verse SP-raadslid straalt. Uiteindelijk komt 
de SP uit op 3,7 procent van de stemmen, 
een héél dikke zetel. Johan Kwisthout moet 
het podium op. 'Wat gaat u als eerste doen in 
de gemeenteraad van Breda?' vraagt de in
terviewer. Kwisthout: 'We gaan direct voor
stellen indienen voor verruiming van het 
kwijtscheldingsbeleid.' 
Ook in Roosendaal haalt de SP voor de eer-
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De opmars van de SP 
is vooralsnog onstuit· 
baar. Dat blijkt uit de· 
herindelingsverkiezin
gen in West- en Mid· 
den-Brabant. De partij 
slaagde erin door te 
breken in Breda en 

Roosendaal. In Dongen verdrongen 
de socialisten het CDA van de twee
de plaats. In Tilburg klom de SP van 
de zevende naar de vierde plaats. 

ste keer de kiesdrempel. De krant noemt de 
volgende ochtend de doorbraak van de SP 
'de grootste verrassing' van deze verkiezin
gen. 'Dit is een historisch moment, een ech
te doorbraak voor de SP,' zegt SP-lijsttrek
ker Hugo Polderman. Hij is dik tevreden 
met de uitslag: 'In 1994 scoorden we 2,3 
procent, nu 3,5 procent. De afdeling heeft 
bijzonder hard gewerkt voor di t resultaat.' 
Alleen in Bergen op Zoom mist de SP met 
2,1 procent van de stemmen de entree in de 
gemeenteraad. Lijsttrekker Frans de Neijs: 
'Heel jammer; we kwamen net iets te kort. 
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. 

TRIBUNE 1 2 • 20 DEC E MBER 1996 

We gaan door met ons werk in de wijken en 
de acties. Bij de volgende verkiezingen ko
men we er zeker in.' 

'Onze achterban 
is enorm groot' 

Dat in twee van de drie steden waar de SP 
nog niet in de raad vertegenwoordigd was, 
de doorbraak nu lukte, is te meer bijzonder 
omdat het herindelingsverkiezingen betreft. 
Die zijn in principe ongunstig voor de partij. 
Immers: een reeks van dorpen waar de SP 
geen afdeling heeft, wordt samengevoegd 
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met een centrumgemeente. Daardoor is de 
partij gedwongen aanzienlijk beter te boe
ren, alleen al om het oude percentage te eve
naren. 
In dat licht bezien is de SP-uitslag in Don
gen bijzonder goed. De SP behoudt er met 
liefst 22,8 procent van de stemmen niet al
leen haar vijf zetels; ze passeert ook het 
CDA als tweede partij . De christen-demo
craten verloren één van hun vijf zetels. 
Grootste fractie blijft .de Volkspartij Don
gen, met zes zetels. 
Lijsttrekker René Roovers zegt in café Mo
dem, waar de SP haar overwinningsfeestje 
viert: 'Onze uitslag laat zien wat de gewone 
mensen vinden van de sociale zekerheid, de 
volkshuisvesting en het welzijn en de leef

baarheid in de woonwijken. Want op al die 
terreinen zijn wij in Dongen zeer actief ge
weest. We hebben het initiatief genomen tot 
een huurdersbond, waarbij zich inmiddels 
900 mensen hebben aangesloten! Onze ach
terban is enorm groot.' 
Als tweede partij in Dongen is de SP bereid 
deel te nemen aan een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. 'Maar dan 
moet er natuurlijk wel sprake zijn van een 
wezenlijk ander beleid. Het bestuur moet 
dichter naar de mensen komen, er moeten 
maatregelen komen tegen de almaar stijgen
de woonlasten en de armoede moet worden 
aangepakt, die ook in Dongen groeit.' Daar
naast heeft de SP nog een reeks wensen op 
het gebied van gezondheidszorg, verkeer en 
milieu. De kans dat het tot een pr<?gressief 
college komt, is echter klein. PvdA en D66 
hebben in Dongen elk maar één zetel. Er zou 
dus overeenstemming bereikt moeten wor
den met de partijen die ook de afgelopen ja
ren de scepter zwaaiden: Volkspartij Don
gen en! of CDA, die nu met samen l 0 zetels 
nog net een meerderheid hebben in de 19-
koppige raad van Dongen. 

'Onbegrijpelijk dat de PvdA 
geen andere koers wil' 

Ook in Tilburg is het feest in het SP-kantoor. 
Onder het genot van een hapje en een drank
je wordt druk gepraat over de uitslag. De SP 
klom hier, met 10,4 procent, van drie naar 
vier zetels. Van zevende fractie in de raad is 
de SP nu de vierde partij. Hans Vos (26) 

wordt het meuwe 
raadslid. Hij doet het 
geheim van het suc
ces van de SP uit de 
doeken: 'Hard wer
ken! ' 
Op het stadhuis van 
Tilburg geeft burge
meester Oerrit Brokx 
(CDA) zijn zure me
ning over de winst 
van de SP. 'Tsja, als je 
overal tegen bent heb 
je altijd veel support 
van de mensen. Ik be
houd gelukkig nog 
een al leszins worka
bie meerderheid.' 
Die laatste opmer
ki ng slaat niet op de 
winst van de SP, maar 
op het verlies van 
D66 en de PvdA. D66 
verloor twee van haar 
vijf zetels. De duike
ling van de PvdA van 
6 naar 5 zetels is ech
ter veel opvallender. 
De afdeling Tilburg 
staat in de PvdA mo-
del voor Rottenbergi
aanse vernieuwing en 
verjonging. De PvdA 

SP steeds meer 
dé linkse partij 

0 pvallend bij de Brabantse 

verkiezingen Is de totale ver

dwijning van de CD. Deze club 
en haar afsplitsingen verloren alle tien 

zetels in Tilburg, Breda, Bergen op 

Zoom en Roosendaal. 
De Tilburgse bestuurskundige Depla, 

verbonden aan de Katholieke Universi

telt Brabant, ziet geen verband tussen 

dit verlies en de winst van de SP. 

Depla: 'Weliswaar appelleren belde 

partijen traditioneel aan ontevreden 

kiezers, maar die zijn woensàag vooral 

thuisgebleven. De SP heeft ditmaal 

echter de steun gekregen van linkse 
mensen die vinden dat deze partij het 

onder aanvoering van Jan Marljnlssen 

goed doet in Den Haag en maar eens 

geen Groenlinks of D66 hebben ge

stemd.' 

Die vaststelling stemt overeen met 

het feit dat D66 in genoemde vier 

steden liefst 9 zetels verloor. Groen

Links verloor in Breda 3 zetels en 

bleef elders ongeveer gelijk. De PvdA 

verloor In alle vier steden 1 ,4 tot 2 ,3 

procent van de stemmen. 
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denken over het 
voorstel van de SP 
om te komen tot een 
college zonder CDA 
en VVD. De PvdA 
wil gewoon verder 
regeren met CDA, 
VVD en GroenLinks. 
Alleen D66 is nu te 
klein om nog mee te 
mogen doen. Ook 
GroenLink wil on
middellijk verder in 
deze amen telling. 
'Onbegrijpelijk,' zegt 
SP'er Tiny Kox . 
'Door het verlies van 
PvdA en D66 en de 
zetel winst van de 
VVD, komt links nog 
zwakker te staan in 
het college. Dat 
PvdA en GroenLinks 
toch weigeren een 
andere weg in te 
slaan dan al maar 
compromi en lui
ten met CDA en 
VVD, i het bewij · 
van een chroni eh 
gebrek aan rugge
graat. ' 

heeft alles op alles gezegd om goed te sco
ren en droomde van een herstel in de rich
ting van de vroegere 12 zetels. Landelijke 
coryfeeën als Melkert en Wallage werden in 
de strijd geworpen en kort voor de verkie
zi ngen werd een groot jongerenfe ti val ge
organiseerd. Dat er desondanks verlies ge
boekt werd in plaats van winst, kwam heel 
hard aan. PvdA-raadslid Jan Hamming uit 
zijn teleurstell ing in het PvdA-Vlugschrift: 
'We hebben ons te pletter gewerkt, maar we 
zijn keihard afgerekend op landelijke poli
tiek. De afbraak van de sociale zekerheid 
heeft veel kiezers van de PvdA vervreemd.' 
Hamming vind dat de PvdA na drie achter
eenvolgende verkiezingsnederlagen niet 
meer aan het Tilburgse college moet deelne-

Grootste in Kox' achtertuin 

men. 
Maar zijn fractievoorzitter Luijendijk denkt 
daar heel anders over. Hij wil niet eens na-
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Tiny Kox: 'In Tilburg heb je nu nog één gro
te partij: het CDA. Dan komen er drie bijna 
even grote partijen: VVD, PvdA en SP! De 
verschillen zijn maar l ,5 procent. In 9 van 
de 20 wijken is de SP al groter dan de PvdA; 
in Hoogvenne zijn we zelfs de allergrootste 
partij. Dat i dan ook mijn achtertuin,' zegt 
hij trots. 
Partijvoorzitter Jan Marijni sen is vanuit 
zijn woonplaat 0 s naar Tilburg gekomen. 
Hij zegt: 'De opkom t i dalende. Men en 
met het meeste belang bij politieke verande
ringen, mensen uit de volk wijken, blijven 
thuis. Dat is een ernstige zaak. Maar de re
sultaten die de SP de ondank heeft behaald 
liegen er niet om: We hebben meegedaan in 
vijf plaatsen en we zijn in alle vijf die ge
meenten vooruitgegaan.' • 
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Zijn soft-drugs gevaarlijk? 

'Het gebruik kan voor sommige mensen gevaar
lijk zijn, omdat het de overstap naar hard-drugs 
vergemakkelijkt. Op zich is het een artikel dat 
wij gedogen en als het echt gevaarlijk was, zoals 
heroïne, dan zouden wij dat niet doen.' 

Heeft u een beleid om het gebruik van soft-drugs terug 
te dringen? 

'Wij doen uitermate veel aan voorlichting. De coffee
shops die gedoogd worden, hebben heel streng in een 
brief aangegeven gekregen wat wel en niet is toegestaan. 
Ze worden ook regelmatig gecontroleerd. Enkele jaren 
geleden heb ik drie coffeeshops gesloten die zich niet aan 
de regels hielden.' 

Vindt u dat de aanwezigheid van coffeeshops het ge
bruik van soft-drugs stimuleert? 

'Nee, jongeren willen graag experimenteren, maar zolang 
de coffeeshops zich goed aan de regels houden, is duide
lijk wanneer jongeren daar wel en niet in mogen. In die 
zin is het niet stimulerend.' 

Jongeren zouden via coffeeshops ook in aanraking ko
men met hard-drugs. Deelt u die mening? 

'Dat kan zo zijn. Maar wij controleren consequent de cof
feeshops en zodraerfets van hard-drugs in de buurt is dan 
is het voor mij gedaan. Onlangs kregen wij signalen dat 
een bepaalde coffeeshop hard-drugs zou verkopen. Bij 
controle was dat niet bewijsbaar, maar die coffeeshop 
weet wel dat hij extra in de gaten wordt gehouden.' 

Vindt u dat coffeeshops veel overlast veroorzaken? 
'Nee.' 

Maximaal vijf gram cannabis en niet aan mensen onder 
de 18 jaar. Zijn deze regels te controleren? 

'Ja. Geen verkoop onder 18 jaar, daar houdt men zich al 
jaren aan. Wij hadden in het verleden de grens van 16 jaar, 
maar op verzoek van een aantal coffeeshophouders is de 
grens toen opgetrokken naar 18 jaar. Daar controleren we 
ook op. De vijf gram is moeilijker te controleren, maar we 
doen het wel. Het blijft natuurlijk een gedoogbeleid waar
bij de achterdeur-problematiek niet opgelost is.' 

Moeten coffeeshops waar hard-drugs verkocht worden 
definitief gesloten worden? 

'Ja, maar je moet dat natuurlijk wel bewijzen. Soms ge
beuren in coffeeshops ook andere misdrijven zoals helen 
en dan is het natuurlijk helemaal snel gebeurd.' 

Geeft uw gemeente voorlichting aan met name jonge
ren over de gevolgen van het gebruik van soft-drugs? 

'We hebben allerlei instrumenten. De politie geeft voor
lichting op scholen. Scholen bezoeken het politiebureau 
en worden daar in contact gebracht met een verslaafde 
hard-drug gebruiker. Soft-drugs vormen een onderdeel 
van die voorlichting. We hebben foldermateriaal. Er is een 
meldpunt waar ontspoorde jongeren terecht kunnen. Daar 
wordt bekeken wie hen gaat helpen, zodat ze niet alle 
hulpverleningsinstanties af hoeven. De eerste resultaten 
zijn buitengewoon gunstig.' 

Heeft u ook een duidelijk beleid om het alcoholgebruik 
terug te dringen? 

'Coffeeshops mogen geen alcohol verkopen. Wat betreft 
alcohol zelf, we hebben niet echt een beleid om het alco
holgebruik terug te dringen. Wel is het zo dat in de voor
lichting aandacht besteed wordt aan alcohol, maar ook 
aan gokverslaving.' 

is burgemeester van Hilversum, 
waar een stuk of tien coffee

shops worden gedoogd. 'Als het 
gebruik van soft-drugs echt 

gevaarlijk was, zouden wij dat 
niet doen, ' zegt ze. Dat gebruik 
wordt door de aanwezigheid van 

coffeeshops ook niet gestimu
leerd. De overlast is beperkt en 

regels worden consequent en 
streng gecontroleerd. Maar: 
'Het blijft een gedoogbeleid 

waarbij de achterdeur
problematiek niet opgelost is. ' 
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is burgemeester van Katwijk. In 
zijn gemeente zal je geen cof· 
feeshop aantreffen, want hier 
geldt de 'nul-optie' . 'In Katwijk 
bestaat geen maatschappelijk 
draagvlak voor het toestaan 
van een coffeeshop,' zegt de 
burgervader, en dat vindt hij 
maar goed ook, want coffee
shops stimuleren het gebruik 
van soft-drugs, zorgen voor 
veel overlast en de opge legde 
regels zijn nauwelijks t e con
troleren door de polit ie. 

Zijn soft-drugs gevaarlijk? 

'Ik denk dat het afh angt van de persoon, met 
name van de leeftijd. Voor kinderen is het ge
bruik veel gevaarlijker dan voor volwassenen.' 

Heeft u een beleid om het gebruik van 
soft-drugs terug te dringen? 

'We hebben een beleid waarbij vooral op scholen voor-
lichting wordt gegeven, over soft en hard-drugs en over 
alcohol. In de Algemene Plaatselijke Verordening is een 
nul-optie neergelegd, waardoor coffeeshops zijn verbo-
den. In Katwijk bestaat geen maatschappelijk draagvlak 
voor het toestaan van een coffeeshop. De komende tijd 
praten we er in de gemeente nog over. Mochten we op 
basis van de plaatselijke vraag concluderen dat er ook een 
aanbod moet komen, dan is dat een veel cleanere discus-
sie vanuit de nul-optie.' 

VIndt u dat de aanwezigheld van coffeeshops het ge
bruik van soft-drugs stimuleert? 

'Daar ben ik van overtuigd. Het illegale circuit kent zijn 
beperkingen voor wat betreft het bereiken van jongeren. 
Ga je het via coffeeshops aanbieden, dan verlaagt dat de 
drempel. In die zin werken coffeeshops stimulerend. Va t 
staat dat de aanwezigheid van coffeeshops het illegale cir
cuit niet vermindert.' 

Jongeren zouden via coffeeshops ook In aanraking ko
men met hard-drugs. Deelt u die mening? 

'Ik geloof niet zo in de scheiding van soft en hard-drugs. 
Er is nederwiet in de handel die qua verdoving gehalte 
aardig in de richting van hard-drugs gaat. Via coffeeshops 
is de kans aanwezig dat je in aanraking komt met hard
drugs, maar het hoeft niet. ' 

VIndt u dat coffeeshops veel overlast veroorzaken? 
'Ik hoor van andere gemeenten dat dat het geval is. Alle 
gemeenten zijn bezig om het laat-maar-gaan-beleid van 
een aantal jaren geleden ernstig terug te dringen. In Lei-
den beperkt men het aantal coffeeshops drastisch vanwe-
ge de overlast. Maar op zich is een 'echte' coffeeshop, die 
dus geen hard-drugs verkoopt, te vergelijken met ' natte' 
horeca.' 

Maximaal vijf gram cannabis en niet aan mensen onder 
de 18 jaar. Zijn deze regels te controleren? 

'Die gram-kwestie is pure cosmetica, die veroorzaakt 
wordt vanuit het buitenland. Daarmee wordt het gedoog-
beleid nog meer een karikatuur van zichzelf. Er is geen 
enkele officier van justitie of burgemeester die opdracht 
geeft aan de politie om dat te controleren. De leeftijds-
grens van 18 is ook moeilijk controleerbaar. Net zo moe-
lijk als de controle van de leeftijdsgeen voor de ' natte' 
horeca. 

Moeten coffeeshops waar hard-drugs verkocht worden 
definitief gesloten worden? 

' Ja, absoluut.' 
Geeft uw gemeente voorlichting aan met name jonge
ren over de gevolgen van het gebruik van soft-drugs? 

'De politie geeft klassikaal voorlichting op de ba is cho-
len en het voortgezet onderwijs. Straks moet niemand 
meer kunnen zeggen 'ik wist niet waar ik aan begon. ' 

Heeft u ook een duidelijk beleid om het alcoholgebruik 
terug te dringen? 

'Nee, maar er gaan in de gemeenteraad wel stemmen op 
om een soortgelijk voorlichtingsbeleid voor alcohol op te 
zetten.' 
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apperszoon A.P.W. 
(Ad) Melkert uit 
Gouderak kiest in 
1974 voor een studie 
politicologie, nadat 
hij is uitgeloot bij de 
School voor de Jour
nalistiek. Al snel 
sluit hij zich aan bij 

de PPR (een van de partijen die later gebun
deld zijn in GroenLinks). Hij brengt het tot 
lid van het partijbestuur, voordat hij in 1981 
overstapt naar de PvdA. Zelf geeft hij als re
den voor die switch, dat hij 'de deur open 
wilde houden voor samenwerking met het 
CDA'. De PPR was daar in meerderheid te
gen, als reactie op het opblazen van het ka
binet-Den Uyl doorCDA'erVan Agt. Zijn 
voormalige partijgenoten noemen dan ook 
andere redenen. Oud-kamerlid Waltmans in 
NRC Handelsblad: 'Hij paste niet in de 
PPR. Bovendien had hij een keer in een in
terview gezegd dat de kunst van onderhan
delen is je buurman te verneuken. Zulke din
gen kon je niet roepen in de PPR.' Oud
voorzitter Van Ojik, ook in NRC Handels
blad: 'Hij had een slechte naam. Menvond 
hem arrogant.' 

'Een echte carrièreman, 
zonder ziel maar 

met ellebogen van 
roestvrij staal' 

Melkert verhuist van Scheveningen naar Al
mere omdat het gewest Flevoland uitzicht 
biedt op een plek in de Tweede Kamer. Deze 
move levert in 1986 de fel begeerde zetel op. 
Melkerts' ambitie reikt echter verder. Waar 
een jonge nieuwkomer in een grote fractie 
mag hopen op de positie van derde woord
voerder mijnbouw, schiet zijn ster omhoog. 
Binnen enkele jaren gaat hij over milieu, Su
riname, Midden-Oosten en financiën. Oud
kamerlid Piet de Visser maakte hem mee in 
de PvdA-fractie: 'Melkert is buitengewoon 
scherpzinnig, maar hij was niet geliefd in de 
fractie. Een echte carrièreman, zonder ziel 
maar wel met ellebogen van roestvrij staal. 
Het was duidelijk dat Melkert het nog ver 
zou brengen. Maar of we daar blij mee moe
ten zijn?' 

'Wat voor socialist ik ben? 
Ik ben géén socialist' 

Naast de snelle carrière vallen ook de uitla
tingen van Melkert op. Hij stelt de koppe
ling tussen Jonen en uitkeringen ter discus
sie en hij wil af van de verbindend-verkla
ring van CAO's. In het Parool van 15 maart 
1991 pleit Melkert verder voor verlaging 
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van het minimumloon 
voor kostwinners met 30 
procent, beperking van de 
duur van WAO-uitkerin
gen en zware kortingen als 
werklozen niet meewerken 
aan scholing of banenplan
nen. De vraag waar deze 
voorstellen vandaan ko
men, had Melkèrt een jaar 
eerder al beantwoord in 
een tweetal interviews. 
Melkerts' visie hangt af 
van de vraag waar het 
grootste gat op de kiezers
markt ligt. In HP/De Tijd 
stelt hij dat de PvdA moet 
ophouden de zwaksten in 
de samenleving te vertroe
telen, omdat de partij daar
door geen poot aan de 
grond krijgt bij de midden
klasse. En juist daar ziet 
Melkert enorme 'groeimo
gelijkheden' . 

Ad Melkert 
heeft voor 

elke functie 
bijpassende 

ideeën 

de uitverkoop en de WAO 
duikt erachter aan. De 
taakverdeling met Lin
schoten biedt Melkert ech
ter de mogelijkheid zich 
toch een nieuw imago aan 
te meten: dat van de 
sociaal voelende minister. 
Wanneer markt-ideologen 
zoals de ministers Wijers 
en Zalm met voorstellen 
komen die in het verleng
de liggen van het regeer
akkoord, ruikt Melkert 
zijn kans. Hij geeft tegen
gas en pleit vóór het mini
mumloon (dat hij eerder 
wilde 'individualiseren'), 
vóór de koppeling (die hij 
eerder ter discussie stelde) 
en ·vóór de algemeen
verbindendverklaring van 
CAO (die hij eerder wilde 
afschaffen). 

'Om werkelijk de Partij van de Middenklas
se te kunnen worden, zul je bepaalde dog
ma's, taboes in je programma moeten dur
ven doorbreken.' Hij doelt met name op de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen. Ver
derop in het interview: 'Partijgenoten die 
roepen dat ik rechtse praat verkoop, moeten 

. dat vooral blijven doen. Want dan kunnen ze 
van mij nog veel meer verwachten.' Op de 
vraag wat voor soort socialist hij is, haast 
Melkert zich te zeggen dat hij géén socialist 
is. 
Ischa Meijer noteert in de Nieuwe Revue 
vergelijkbare woorden. Melkert verklaart 
zijn betrokkenheid bij de middenklasse als 
volgt: 'Daar zit een groot deel van het zwe
vende electoraat: mensen die gewoon willen 
zien wat de diverse politieke partijen con
creet voor hen te bieden hebben.' 

Een nieuw imago: dat van 
sociaal-voelende minister 

)0,"\,t. 

In 1994 is Jan Pronk de eerste keuze om mi~ 
nister van Sociale Zaken te worden in het 
paarse kabinet. Pronk weigert omdat hij de 
privatisering van Ziektewet en WAO niet 
persoonlijk wil uitvoeren. Melkert heeft 
daar minder moeite mee. Als minister draagt 
hij de verantwoordelijkheid voor een · kar
wei, dat hoofdzakelijk wordt geklaard door 
de (inmiddels opgestapte) VVD' er Linscho
ten. Grote gezinnen wordt hpbderden gul
dens kinderbijslag afgepakt, de toelatingsei
sen voor de WW worden drastisch aange
scherpt, honderden milJoenen worden ge
kort op nabestaanden: de Ziektewet gaat in 
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'Hij heeft het hele 
kliksysteem vervolmaakt' 

Een sociaal voelende minister op Sociale 
Zaken. Dat is natuurlijk mooi. Maar klopt 
dat beeld? Is Melkert bekeerd tot solidari
teit? Piet de Visser ziet het anders: 'Melkert 
is een verschrikkelijke opportunist. Het 
komt hem op dit moment het beste uit voor 
zichzelf en voor zijn partij om een sociaal 
gezicht te tonen. Zo'n Bolkestein met zijn 
geroep van weg met de vermogensbelasting, 
dat is een kans voor open doel en die weet 
Melkert wel te benutten. Maar als je kijkt 
wat Paars de afgelopen jaren werkelijk heeft 
gedaan op sociaal gebied, dat is te treurig 
om over te praten. De inkomens en vermo
gens groeien nog steeds·i~~ tffii tempo uit el
kaar. De ongelijkhei(Wofdt -steyds groter. 
Een minister Vfin?b&~è Zaken zou volgens 
mij respe moeten opbrengen voor de bij-

< • 

standsmoedér die een paar tientjes bijver-
. dient voor haar kinderen, of voor iemand die 

zijn vrijwilligerswerk niet meldt omdat het 
anders zijn uitkering kost. Die mensen leve
ren een grotere bijdrage aan de samenleving 
dan de roofridders van de effectenbeurs. 
Maar Melkert jaagt die mensen op. Hij heeft 
het hele kliksysteem vervolmaakt.' 

'Hij komt steviger 
uit de hoek dan menigeen 

had verwacht' 

Veel positiever oordeelt Saskia Noorman
Den Uyl over Melkert. Noo~an is in de 
Tweede Kamer PvdA-. ~ofdvoerder armoe-
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debestrijding. 'Melkert komt als mütister : B R I E V E IJ 
van Sociale Zaken veel steviger uit de hoek • • ~ ~ ' ~· • 
dan menigeen had verwacht. Hij trekt er : 
hard aan. Er moet nog veel meer gebeuren, • 
maar Melkert is heel gedreven bezig. En na- : 
tuurlijk heeft hij te maken met de politieke • 
werkelijkheid. Hij opereert binnen een : 
ruimte die zijn beperkingen kent. Maar So- • 
ei ale Zaken is bij Melkertin goede handen.' • 

• De andere toon die Melkert aanslaat sinds • 
zijn aantreden als ntinister, is begrijpelijk • 

• volgens mevrouw Noorman: 'Als kamerlid • 
was hij financieel woordvoerder. Dat is een • 

• andere taak. Dan moet je meer de totalüeit • 
bewaken en waarschuwen dat je wel wat • 
leuks kunt willen, maar dat het geld er ook : 
moet zijn. Nu krijgt hij de kans niet alleen te • 
zeggen hoe het moet, maar dat ook te : 
realiseren. En die kans grijpt hij aan.' • 

'Zijn fraaie woorden 
verhullen een 

gevoelloos beleid' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen ziet • 
Melkert als de verpersoonlijking van de be- : 
kende kloof tussen woorden en daden. Ma- • 
rijnissen: 'Melkert heeft het typische trekje : 
dat je bij meer sociaal-democraten tegen- • 
komt, bijvoorbeeld bij Wallage. In woorden, : 
ntimiek en toonhoogte stralen ze warmte en • 
begrip uit, en ondertussen doen ze de meest : 
vreselijke dingen. Melkert neemt de woor- • 
den van zijn criticasters over, maar voert te- • 

• gelijkertijd zijn eigen paarse beleid. Hij kan • 
bewogen praten over de mensen die aan de • 

• kant staan, terwijl Paars er juist alles aan ge- • 
daan heeft om de tweedeling te bevorderen.' • 

• De fraaie woorden van Melkert moeten vol- • 
gens Marijnissen een gevoelloos beleid ver- • 
hullen: 'Melkert wil de oorzaken van het : 
probleem niet erkennen. Hij zegt: er lopen • 
wat armen rond in Nederland en komt dan : 
met lapmiddelen als de bijzondere bijstand. • 
Dat werkt niet. Dat is hooguit een druppel : 
op een gloeiende plaat. De oorzaken van ar- • 
moede zijn structureel, en verankerd in het : 
kabinetsbeleid. Dat moet veranderen, en dat • 
wil Melkert niet erkennen.' • 

• 
• 

'Melkert schopt het nog ver,' voorspelde : 
Piet de Visser al in 1991 zonder enthou- • 
siasme. Inmiddels wordt Melkert door : 
velen gedoodverfd als opvolger van Kok. • 
Te verwachten valt dat ook die functie- • • 
verandering weer een aanpassing van • 
ideeën te zien zal geven. Als reactie op de : 
veranderingen in zijn standpunten zei • 
Melkert immers een half jaar geleden in : 
het Algemeen Dagblad: 'In een modern • 
spelconcept zijn positiewisselingen be- : 
langrijk.' • • 

Katholiek 

A ls praktiserend katholiek ben ik al 
jarenlang lid van de SP. Omdat de 

SP partij kiest voor de armen, kwets
baren en hen die door de 'machtigen' 
onderdrukt worden. Het sluit goed aan 
bij de grondbeginselen die Jezus leerde. 
Derhalve is hetjammer te moeten con
stateren dat in de strip van Wim Steven
hagen, Tribune 11, zo weinig waardering 
voor de katholieke kerk spreekt. Veel 
katholieken en andere christenen probe
ren solidair te zijn met de armen en 
kwetsbaren in deze tijd en ik vind dat 
deze mensen daarmee tekort gedaan 
worden. 

Samenhang 

Den Bosch, 
Peter Popelier 

Tijdens de algemene beschouwingen 
in de Eerste Kamer zei premier Kok 

dat het paarse kabinet bij de verkiezingen 
in 1998 beoordeeld moet worden op het 
herstel van de sociale samenhang van de 
samenleving. Dat oordeel staat in feite 
nu reeds vast, daar herstel van de sociale 
samengang nimmer het resultaat kan zijn 
van het beleidsbepalende vrije-marktden
ken. Dat kan namelijk niet leiden tot een 
politiek klimaat waarin solidariteit en 
vruchtbare samenwerking de toon aange
ven. Daarvoor is nu eenmaal onderling 
vertrouwen vereist, maar dat kan nooit 
het resultaat zijn van de vrije markt, die 
met haar ondemocratische recht van de 
sterkste juist het wantrouwen voedt en zo 
de sociale samenhang stelselmatig onder
mijnt. In het belang van het herstel daar
van is het dan ook geboden dat Paars in 
1998 niet wordt gecontinueerd. 

Conferentie 

Langenholte, 
Wouter ter Heide 

Naar aanleiding van het artikel 'Ar
moedeconferentie gênante verto

ning' (Tribune 11) wil ik het volgende 
opmerken. Het was beslist niet zo dat er 
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over de hoogte van de uitkeringen en het 
minimumloon niet gesproken mocht 
worden op de Eerste Sociale Conferentie 
op 31 oktober in Zwolle. Sterker nog, 
alles wat eventueel zou kunnen bijdragen 
tot terugdringing van het armoedepro
bleem was bespreekbaar. 
Als een van de leden van de Klankbord-
groep heb ik persoonlijk ervaren dat er 
van alle deelnemers een enorme inzet 
was om daadwerkelijk mee te werken 
aan terugdringing van hert armoede
vraagstuk. De prima ideeën van de negen 
workshop kwamen wegen tijdgebrek in 
de zaaldiscussie lecht. ummier aan de 
orde. Er is echter een veelvoud aan ·tel
lingen ingebracht die van de beleidsma
ker in het Haagse wel degelijk de nodi
ge aandacht zullen krijgen. 

Helmond, 
Jan E. Mufder 

Extreem rechts 

V olgen Remi Poppe i het verbieden 
van extreem recht slechts ymp

toombestrijding (Tribune 11 ). Voor mij is 
het vanzelfsprekend dat extreem rechts 
verboden zou moeten worden. Een de
mocratie wordt toch niet gesticht om 
anti-democraten ruim baan te geven, om 
vervolgen de democratie te vernietigen. 
Een lichaam houd je toch ook gez nd 
door ziektekiemen te be trijden. Dit geldt 
volgens mij ook voor een gezonde demo
cratische maatschappij. Alleen door een 
verbod van rechtse anti-democrati che 
groeperingen blijft de democratie ge
zond . 

Dank 

Stein, 
Paul Horstermans-Masphan 

Hierbij wil ik de Socialistische Partij 
afdeling Eindhoven en met name 

mevrouw Nicole van der Pa , ontzettend 
bedanken voor de de kundige beleiding 
in verband met mijn herkeuring voor de 
WAO. 

Nuenen, 

Jan Hoogmoed 
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DE WERKELIJKHEID VAN 

ensen met een laag inkomen 
hebben een slechtere ge
zondheid dan anderen. Ze 
maken daardoor meer ge-

bruik van de gezondheidszorg. De hoge con
sumptie leidt ertoe dat er vaker een eigen 
bijdrage moet worden betaald. En dat bete
kent weer dat er een hoog percentage -
zo'n 7 procent- van het·lage Inkomen aan 

gezondheldskosten moet worden betaald. 
Deze gegevens komen voort het uit FNV
onderzoek 'De werkelijkheid is anders', dat 

.•. onlangs is gepresenteerd. 
Eigen bijdragen In de gezondheidszorg tref
fen de minima altijd extra hard. Dat zou dus 
aanlelding moeten zijn af te zien van verde
re verhoging. Daar denkt de politiek echter 
anders over. Per 1 januari 1997 worden er 
nieuwe eigen bijdragen ingevoerd. Op pa
pier moeten de minimuminkomens daar 
niets van voelen. Ze krijgen immers daar
voor compensatie in de vorm van een verla
ging van de nominale premie met 110 gul
den. Bovendien geldt voor minima een lager 
maximum aan eigen bijdragen. 
De nieuwe regeling is echter niet alleen 
zeer Ingewikkeld en bijna onuitvoerbaar. Ze 
versterkt ook de armoedeval, omdat iedere 
gulden die wordt verdiend boven het mini-

mum onmiddellijk de eigen bijdrage doet 
oplopen naar maximaal 200 gulden. Als er 
dan toch een eigen bijdrage moet zijn, dan 
moet het er een zijn die inkomensafhanke
lijk is, waarbij de minima vrijgesteld worden 
van betaling. Dan is de armoedeval beperk
ter. 
Is de eigen bijdrage-regeling zeer Ingewik
-keld, dat geldt niet minder· voor de aanvul
lende verzekeringen die nu op de markt zijn 
voor de geprivatiseerde tandheelkunde en 
fysiotherapie. Vele mensen op het mini
mumniveau weten niet of ze aanvullend 
verzekerd zijn. Als ze het wel weten, dan 
weten ze niet wat de kosten zijn, laat staan 
de dekking. Er is geen sprake van een be
wuste, rationele keuze. Het Is gewoon een 
jungle van regelingen. De marktwerking is 
niet alleen inefficiënt. Voor een verzekerde 
leidt zij ook tot een ondoorzichtige chaos. 
Voor de FNV gaat er dan ook nog steeds 
niets boven een breed basisziekenfondspak
ket, waarbij mensen niet voor dergelijke -
in feite onmogelijke - keuzes worden ge
steld. Hopelijk breekt dat inzicht ook eens 
door In de politiek. 

Johan Steketenburg 

voorzitter van de FNV 
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